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I. Bevezetés 

I.1 A kutatás első fázisának főbb eredményei 

Kutatásunk első részének elsősorban feltáró, a legutóbbi kutatás óta eltelt időszakot leíró célja volt. 

A határrégió magyar oldalát a határral közvetlenül érintkező, valamint a néhány szomszédos 

járással (LAU-1 szinten) definiáltuk, míg az ukrán oldalon a határrégióhoz tartozónak tekintjük a 

teljes Kárpátalja (Kárpátontúli terület) régiót, követve Hárs és munkatársai 2001-ben elkészült 

elemzését. 

A határrégió mind földrajzi, mind demográfiai értelemben egységes képet mutat, amelyet árnyal 

az ukrán oldalon a munkaképes korúak (15-64 évesek) számának csökkenése (-1,6%) szemben a 

magyar oldal növekedésével (+3,2%). 

A munkaerőpiacot befolyásoló egyes kiemelt gazdasági tényezők és azok változása szempontjából 

jelentős eltérést látunk a határrégió két oldala között. Az egy főre eső GDP alapján az ukrán oldalra 

jelentősen alacsonyabb és hirtelen csökkenő termelékenységet feltételezhetünk, ezzel szemben a 

magyar oldalon termelékenység jóval magasabb (az egy főre eső bruttó regionális termék 

növekedése teljes egészében magyarázható a foglalkoztatottak számának növekedésével). A 

jövedelmek változása is jelentősen eltérő képet mutat: az ukrán oldalon a jövedelmek reálértéke 

hektikusan változott 2011 és 2016 között, az időszak végére megközelítve a kiinduló időpont 

reálértékét. Ezzel szemben a határrégió magyar oldalán a jövedelmek reálértéke folyamatosan 

növekedett (a növekedés azonban elsősorban a szakmunkásokra korlátozódott és az elvonások 

csökkenésének volt köszönhető). Összességében a gazdasági háttér az ukrán oldalon mind 

kiszámíthatatlanságával, mind jelentős elmaradottságával hozzájárulhat az elvándorláshoz (akár a 

határ mentén is). Ezzel szemben a magyar oldalon a növekvő egy főre eső GDP-vel megalapozott 

folyamatos reálbér növekedés növelheti a térség munkaerő-megtartó képességét (legalább is a 

reálkereset növekedéssel érintett szakmunkás csoport esetén). 

A munkaerőpiac helyzete az ukrán-magyar határrégió két oldalán sok hasonlóságot mutat: 

viszonylag alacsony aktivitás mellett magas munkanélküliség jellemzi. Ugyanakkor a magyar 

oldalon a változások dinamikája pozitív: az aktivitási arány növekszik, a munkanélküliség csökken 

ezzel szemben az ukrán oldalon a munkaerőpiaci mutatók stagnáló állapotot mutatnak, kismértékű 

romlással. 

A határrégión belüli határon átnyúló munkavállalás nem igazán jellemző, ha előfordul, iránya 

inkább Ukrajnából Magyarország felé mutat. A régió munkaképes korú népességének mintegy 2-

10%-a vállalhat külföldön munkát, főként Németországban, Ausztriában és Nagy Britanniában, 

de megjelent a szlovéniai és romániai munkavállalás is. 

A hazai munkaadók alacsony arányban (13,4%) hajlandók külföldi munkavállaló alkalmazására, 

ha hajlandók, akkor inkább uniós munkavállalót alkalmaznának és kisebb arányban (8,5%) 

alkalmaznának harmadik országból származó munkavállalót. Az önkormányzatok elsősorban a 

lakhatás és az utazás szempontjából látnak problémát a külföldiek hazai munkavállalása kapcsán. 

A munkavállalók külföldi munkavállalását elsősorban a materiális okok (magasabb jövedelem, 

munka hiánya a lakóhelyen) magyarázzák. 
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A határrégióban kevés közös projekt található, közülük kiemelhető a Magyarország–Szlovákia–

Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program, amely a régió összes környező 

országát magában foglalja. 

 

I.2 A kutatás második fázisának célja és módszertana 

Kutatásunk második fázisának célja elsősorban elemző és összehasonlító kutatás elvégzése; 

továbbá összefoglaló, javaslattevő, iránymutatást adó tanulmány megírása Magyarország és 

Ukrajna közös határ menti térségeinek munkaerőpiaci helyzetéről és munkaerőpiaci mobilitásáról, 

illetve annak támogatását segítő lehetőségekről. 

A kutatást statisztikai adatok másodelemzésén túl három célcsoport bevonásával végeztük: 

 Álláskeresők a határ mindkét oldalán: az elfogadott munkaügyi definíció szerinti regisztrált 

álláskeresők helyett azokat a személyeket tekintjük álláskeresőknek, akik a következő 5 év 

során valószínűnek vagy inkább valószínűnek tartják a munkahely váltását, továbbá azokat a 

személyeket, akik a kérdezés pillanatában aktívan állást keresnek. Az újradefiniálás oka az, 

hogy több szomszédos ország viszonylatában a regisztrált álláskeresők nagyon szűk csoportot 

képeznek és a határon átnyúló munkaerőpiaci mobilitás szempontjából nem is tekinthetők a 

legjelentősebb csoportnak, mivel több tényező alapján (alacsony iskolai végzettség, magasabb 

átlagéletkor) alacsony migrációs valószínűséggel jellemezhetők. 

 Vállalkozások a határ mindkét oldalán: azokat a vállalkozásokat tekintjük kutatásunk 

alanyának, amelyeknek a vizsgált régióban van a székhelye és legalább 5 főt foglalkoztatnak. 

A székhely szerinti megszorítást az a praktikus szempont indokolja, hogy telephely szerinti 

céglistát nem lehet elérni, e nélkül pedig a mintavétel lényegében nem oldható meg. A méret 

szerinti megszorítást az indokolja, hogy a kisebb cégek számára a munkaerővel kapcsolatban 

feltett kérdések irrelevánsak, így jellemzően hasonló tartalmú kérdőívekre kisebb arányban 

válaszolnak. 

 Az állami foglalkoztatási szolgálatok, illetve (potenciális) partnereik a határ mindkét 

oldalán: e célcsoportnak nincs előzetesen meghatározott pontos definíciója. 

A kutatás részletes céljai: 

 az egyes határszakaszok speciális helyzetének figyelembevételével kvantitatív és kvalitatív 

kutatási módszerek alkalmazása, a munkaerőpiaci szereplők és folyamatok bemutatása, illetve 

a mobilitást befolyásoló tényezők azonosítása; 

 a lehatárolt területi egységek jellegzetességeinek bemutatása és összevetése más uniós határ 

menti régiókkal (erre elsősorban a jelen megalapozó tanulmányt követő második 

tanulmányban kerül majd sor); 

 javaslattétel a munkaerőpiaci problémák enyhítésére (amennyiben a feltárt adatok alapján 

ilyen javaslatok felvázolhatók); 

 ajánlások megfogalmazása az EURES Magyarország hálózat és más munkaerőpiaci szereplők 

közötti együttműködések kialakítására és fejlesztésére; 

 javaslatok nyújtása a határ menti térségek foglalkoztatási helyzetének és munkaerőpiaci 

mobilitásának rendszeres mérésére vonatkozó módszertanra (e javaslatok megfogalmazására 

a második, elemző tanulmányban kerül majd sor); 

 rövid és középtávú munkaerőpiaci trendek megfigyelése és bemutatása, a hazai 

munkaerőpiacra gyakorolt hatások leírása. 
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A kutatás második fázisában az adatok újrafeldolgozása mellett adatfelvételt is végeztünk. A 

