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MUNKAERŐPIAC

makro piac, ahol a háztartások agregált kínálata találkozik a gazdálkodó 
szervezetek agregált keresletével

azaz: a munkaerőpiac két formálisan azonos státuszú szereplői 
közötti cserék összessége, amelyek során megvalósul a 
munkavállalók munkaposztokkal való összekapcsolása.

W

p

*W

p

S

D

L



• A munkaerőmozgások összességét a 

munkaerő allokációjának, illetve 

reallokációjának nevezzük. Tömörebb 

megfogalmazásban a munkaerőpiac a 

munkaerő allokációs, illetve 

reallokációs intézménye. Galasi Péter 

(1982)



ELEVE NEM TÖKÉLETES 

MUNKAERŐPIAC

• Munkaerőállomány nem homogén

• Korlátozottan átlátható információ hiány

• Viszonylag korlátozottan rugalmas

• Szereplők reakcióideje késleltetett

• Tőke és az élőmunka nem 
helyettesíthető

• Sajátos partneri viszonyok 
(érdekegyeztetés)

• Állami beavatkozás



„A munkanélküliség 

100 százalékos, 

ha Te vagy munka nélkül”

egy ismeretlen
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FOGLALKOZTATOTTSÁG

• A foglalkoztattak számának változása több 
tényező együttes hatásának eredője, főként 
az alábbi faktorokkal hozható kapcsolatba:

– a munkaképes korú lakosság számának 
változásával,

– a gazdaságilag aktívak, illetőleg nem aktívak 
arányának módosulásával, és 

– a munkanélküliek számának az alakulásával.
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A MUNKAERŐPIAC 

TAGOLTSÁGA

Munkaerőpiac szereplői nem alkotnak homogén 

csoportot.

Struktúrájára jellemző a szegmentáltság, azaz a 

szereplők eltérő

– érdekekkel

– értékekkel  rendelkeznek 

 ez meghatározza magatartásukat, cselekvéseiket, 

céljaikat, eszközeiket.

Tagoltsága rendszeresen újratermelődik.



SZEGMENTÁCIÓS 

ELMÉLETEK

1. Institucionalista elmélet

2. Duális elmélet

3. Diszkriminációs elmélet



LÁSZLÓ GYULA 1997-ES 

MUNKAERŐPIACI SZEGMENSEI

Belső előnyök

A külső verseny 
ereje

PE = a primer piac felső (elit) rétege
PK = a primer piac középső (köztes) rétege
PP = a primer piac alsó (periferikus) rétege
SE = a szekunder piac felső (elit) rétege
SK = a szekunder piac középső (köztes) rétege
SP = a szekunder piac aló (periferikus) rétege
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A PIAC SZEGMENTÁLTSÁGÁT 

LÉTREHOZÓ TÉNYEZŐK

• Preferált ágazatok, vállalatok

• Árupiaci helyzet

• Munkaerőpiaci kereslet-kínálat

• Urbanizáció

• Földrajzi fekvés

• Vezetési stílus

• Munkavállalók érdekérvényesítő képessége



A MUNKAERŐPIAC 

SZEGMENSEI

1. Munkavállalók

2. Munkáltatók

3. Részpiacok a munkaerőpiacon (Helyi 
(lokális) munkaerőpiac)

4. Vállalaton belüli munkaerőpiac



MUNKAVÁLLALÓK

LEGFONTOSABB SZEGMENSEI

• gazdasági 

• nem gazdasági ismérvek szerint

Egy csoporthoz való tartozás azonos jegyei:
– Társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely

– Státusz és presztízshierarchiában elfoglalt hely

– Karrierpálya alakulása

– Munkaerőpiaci stratégia



HELYI (LOKÁLIS) 

MUNKAERŐPIAC

Az a földrajzilag elhatárolható területi egység,

– ahol a munkáltatók és a munkavállalók választásai

közvetlenül hatnak egymásra,

– ahol a belső és külső munkaerőpiacok közvetlenül

érintkeznek egymással.

Szereplői

 Munkahelyek

 Munkavállalók