kvantitatív adatfelvételre mindhárom korábban jelzett célcsoport körében sor került. Egyrészt 

mintavételen alapuló rövid zárt kérdéseket tartalmazó kérdőíves kutatást végeztünk, a határrégió 

mindkét oldalán, az álláskeresők körében (határszakaszonként legalább 500 fős minta vételét 

tűztük ki célként). A mintavételhez úgynevezett szűrőkérdőíves módszert alkalmaztunk, mivel 

nem rendelkeztünk (nem is rendelkezhettünk) listával a célcsoportról (úgynevezett nehezen 

körülhatárolható célcsoport). A módszer lényege, hogy a 18-64 éves népességre reprezentatív 

véletlen mintát alakítunk ki, amelyen egy szűrőkérdőívet kérdeztünk le a definíció alapján. A 

kutatás teljes kérdőívét már csak azoktól kérdeztük, akik a definíciónak megfelelnek. Az 

alapmintát addig egészítettük ki (a reprezentativitás és a véletlen mintavétel elveinek 

megfelelően), ameddig a szükséges kiszűrt mintaelemszámot el nem értük. Mivel az így kialakított 

minta egy véletlen minta almintája, a célcsoportra vonatkozóan lehetővé teszi a torzítatlan és 

hatékony becsléseket. A gyűjtött adatok köre a következő: mobilitási hajlandóság a határon túlra, 

elvárt anyagi és nem anyagi feltételek. A lebonyolításra telefonos adatfelvétel segítségével került 

sor. 

A munkaadók körében a régióban működő cégekkel egy megvásárolt, a regisztrált és ténylegesen 

működő cégekből véletlen kiválasztással létrehozott lista alapján rövid online kérdőíves 

vizsgálatot végeztünk, 100 cég bevonását célul kitűzve.  

Ebben a körben a gyűjtött adatok a következők voltak: alkalmazott külföldi (külföldön: magyar) 

állampolgárságú vagy lakhelyű munkavállalók száma a cégben, további külföldi (külföldön: 

magyar) állampolgárságú munkavállalók alkalmazásának igénye, lehetősége a cégeknél, az 

alkalmazás területe, körülményei, munkaerő-szükséglet, a külföldi munkavállalók 

munkavállalásával kapcsolatos vélt, illetve tapasztalt problémák. 

A munkaerőpiac további szereplői (a partner állami foglalkoztatási szolgálatok, önkormányzatok, 

érdekképviseletek) körében online kérdőíves adatfelvételt végeztünk, melynek főbb témái a 

következők voltak:  

 álláskeresők határon túli munkavállalással kapcsolatos érdeklődése, igényei;  

 külföldi munkaerő jelenléte a térségben;  

 munkaerőigény és annak összetétele a térségben;  

 külföldiek munkavállalásával kapcsolatosan felmerülő problémák. 

A kutatás időbeli dimenzióját a retrospektív kérdéseken túl elsősorban a hazai és szomszédos 

országbeli statisztikai hivatalok, illetve foglalkoztatási szolgálatok adatai, valamint az 

EUROSTAT adatai és ezek elemzése adta, amely alapján az érintett határszakasz 

munkaerőpiacának statisztikai, gazdasági, földrajzi jellemzői kerülnek bemutatásra az elérhető 

legfrissebb adatok segítségével. 
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A kutatás második fázisának célja az első fázis során összegyűjtött információk újrafeldolgozása 

és javaslatok kidolgozása.  

 Elemzésünk első fejezete a jelen bevezető fejezet, amelyben összefoglaltuk az előző elemzés 

eredményét és bemutatjuk a jelen elemzés céljait és módszerét.  

 A második fejezetben összefoglaljuk az elemzés főbb eredményeit magyar és angol nyelven.  

 A harmadik fejezetben az ukrán munkaerőpiac helyzetét mutatjuk be, összevetve az Európai 

Unióval, illetve Magyarországgal.  

 A negyedik fejezetben összevetjük az ukrán-magyar határrégiót a többi vizsgált határrégióval.  

 Az ötödik fejezetben javaslatot teszünk a határrégióban alkalmazható indikátorrendszerre.  

 A hatodik fejezetben megkíséreljük a határrégióban várható tendenciák leírását.  

 Végül a hetedik fejezetben a korábbi tanulmány javaslatait kiegészítve javaslatokat teszünk a 

határrégióban kiépíthető együttműködés tartalmára. 
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II. Összefoglalók 

II.1 Vezetői összefoglaló 

Kutatásunk második fázisának célja elsősorban elemző és összehasonlító kutatás elvégzése; 

továbbá összefoglaló, javaslattevő, iránymutatást adó tanulmány megírása Magyarország és 

Ukrajna közös határ menti térségeinek munkaerőpiaci helyzetéről és munkaerőpiaci mobilitásáról, 

illetve annak támogatását segítő lehetőségekről. 

 

II.1.1 Országos munkaerőpiacok, mint a határrégió kontextusa 

Az országos adatokat kontextusként vizsgálva azt találtuk, hogy az ukrán foglalkoztatási arány 

elmarad mind az uniós és a magyarországi aránytól. A foglalkoztatás szerkezetében is mutat némi 

eltérést különösen az alacsony iskolai végzettségűek rendkívül alacsony foglalkoztatottsága miatt. 

Ukrajnában az ágazati átlagjövedelmek vásárlóerő-paritáson számítva a hazai bérek negyedét, 

felét nemzetgazdasági átlagban 39%-át teszik ki. Az ukrán ágazati átlagbér jelentősen alacsonyabb 

a hazainál az oktatás és az egészségügy területén. Ugyanaz a két terület az ukrán átlagbérhez 

viszonyítva is jelentős lemaradást mutat a szociális szolgáltatások és a vendéglátóipar mellett. 

Ezekben az ágazatokban különösen jelentős lehet a mobilitási motiváció. 

Ukrajna munkaerő-kínálata demográfiai szempontból - Magyarországhoz hasonlóan - az uniós 

átlagnál kedvezőbb teljes korfüggőségi rátával jellemezhető, aminek hátterében ráadásul 

Magyarországhoz viszonyítva kedvezőbb a fiatal - még nem munkaképes korú - népesség aránya, 

amiből az aktív korúak csoportjának kevésbé drasztikus csökkenése következik. A születéskor 

várható élettartam Magyarországhoz és a kontinentális átlaghoz képest 4-5 évvel marad el, 

amelyhez a magyarországihoz hasonló arányú egészségben eltöltött év társul. Az alacsonyabb 

várható élettartam problematikussá teszi, hogy a munkaképes korú népesség számának 

csökkenését a nyugdíjkorhatár emelésével orvosolják Ukrajnában. A munkaképes korúak 

végzettsége az európai uniós átlagtól a középfokú végzettség felé tér el (a magyarországinál is 

jelentősebb mértékben), amihez az uniós átlagnak megfelelő arányú felsősfokú végzettséget szerző 

népesség társul. A végzettségből adódó látszólagosan pozitív képet árnyalja az elérhető egyetlen 

nemzetközi standard közoktatási teszt (TIMSS, 2007) eredménye, amely az ukrán közoktatás 

jelentősen alacsonyabb színvonalát sejteti (a 2019 végén elérhetővé válik a következő PISA teszt 

eredménye, amelyben Ukrajna is részt vesz). 

A munkaerő keresleti oldalának egyes tényezőit vizsgálva elmondható, hogy az ukrán egy főre eső 

GDP – magyarhoz hasonlóan, de annál jelentősebb mértékben – elmarad az Európai Unió 

átlagától. Ukrajnában a cégek száma kisebb, mint Magyarországon, méretkategória szerint a 

középvállalkozások jóval jelentősebb mértékben vesznek részt a foglalkoztatásban, mint 

hazánkban, ugyanakkor a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva éppen a kis- és 

középvállalkozások látszanak kevésbé termelékenynek, mind Magyarországi társaik. Ukrajnában 

a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása alapvetően hasonló az európai uniós átlaghoz, illetve 

Magyarországéhoz, ugyanakkor a mezőgazdaság, illetve a kereskedelem, szállítás és vendéglátás 

aránya az ukrán gazdaságban magasabb, az uniós átlagnál vagy a hazai aránynál. A teljes üzleti 

szférára vonatkozóan az Ukrajnában bejelentett üres álláshelyek száma - dacára a jóval nagyobb 

munkaerőpiacnak - alig tér el a hazai értékektől. Ukrajnában a hazainál jelentősebb bejelentett 
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munkaerőigény csak kereskedelem, gépjárműjavítás; a mezőgazdaság; illetve a szállítás, 

raktározás terén van. 

 

II.1.2 Határszakaszok összehasonlítása 

Az ukrán-magyar határ történeti és településföldrajzi szempontból több ponton a román-magyar 

és a szlovák-magyar határrégió keleti szakaszával mutat rokonságot (földrajzi és történeti 

szempontból annak a folytatása is): mélyen a korábbi országterületen jött létre a határ, amely 

egymással szervesen összekapcsolt területeket választott el, természetes határ nélkül, a határrégió 

külső (ukrán) oldalán találhatók jelentősebb városközpontok. Ugyanakkor a fejlettség különbsége 

mind a román-magyar, mind a szlovák-magyar határrégió mentén kisebb, mint az ukrán-magyar 

határrégióban. Ez a különbség a fejlettségben a városközpontok elhelyezkedésével együtt 

lényegében lehetetlenné teszik a tényleges munkaerő-áramlást (munka célú vándorlás 

természetesen elképzelhető, ez azonban nem a határrégióra korlátozódik és nem is feltétlenül 

átmeneti jellegű. 

Egy másik lehetséges vonatkoztatási pont az osztrák-magyar határszakasz: ezen a szakaszon is 

jelentős a gazdasági fejlettség különbsége (itt azonban a magyar oldal hátrányára), a nagyobb 

városias központok a határrégióban a magyar oldalon vannak (bár az osztrák oldal népsűrűsége 

nagyobb). Ugyanakkor jelentős különbség, hogy a határrégión kívül álló osztrák főváros 

munkaerőpiaci vonzereje nem hasonlítható össze Nyíregyházával vagy Debrecennel. Jelentős 

eltérés még, hogy az osztrák-magyar határrégió már jelenleg is nagyon fejlett közlekedési 

infrastruktúrával rendelkezik, míg az ukrán-magyar határrégióra éppen az ellenkezője igaz. 

 

II.1.3 Munkaerőpiaci tendenciák várható hatásai 

Az ukrán gazdaságban és munkaerőpiacon megfigyelhető tendenciák az ukrán-magyar határrégió, 

illetve az ukrán munkaerő magyarországi munkavállalása szempontjából több negatív elemet 

hordoznak. Az ukrán gazdaság várható növekedése a rendelkezésre álló munkaerőt feltehetőleg 

egyre nagyobb arányban szívja fel és képes számára az otthonmaradáshoz megfelelő bért 

biztosítani. Az esetlegesen munkát nem találóknál kontraszelekció léphet fel és hatványozottan 

érvényesülhet az ukrán oktatási rendszer hiányosságaiból fakadó alacsonyabb kompetenciaszint. 

Eközben a határrégió magyar oldalán a korábban jelzett hátrányok miatt csak lassú fejlődés vagy 

stagnálás várható, így összességében a határrégióban tapasztalható különbségek lassú 

csökkenésére számítunk. Ezt a tendenciát valószínűsítik a határrégióban gyűjtött egy főre eső 

bruttó termék- és jövedelemváltozási adatok 2011-2016 közötti tendenciáiból levonható 

következtetések is. 

 

II.1.4 Javaslatok 

Infrastrukturális szempontból feltűnő, hogy a magyar oldal közúti közlekedési infrastruktúrája 

nem kellően hálózatos, míg az ukrán oldalon az utak minősége gyenge. Ezen kívül a magyar 

oldalon autópálya hálózat sem éri a határrégió közvetlen környezetét. Mindezek indokolnák a 

közúti infrastruktúra fejlesztését. Találtunk rá utalást, hogy pályázati támogatással tervezték a 

Tisza felső szakaszának hajózhatóvá tételét Záhonyig és teherkikötő építését, azonban ezeknek a 

terveknek a megvalósulásáról nem kaptunk információt. A térség természetes gravitációs pontja 

Ungvár és Munkács, melyeknek dinamikusabb fejlődése – a városban és környékén lakó magyar 
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népesség miatt is – közös érdek lenne. Közvetlenül munkaerőpiaci jelentőségű az ukrán végzettség 

és szakképzettség hazai elismerésének kidolgozása, akár kompatibilis képzések létrehozásával, 

akár a létező képzések megfeleltetésével. Amennyiben Magyarország számít az ukrán munkaerő 

hazai megjelenésére – ráadásul a határrégión túl is – akkor az ukrán szakképzettség elismerésének 

egyszerűsítése nagyon fontos. 

A piaci munkaközvetítők véleménye alapján az ukrán munkavállaló az alacsonyabb végzettséget 

igénylő feldolgozóipari területeken nagy biztonsággal megjelenik, azonban az igény meghaladja 

a kínálatot, és igény lenne az ukrán munkaerő foglalkoztatására más ágazatokban is (szállítás-

raktározás, mezőgazdaság). Úgy tűnik, hogy az ukrán munkaerő alkalmazásával kapcsolatban a 

legjelentősebb probléma a megfelelő nyelvtudás hiánya, amely nyelvoktatási programokkal 

kezelhető volna. Fontos probléma az ügyintézés nehézkessége is: a válaszokból úgy tűnik, hogy a 

határátkelők és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kapacitása egyaránt elégtelen a jelenlegi 

helyzetben és különösen nem alkalmas az ukrán munkavállalók növekvő számának kezelésére. 

Fontos fejlesztési pont lenne ezért a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal létszámának bővítése, 

az ügyintézés gyorsítása. Ugyanilyen jelentőségű a határátkelők kapacitásának bővítése is. Végül, 

de nem utolsó sorban – a hazai munkavállalás támogatása mellett – az ukrán munkavállalók hazai 

alkalmazása is csak megfelelő munkásszállások rendelkezésre állása mellett képzelhető el, ezek 

kialakítására is érdemes volna programot indítani. 

 

II.2 Executive Summary 

The aim of the second phase of our research is primarily to carry out analytical and comparative 

research; and a summary, proposing and guiding study on the labour market situation and labour 

market mobility in the border region of Hungary and Ukraine, as well as possibilities to support it. 

II.2.1 The two national labour market as context of the border region 

Looking at the country data as a context, we found that the Ukrainian employment rate is lagging 

behind both the EU and Hungary. There are also some differences in the structure of employment, 

especially because of the very low employment rate of low-educated people. In Ukraine, sectoral 

average earnings account for a quarter of domestic wages and 39% of the national economy 

average, calculated on purchasing power. The Ukrainian sectoral average wage is significantly 

lower than in the Hungary in the case of education and health. The wages in the same two areas, 

compared to the Ukrainian average wage, also show a significant lag behind as well as the social 

services and the catering industry. Motivation for mobility may be particularly high in these 

sectors. 

From the demographic perspective - similarly to Hungary - the labour supply of Ukraine can be 

characterized by a more favorable age-dependency rate than the EU average. Life expectancy at 

birth is lagging behind 4-5 years compared to Hungary and the continental average. Lower life 

expectancy makes it difficult to solve the decline in working age population by raising the 

retirement age in Ukraine. The education of working age population is different from the EU 

average: characterized by larger proportion of people with secondary level education (more 

significant than in Hungary), which is accompanied by a similar proportion of population with a 

higher level of education corresponding to the EU average. The seemingly positive image resulting 

from the level of education is less pronounced if we take into consideration the result of the only 
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international standard public education test (TIMSS, 2007), which suggests a significantly lower 

level of Ukrainian public education (at the end of 2019, the next PISA test will be available in 

which Ukraine will participate). 

Looking at some of the factors in the demand side of the labour force, it can be said that the GDP 

per capita in Ukraine - similarly to Hungary, but to a greater extent - is below the European Union 

average. In Ukraine, the number of companies is smaller than in Hungary, and according to the 

size category, medium-sized enterprises are more involved in employment than in Hungary, but at 

the same time, small and medium-sized enterprises are less productive compared to the national 

economy average, and their Hungarian counterparts. In Ukraine, the sectoral distribution of gross 

value added is basically similar to the EU average and to Hungary, while proportion of agriculture 

and trade, transport and catering are higher in the Ukrainian economy than the EU average or the 

Hungarian proportion. Despite the much larger labour market, the number of vacancies announced 

in Ukraine for the entire business sector is hardly different from Hungarian values. Only in the 

field of vehicle repair, agriculture and warehousing can be found more significant declared labour 

demand in Ukraine than in Hungary. 

 

II.2.2 Comparison of border regions 

The Ukrainian-Hungarian border is related in many respects to the Romanian-Hungarian and the 

eastern section of the Slovak-Hungarian border regions from a historical and settlement point of 

view (from a geographical and historical point of view the mentioned regions are not separated): 

the border was created deeply in the former country, which is an interconnected area. Not separated 

by natural boundaries, larger urban centers can be found on the Ukrainian side of the border region. 

At the same time, the development gap is smaller both along the Romanian-Hungarian and Slovak-

Hungarian border regions than in the Ukrainian border region. However the difference in 

development with the location of larger urban centers in the less developed country makes it 

virtually impossible for the actual workforce to flow (work migration is of course conceivable, but 

not in the border region and not necessarily temporary). 

Another possible point of reference is the Austrian-Hungarian border section: here the difference 

in economic development is also significant at this stage (however, to the disadvantage of the 

Hungarian side in this case), the larger urban centers in the border region are on the Hungarian 

side (although the Austrian population density is higher). At the same time, there is a significant 

difference that the labour market attractiveness of the Austrian capital outside the border region is 

not comparable to Nyíregyháza or Debrecen. Another significant difference is that the Austrian-

Hungarian border region already has a very advanced transport infrastructure, while the opposite 

is true for the Ukrainian-Hungarian border region. 

 

II.2.3 Expected impact of labour market trends 

Trends in the Ukrainian economy and the labour market have more negative elements for the 

employment of the Ukrainian-Hungarian border region and the Ukrainian labour force in Hungary. 

The expected growth of the Ukrainian economy is likely to absorb the available workforce and to 

provide it with adequate wages to stay at home. Those who are not able to work may have lower 

level of competence resulting from the deficiencies of the Ukrainian education system. Meanwhile, 

on the Hungarian side of the border region, only slow development or stagnation is expected due 
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to the previously indicated disadvantages, so we expect a slow reduction of the differences in the 

border region. This tendency is also supported by the conclusions drawn from the 2011-2016 

trends in per capita gross product change and income change data of the border region. 

 

II.2.4 Proposals 

It is striking from an infrastructure point of view that the road infrastructure of the Hungarian side 

is not very networked, while the quality of roads on the Ukrainian side is poor. In addition, the 

motorway network on the Hungarian side does not reach the immediate environment of the border 

region. All these would justify the development of road infrastructure. We have pointed out that 

the tender for the Tisza upper section to be made navigable to Záhony and the construction of a 

cargo port were planned with the support of the tender, but no information was found on the 

realization of these plans. The natural gravitational point of the region is Uzhhorod (Ungvár) and 

Mukachevo (Munkács), whose more dynamic development would be of common interest of both 

countries. It is of direct relevance to the labour market to develop a national recognition of 

Ukrainian qualifications, either by creating compatible training courses or by matching existing 

training. If Hungary is counting on the emergence of the Ukrainian labour force – both in and 

beyond the border region - then the simplification of recognition of Ukrainian qualifications is 

very important. 

According to the opinion of private labour agencies, Ukrainian workers appear at least in 

manufacturing areas in a high number, but the demand exceeds supply and there would be a need 

for the Ukrainian labour force to appear in other sectors (warehousing, agriculture as well). The 

most significant problem with the use of the Ukrainian workforce seems to be the lack of adequate 

language skills that could be managed by language education programs. The difficulty of 

administration is also an important problem: the responses seem to indicate that the capacity of the 

border crossings and the Office of Immigration and Citizenship is inadequate in the current 

situation and is not particularly suited to addressing the growing number of Ukrainian workers. 

An important development task is therefore to increase the number of Immigration and Citizenship 

Office and to speed up administration. The expansion of the capacity of border crossings is equally 

important. Last but not least the domestic application of Ukrainian workers can only be imagined 

with the availability of suitable accommodation facilities for the workers, and it would be 

worthwhile to launch a program for enhancing these capacities. 
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III. Ukrajna munkaerőpiaca nemzetközi összehasonlításban és 

ennek hatása a határ menti munkaerőpiacra 

Ebben a fejezetben sorra vesszük a munkaerőpiacot befolyásoló jelentősebb tényezőket és 

bemutatjuk Ukrajnát nemzetközi összehasonlításban – az Európai Unió átlagával, az euróövezeti 

átlaggal és a magyar adatokkal összevetve. Az összehasonlítás célja, hogy a vizsgált határrégiót 

tágabb összefüggésbe helyezzük és a legfrissebb adatokat mutassuk be. Az összehasonlítás során 

az egyes mutatókat csoportosítva előbb a munkaerőpiac és a bérek jellemzőit, majd a munkaerő-

kínálatot befolyásoló tényezőket, végül a munkaerő-keresletet befolyásoló elemeket vesszük sorra. 

 

III.1 A munkaerőpiac jellemzői nemzetközi összehasonlításban 

Az ukrán munkaerőpiac nemzetközi összehasonlítását a munkaerőpiac mennyiségi és minőségi 

jellemzőivel kezdjük.  

 Ukrajna1 Magyarország2 EU2 Euróövezet2 

Teljes népesség 60,3% 68,2% 67,6% 66,4% 

Férfiak 65,0% 75,2% 72,9% 71,5% 

Nők 55,9% 61,3% 62,4% 61,2% 

Legfeljebb alapfokú vagy alsó 

középfokú végzettség (ISCED 0-2) 
17,9% 38,5% 45,5% 45,6% 

Felső középfokú végzettség 

(ISCED 3-4) 
58,8% 73,1% 70,9% 70,3% 

Felsőfokú végzettség (ISCED 5-8) 72,8% 84,3% 84,0% 83,1% 

15-24 év 27,9% 29,3% 35,0% 32,8% 

25-29 év 69,7% 78,0% 74,6% 71,9% 

30-34 év 74,6% 79,5% 79,3% 77,9% 

35-39 év 77,6% 83,0% 81,6% 80,3% 

40-44 év (a) 
77,3% 

88,6% 82,4% 80,8% 

45-49 év (b) 88,5% 81,9% 80,8% 

50-59 év 62,9% 78,3% 75,3% 74,9% 

60-64 év (b) 
13,9% 

37,1% 43,2% 43,1% 

65-69 év (b) 6,0% 12,9% 11,5% 

1. táblázat: Foglalkoztatási arány a teljes népességben és nemi bontásban a 15-64 évesek körében, illetve 

korcsoportok szerint Ukrajnában, Magyarországon és az Európai Unióban  

(Forrás:1: ILO LFS, 2017; 2: EUROSTAT, 2017) 

*Megjegyzések:  

a: ukrán adat 40-49 éves korcsoportra érhető el.  

b: ukrán adat 60-70 éves korcsoportra érhető el. 
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Ukrajnában a foglalkoztatottsági arány az uniós és euróövezeti átlag alatt van, és jelentősebb 

mértékben marad el a magyar foglalkoztatottsági aránytól1. A nők foglalkoztatottsága hasonló 

mértékben marad el a férfiak foglalkoztatásától (százalékpontban kifejezve), mint az uniós átlagok 

eltérése, ez az aránykülönbség azonban kisebb, mint a hazai eltérés. Az iskolai végzettség 

szempontjából is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a foglalkoztatási arányban Ukrajna és 

Magyarország, illetve az Európai Unió között. Ukrajnában minden végzettségi csoportban 

jelentősen elmarad a foglalkoztatottak aránya mind a magasabb magyar, mind az uniós átlagoktól, 

azonban a lemaradás mértéke nem egyenletes: a legnagyobb lemaradás a legalacsonyabb iskolai 

végzettségű csoportban tapasztalható. Korcsoportok szerinti bontásban, Ukrajnában a fiatalok (25-

34 évesek), illetve az 50 év felettiek esetén marad el leginkább az uniós átlagtól a 

foglalkoztatottság (emellett feltűnő Magyarországon a 40-49 évesekre jellemző lényegében teljes 

foglalkoztatottság). 

Ezt követően megvizsgáljuk szektoronkénti bérek nemzetgazdasági átlagbérhez, illetve szomszéd 

országhoz viszonyított arányait és abszolút értékeit. 

 

1. ábra: Átlagbér Ukrajnában és Magyarországon ágazatonként vásárlóerő-paritáson (oszlopdiagram), 

azok aránya (vonaldiagram) 2016. (Forrás: KSH, UKRSTAT, World Bank 2016 (saját számítás)) 

Az ágazati béreket vizsgálva (1. ábra) azt láthatjuk, hogy azok Ukrajnában vásárlőerő-paritáson 

mérve a hazai bérek negyede és fele között mozognak, a nemzetgazdasági átlagbér a hazai 39%-

                                                 

1 Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy Ukrajnában az informális foglalkoztatás mérhető szintje is nagyon jelentős, 

2017-ben az országos átlag 22,9% volt, Kárpátalján 27,2% (az idézett adatok a foglalkoztatásnak ezt a típusát is 

tartalmazzák). 
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a. Az egyes ágazatok közül relatíve kisebb különbséget mutat az építőipar; a kereskedelem, 

gépjárműjavítás; és a szállítás, raktározás, míg jelentősebb az ukrán bérek lemaradása az oktatás 

és az egészségügy területén. Az utóbbi két területen – értelemszerűen különösen az egészségügy 

területén ez a jelentős eltérés különösen motiváló lehet akár a magyarországi munkavállalásra is 

(bár itt meg kell jegyezni, hogy a nyugat-európai bérek azért vonzóbbak).  

 

2. ábra: Ágazati bérek aránya a nemzetgazdasági átlagbérhez viszonyítva Ukrajnában és 

Magyarországon 2016-ban. (Forrás: KSH, Ukrstat, 2016) 

A két ország közötti ágazati béreltérések mellett érdemes megvizsgálni az egyes ágazati átlagbérek 

eltérését a nemzetgazdasági átlagbértől (2. ábra), mivel a jelentősebb lemaradás mobilitást növelő, 

míg az átlag feletti jövedelem mobilitást csökkentő tényező lehet. Összességében az egyes 
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ágazatok átlagbéreinek eltérése a nemzetgazdasági átlagbértől hasonlóan alakul a két országban. 

Nem éri el a nemzetgazdasági átlagbér 70%-át az ágazati átlagbér a szálláshely szolgáltatásban és 

vendéglátóiparban, illetve a humán egészségügyben és a szociális ellátásban (Magyarországon az 

egészségügyi átlagbér már megközelíti a nemzetgazdasági átlagbért). Az eltéréseket tekintve itt is 

az egészségügy és az oktatás emelhető ki: mindkét ágazatra jellemző, hogy Ukrajnában az 

átlagbértől mintegy 30 százalékponttal lemard az ágazati bér, míg Magyarországon a 

nemzetgazdasági átlagbér körül van az ágazati bér.2 

Összességében az ukrán foglalkoztatási arány elmarad mind az uniós és a magyarországi aránytól. 

A foglalkoztatás szerkezetében is mutat némi eltérést különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

rendkívül alacsony foglalkoztatottsága miatt. Ukrajnában az ágazati átlagjövedelmek vásárlóerő-

paritáson számítva a hazai bérek negyedét, felét nemzetgazdasági átlagban 39%-át teszik ki. Az 

ukrán ágazati átlagbér jelentősen alacsonyabb a hazainál az oktatás és az egészségügy területén. 

Ugyanaz a két terület az ukrán átlagbérhez viszonyítva is jelentős lemaradást mutat a szociális 

szolgáltatások és a vendéglátóipar mellett. Ezekben az ágazatokban különösen jelentős lehet a 

mobilitási motiváció. 

 

III.2 A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők 

A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők közül mennyiségi szempontként a demográfiai 

adatokat, a várható élettartamot és az egészségben eltöltött évek arányát, valamint a ledolgozott 

áltagos munkaórák számát vizsgáljuk.  

A korfüggőség, amellett, hogy a munkaképes korúak többi korcsoporthoz viszonyított arányáról 

tájékoztat, azt is jellemzi, hogy milyen jelentős a további korosztályok által a munkaképes 

korúakra nehezedő teher. A magasabb korfüggőségi arány össztársadalmi szinten nagy terhet ró 

az újraelosztási rendszerre – így áttételesen erős nyomást jelent az adók és járulékok emelésére, 

egyéni szinten pedig eltartandó, illetve gondozandó korosztályok személyes terhet is jelentenek, 

ami egyrészt nyomás a magasabb jövedelem megszerzése irányában, másrészt adott esetben 

elvonhatja a munkaképes korúakat a munkától. 

 Ukrajna Magyarország EU Euróövezet 

Teljes korfüggőségi 

arány 
48,0% 49,7% 53,9% 54,6% 

Időskori függőségi arány 24,4% 27,9% 29,9% 31,1% 

Fiatalkori függőségi 

arány 
23,6% 21,7% 24,0% 23,5% 

2. táblázat: Korfüggőség Ukrajnában, Magyarországon és az Európai Unióban  

(Forrás: EUROSTAT, 2017; CIA Factbook, 2018) 

Ukrajnában a teljes korfüggőség valamivel alacsonyabb – és így kedvezőbb – még az uniós átlagtól 

elmaradó magyar korfüggőségnél is. A teljes korfüggőségen belül ugyanakkor eltérő a fiatalok és 

                                                 

2 Az átlagbérek alkalmazása némileg félrevezető, érdemes tisztában lenni azzal, hogy a bérek sajátos megoszlása miatt 

a dolgozók jelentős többsége az átlagbér alatt keres. Azonban a jobban alkalmazható mediánbért a statisztikai 

hivatalok nem közlik. 
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idősek aránya: Magyarország esetén az időskori függőségi arány közelíti az uniós átlagot, ezzel 

szemben a fiatalkori függőségi arány jelentősen elmarad az uniós átlagtól. Ukrajnában éppen 

fordított a helyzet: az időskori függőségi arány marad el számottevően az uniós átlagtól és a 

fiatalkori függőségi arány egyezik meg az uniós átlaggal. Ez együttesen azt jelzi, hogy míg 

Magyarország demográfiai munkaerő-újratermelő képessége az uniós átlag alatt van, Ukrajna 

hasonló képessége meghaladja az uniós átlagot (miközben az uniós átlag sem elegendő a munkaerő 

újratermeléséhez). 

 Ukrajna Magyarország Európa 

Születéskor várható 

élettartam 
72,5 év 76,0 év 77,5 év 

Egészségben eltöltött 

évek aránya (nők) 
89,2% 88,7% 89,1% 

Egészségben eltöltött 

évek aránya (férfiak) 
87,7% 87,5% 87,5% 

3. táblázat: Születéskor várható élettartam és egészségben eltöltött évek Ukrajnában,  

Magyarországon és az Európában 2016-ban. (Forrás: WHO, 20163) 

A foglakoztatás időbeli kiterjesztése (nyugdíjkorhatár meghosszabbítása) miatt fontos a 

születéskor várható élettartam alakulása és ezzel szorosan együtt vizsgálandó az egészségben 

eltöltött évek aránya. Utóbbi jelentőségét az adja, hogy hiába hosszabbodik meg az élettartam, a 

tartós betegség egyúttal munkaképtelenséget, illetve csökkent munkaképességet is eredményezhet. 

Ukrajnában a várható élettartam mintegy 5 évvel marad el a kontinentális átlagtól, míg 

Magyarország alig tér el attól. Míg Ukrajna esetén az egészségben eltöltött évek aránya a kontinens 

átlagához hasonló, addig Magyarországon az egészségben eltöltött évek aránya kis mértékben, 

mintegy 0,5 százalékponttal elmarad az uniós átlagtól. Ez azt jelenti, hogy a munkával 

potenciálisan eltölthető évek száma mintegy négy évvel több Magyarországon, mint Ukrajnában. 

Fontos minőségi paramétere a munkaerőpiacnak a foglalkoztatottak tudástőkéje és 

képességszintje. A következő két indikátorral ezeket vizsgáljuk. 

                                                 

3 A WHO és az Eurostat statisztikái, különösen az egészségben eltöltött évek szempontjából jelentősen eltérnek 

egymástól, itt az összehasonlíthatóság kedvéért minden tekintetben a WHO adatait idézzük, míg az uniós határrégiók 

elemzésénél az Eurostat adatait használtuk. A jelen táblázat Európa című oszlopa – szemben a korábbi 

hivatkozásokkal – a kontinensre vonatkoznak. 
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 Ukrajna Magyarország EU Euróövezet 

Legfeljebb alapfokú vagy 

alsó középfokú végzettség 

(ISCED 0-2) 

6,1% 21,1% 26,0% 29,3% 

Felső középfokú 

végzettség (ISCED 3-4) 
65,7% 58,0% 46,1% 43,6% 

Felsőfokú végzettség 

(ISCED 5-8) 
28,2% 20,9% 27,9% 27,0% 

4. táblázat: Aktív korú (15-64 éves) népesség iskolai végzettség szerinti összetétele  

(Forrás: Ukrstat, 2016; EUROSTAT, 2016) 

Az aktív korúak végzettségét tekintve Ukrajnában jelentősen alacsonyabb az alapfokú 

végzettségűek aránya, míg a középfokú végzettségűek aránya jelentősen meghaladja az uniós, 

illetve euróövezeti átlagokat, a felsőfokú végzettségűek aránya az uniós átlagnak lényegében 

megfelel. Magyarország az alapfokú és középfokú végzettségűek szempontjából hasonló módon, 

de jóval kisebb mértékben tér el az uniós átlagoktól. A felsőfokú végzettségűek aránya ugyanakkor 

Magyarországon elmarad az uniós átlagtól. Az Ukrajnában tapasztalt megoszlás a munkaerőpiac 

szempontjából kedvező (alacsonyabb az alacsony iskolai végzettségűek aránya, magasabb a 

középfokú és felsőfokú végzettségűek aránya), azonban fontos tényező az oktatás minősége is, 

ennek összevetése érdekében vizsgáljuk meg a következő mutatót. 

 

3. ábra: A nemzetközi közepes szintet elérő 8. osztályos diákok aránya a TIMSS vizsgálatban 2011-ben  

a vizsgált országokban és Finnországban. (Forrás: TIMSS, 2011) 

Nehéz olyan nemzetközi szinten összehasonlítható indikátort találni, amely mindkét országra 

rendelkezésre áll. Az általunk fellelt legfrissebb ilyen indikátor a 2011-ben végzett TIMSS 
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kompetenciamérés eredménye.4 Az idézett adatokból jól látszik, hogy 2011-ben Ukrajna 

közoktatási színvonala (legalább is annak kimenete) matematika és a természettudomány 

kompetencia területeken jobban lemaradt Magyarországtól, mint Magyarország az élmezőnybe 

tartozó Finnországtól. Ez munkaerőpiaci szempontból a képzettségek eltérő értékére hívja fel a 

figyelmet. 

 

4. ábra: Heti munkaórák száma Ukrajnában, Magyarországon és az Európai Unióban  

(Forrás: EUROSTAT, 2017) 

Végül a munkaerő-kínálatot jellemzi a heti munkaórák száma is. E tekintetben mind Ukrajna, mind 

Magyarország jelentősen az uniós átlag felett teljesít, ez azonban csak részben tekinthető 

pozitívnak – jórészt annak köszönhető, hogy mindkét vizsgált országban az uniós átlag alatt van a 

részmunkaidős foglalkoztatásban résztvevők aránya. 

Összességében Ukrajna munkaerő-kínálata demográfiai szempontból - Magyarországhoz 

hasonlóan - az uniós átlagnál kedvezőbb teljes korfüggőségi rátával jellemezhető, aminek 

hátterében ráadásul Magyarországhoz viszonyítva kedvezőbb a fiatal - még nem munkaképes korú 

- népesség aránya, amiből az aktív korúak csoportjának kevésbé drasztikus csökkenése következik. 

A születéskor várható élettartam Magyarországhoz és a kontinentális átlaghoz képest 4-5 évvel 

marad el, amelyhez a magyarországihoz hasonló arányú egészségben eltöltött év társul. Az 

alacsonyabb várható élettartam problematikussá teszi a munkaképes korúak csökkenésének 

nyugdíjkorhatár emelésével történő megoldását Ukrajnában. A munkaképes korúak végzettsége 

az európai uniós átlagtól a középfokú végzettség felé tér el (a magyarországinál is jelentősebb 

mértékben), amihez az uniós átlagnak megfelelő arányú felsősfokú végzettséget szerző népesség 

társul. A végzettségből adódó látszólagosan pozitív képet árnyalja az elérhető egyetlen nemzetközi 

standard közoktatási teszt (TIMSS, 2007) eredménye, amely az ukrán közoktatás jelentősen 

                                                 

4 Ukrajna 2018-tól részt vesz a PISA programban, ami ismét lehetőséget ad arra, hogy az oktatás eredményeit 

nemzetközi szinten is össze lehessen hasonlítani. 
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alacsonyabb színvonalát sejteti (a 2019 végén elérhetővé váló PISA teszt eredménye, amelyben az 

ország részt vesz).  

 

III.3 A munkaerő-keresletet befolyásoló tényezők 

A munkaerő-keresletet befolyásoló tényezők közül a gazdaság általános állapotát és 

termelékenységét az egy főre eső GDP-vel, a munkaáltatói kört cégek jellemzőivel, az ágazati 

gazdasági potenciált az ágazati bruttó hozzáadott érték arányával és abszolút értékével, végül a 

jelenleg érvényes munkaerő-kereslet mértékét a bejelentett üres álláshelyek arányával vizsgáljuk. 

 

5. ábra: Egy főre eső GDP és egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson, jelenáron az európai uniós 

átlag százalékában, Ukrajnában, Magyarországon és az Európai Unióban 2017-ben.  

(Forrás: World Bank DataBank) 

Az egy főre eső GDP tekintetében elmondható, hogy Ukrajna jelentősen elmarad mind az uniós 

átlagtól, mind - az uniós átlagtól szintén elmaradó - Magyarországtól. A vásárlóerő-paritáson vett 

arányok valamivel kedvezőbbek, azonban a lemaradás így is tekintélyes mindkét ország esetén (5. 

ábra). 
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Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Ukr. Mo. Ukr. Mo. Ukr. Mo. Ukr. Mo. 

Cégek száma 284 241 645 957 43 573 28 592 15 203 4 815 423 928 

Munkavállalók 

aránya 
11,7% 35,9% 15,0% 19,0% 44,2% 16,3% 29,0% 28,0% 

Hozzáadott érték 

aránya 
4,8% 19,7% 10,9% 16,9% 41,2% 18,0% 43,1% 45,4% 

Egy munkavállalóra 

eső hozzáadott érték 

a nemzetgazdasági 

átlaghoz viszonyítva 

0,41 0,55 0,73 0,89 0,93 1,10 1,49 1,62 

5. táblázat: Cégek méret szerinti megoszlása, foglalkoztatottak aránya és bruttó hozzáadott érték aránya 

(Forrás: KSH, EU4Business, 2017) 

*Megjegyzés: A magyar adatok 2017-re, az Ukrán adatok 2015-re vonatkoznak. 

 

Jelentős eltérést mutat a cégek méret szerinti összetétele szempontjából a két ország. 

Magyarországon a cégek jóval nagyobb aránya esik a mikrovállalkozás (0-10 fő) kategóriába, 

ennek megfelelően a munkavállalók jelentősebb hányada dolgozik hazánkban ilyen méretű 

cégekben. Ezzel szemben Ukrajnában a középvállalkozások aránya haladja meg a hazai arányt és 

képvisel jelentősebb súlyt a foglalkoztatásban. A munkaerő termelékenysége szempontjából a 

magyar cégek minden méretkategóriában az átlaghoz viszonyítva jobban teljesítenek, mint az 

ukrán cégek (a legnagyobb különbség a kis és középvállalkozásoknál látható).   
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6. ábra: Bruttó hozzáadott érték megoszlása ágazatonként Ukrajnában, Magyarországon  

és az Európai Unióban 2017-ben. (Forrás: EUROSTAT, UkrStat) 

A bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlásának összevetésével azt vizsgáljuk, hogy milyen 

mértékben tér el Ukrajna gazdaságának szerkezete az Európai Uniótól és Magyarországtól (6. 

ábra). Látható, hogy Ukrajnában a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása két jelentősebb 

eltéréstől eltekintve alapvetően hasonló az európai uniós átlaghoz, illetve Magyarországéhoz. 

Ukrajna esetén a mezőgazdaság és a kereskedelem, szállítás, vendéglátás (vélhetően a szállítás 

jelentősege miatt) jóval magasabb arányban járul hozzá a nemzeti össztermékhez, mint akár 

Magyarország, akár az Európai Unió esetén. Ugyanakkor az ipar Magyarország gazdasága 

számára jóval meghatározóbb, mint az Európai Unióban átlagosan. Szakmai, tudományos 

szolgáltatás, illetve az ingatlanügyletek mindkét ország gazdaságában kevésbé fontos szerepet 

játszanak (előbbi Ukrajnában különösen alacsony arányt ér el). 
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7. ábra: Bruttó hozzáadott érték ezer Euróban ágazatonként Ukrajnában és Magyarországon 2017-ben 

(Forrás: EUROSTAT, UkrStat) 

Fontosnak tartottuk egy ábra erejéig a hozzáadott értékek abszolút értékét is bemutatni, hogy 

látható legyen a két ország gazdaságának egymáshoz viszonyított mérete, ágazati bontásban. A 7. 

ábra alapján jól látható, hogy az egy főre eső mutatókban rosszul teljesítő és fejletlenebb Ukrajna 

gazdasági ereje minden ágazatban jelentős mértékben haladja meg Magyarország nominális 

teljesítményét (gazdasági erejét)). 

Végül bemutatjuk és összevetjük a bejelentett üres álláshelyek számát ágazatonként (8. ábra).5 A 

teljes üzleti szférára vonatkozóan az Ukrajnában bejelentett üres álláshelyek aránya jóval 

alacsonyabb, hiszen egy nagyobb méretű munkaerőpiacon csupán három ágazatban - a 

kereskedelem, gépjárműjavítás; a mezőgazdaság; illetve a szállítás, raktározás esetén - haladja 

meg az Ukrajnában bejelentett álláshelyek abszolút száma a hazai megfelelő mutatót. Míg 

Ukrajnában az előbb említett ágazatok tekinthetők kiemelkedő igényűnek, addig Magyarországon 

az ipar; egészségügy és szociális ellátás; illetve a közigazgatás területek tekinthetőek 

munkaerőhiány szempontjából dominánsabbnak. 

                                                 

5 Meg kell jegyezni, hogy az illegális foglalkoztatás jelentős mértékű elterjedése miatt az ukrán adat nem lehet reális. 
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8. ábra: Bejelentett üres álláshelyek száma Ukrajnában és Magyarországon  

ágazatonként 2017-ben (ezer fő). (Forrás: UkrStat, EUROSTAT) 

Összefoglalva, a munkaerő keresleti oldalának egyes tényezőit vizsgálva elmondható, hogy az 

ukrán egy főre eső GDP – magyarhoz hasonlóan, de annál jelentősebb mértékben – elmarad az 

Európai Unió átlagától. Ukrajnában a cégek száma kisebb, mint Magyarországon, méretkategória 

szerint a középvállalkozások jóval jelentősebb mértékben vesznek részt a foglalkoztatásban, mint 

hazánkban, ugyanakkor a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva éppen a kis- és 

középvállalkozások látszanak kevésbé termelékenynek, mind Magyarországi társaik. Ukrajnában 

a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása alapvetően hasonló az európai uniós átlaghoz, illetve 

Magyarországéhoz, ugyanakkor a mezőgazdaság, illetve a kereskedelem, szállítás és vendéglátás 

az ukrán gazdaság szempontjából meghatározóbb, az uniós átlagnál vagy a hazai aránynál. A teljes 

üzleti szférára vonatkozóan az Ukrajnában bejelentett üres álláshelyek száma - dacára a jóval 

nagyobb munkaerőpiacnak - alig tér el a hazai értékektől. Ukrajnában a hazainál jelentősebb 

bejelentett munkaerőigény csak a kereskedelem, gépjárműjavítás; a mezőgazdaság; illetve a 

szállítás, raktározás területén van. 
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IV. Az ukrán-magyar határrégió helyzete Magyarország 

európai uniós határrégióival összevetésben 

IV.1 Történeti, földrajzi összehasonlítás 

Történeti szempontból a magyar-ukrán határ jelenlegi formájában az ország többi határához 

hasonlóan 1920-ban jött létre, azt megelőzően még megyehatár sem húzódott a jelenlegi határon 

(Zemplén, Szabolcs, Ung és Bereg vármegyék négyes határpontjától eltekintve). Az azonban 

fontos eltérés lehet a több határszakaszhoz képest, hogy a létrejött új határ ellentétes oldalán nem 

Ukrajna, hanem Csehszlovákia (tehát a szlovák-magyar határ folytatása) volt. Ez a helyzet csak a 

második világháborút követően változott meg, amikor a Szovjetunió részeként létrejött Ukrán 

Szovjet Szocialista Köztársaság (Ukrán SZSZK) közigazgatásához csatolták a területet. Ennek 

következtében a határszakasz szovjet-magyar határként a KGST fontos gazdasági átmenő 

forgalmát bonyolította. A terület kárpátaljai oldalán jelentős iparosítás zajlott, amely a korszak 

végére a teljes foglalkoztatás eléréséhez vezetett. Jellemző adat, hogy 1990-re Kárpátalja ipari 

termelésének napi volumene nagyobb volt, mint 1946-ban az éves termelés volumene (Oficinszkij, 

2010). Az iparosítás volumene mellett azonban annak minősége és hatékonysága nem érte el a 

korra jellemző nyugat európai színvonalat, a rendszerváltást követően ennek a termelés jelentős 

visszaesése lett a következménye. 1996-ra azonban a visszaesés megállt és gazdasági ciklusokkal 

együtt mozgó fejlődés indult el. (Lengyel-Zsulkanics, 2010). Popa és munkatársai (2013) a 

rendszerváltást követő időszakot munkaerőpiaci szempontból három szakaszra osztották, 

amelynek utolsó korszaka a cikk megjelenése óta eltelt idő dacára kiterjeszthető a mai napig. Az 

első időszak 1991-1994 között az átmenet a centralizált gazdaságból a piacgazdaságba. 

Munkaerőpiaci szempontból ezt az időszakot rengeteg új álláshely létrejötte és mérhetetlenül 

alacsony munkanélküliség jellemezte. A második időszak a megszorítások korszaka a szerzők 

szerint 1995-2001 közé tehető, ami a munkanélküliség drámai növekedésével járt: a korszak elején 

tapasztalható 126 ezer fős regisztrált munkanélküli száma 1999-re megközelítette az 1,2 milliót. 

A szerzők harmadik korszaknak a konszolidáció korszakát tekintik (2001-től), amelyre a 

strukturális kiigazítás és javuló munkaerőpiaci mutatók voltak jellemzők (ebben a tekintetben a 

2008-ban kezdődő válság, amelyet az orosz katonai beavatkozás súlyosbított, csak intermezzonak 

tekinthető, az ukrán gazdaság 2015-2016-ra visszatért a konszolidációs fázishoz. Más 

határszakaszokkal összevetve ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a határszakasz várhatóan 

hosszú távon megmarad az Európai Unió külső határának – bár munkaerőpiaci szempontból 

további kedvező elmozdulások lehetségesek. 

Természetföldrajzi szempontból a határszakasz kisebb részét alkotja természetes határ (a Tisza, 

illetve egy kisebb mellékága), ebben a tekintetben leginkább a szerb-magyar, román-magyar, 

illetve az osztrák-magyar határral mutat rokonságot. Ugyanakkor a szomszéd országhoz fűződő 

szerződéses kapcsolatok szempontjából egyértelműen a szerb-magyar határ tekinthető a leginkább 

hasonló jellegűnek.  
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Településföldrajzi szempontból érdemes megvizsgálni a határrégió népességének területi 

megoszlását és a funkcionális városi térségeket más határrégiókkal (9. ábra). Az ábra a népesség 

területi megoszlását a népsűrűség rács alapú ábrázolásán6 keresztül valósítja meg, míg a 

funkcionális városi térségeket a jelentősebb városok és az őket körülvevő vonzáskörzetek 

definiálják (amelyekre igaz, hogy a foglalkoztatottak legalább 15%-a az adott városban dolgozik).7 

 

 

9. ábra: Népsűrűség és jelentősebb városok (2011 népszámlások alapján, EUROSTAT Regionális 

Évkönyv, 2018; SEDAC, 2019) 

 

A népesség eloszlásáról elmondható, hogy a magyar oldalon nagyjából egyenletes, míg az ukrán 

oldalon két regionális mértékben jelentősnek mondható város bontja meg az egyenletes eloszlást. 

A nagyvárosok és vonzáskörzetük megoszlása jellegzetes mintázatot alkot: a definiált határrégió 

magyar oldalán csupán kisvárosok találhatók, a határtól távolabb helyezkedik el a magyar oldal 

igazi városi központja Nyíregyháza, amely azonban meglehetősen nehezen érhető el, egyetlen 

járási központból sem érhető el 40 percen belül (6. táblázat). 

 

                                                 

6 A mérőeszközt az EUROSTAT fejlesztette ki a GEOSTAT iniciatíva keretében és a jövőben populációs adatok 

térbeli elemzésének és reprezentálásának egyik kiemelt eszköze lehet és különösen fontos a határ menti térségek 

változásainak nyomon követésében.  

(lásd még: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_grids) 
7 A mérőeszközt az EUROSTAT és az OECD közösen fejlesztette ki (https://www.oecd.org/cfe/regional-

policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf)  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_grids
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf
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 Népesség Távolság 

Nyíregyházától Munkácstól Ungvártól 

Kisvárda 16 084 45 km (43 p) 83,7 km (73 p) 50 km (52 p) 

Záhony 4 236 65,5 km (69 p) 50,4 km (59 p) 28,3 km (35 p) 

Vásárosnamény 8 618 52,5 km (69 p) 62,6 km (68 p) 79,4 km (79 p) 

Fehérgyarmat  7 981 71,5 km (113 p) 62,8 km (70 p) 99 km (102 p) 

Baktalórántháza 3 918 29,2 km (42 p) 85,3 km (85 p) 85,4 km (80 p) 

Mátészalka 16 576 51,5 km (75 p) 82,6 km (90 p) 103 km (99 p) 

Csenger 4 961 85,2 km (121 p) 94,9 km (99 p) 131 km (133 p) 

6. táblázat: A határrégió magyar járásközpontjainak népességszáma és elérése (Nyíregyháza esetén 

közúti távolság és tömegközlekedési idő; Munkács és Ungvár esetén közúti távolság és autóút idő) 

(Forrás: Google Maps, menetrendek.hu) 

 

10. ábra: A legközelebbi legalább 20 ezer fős város elérhetősége. (Forrás: VÁTI, 2007) 

Az ukrán-magyar határ magyar oldala az ország legperiférikusabb területei közé tartozik, jól 

illusztrálja ezt a legalább 20 ezer fős városok elérhetőségét bemutató térkép (10. ábra). 

Ha nem vennénk figyelembe a jelentős gazdasági fejlettségbeli különbséget és a két ország közötti 

tömegközlekedés hiányát, a térség természetes központja az ukrán oldalon volna. Figyelembe véve 

az említett tényezőket, Nyíregyháza jelent vonzóerőt az ukrán oldal számára, elsősorban a 

fejlettebb szolgáltatások szempontjából. A településszerkezeti tényezőket figyelembe véve a 

határszakasz a román-magyar határszakaszra hasonlít, annál jelentősebb gazdasági eltéréssel a 

magyar oldal javára. 
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IV.2 Egyes határrégiók összehasonlítása az ukrán-magyar határrégió 

szemszögéből 

A fejezet következő részében áttekintjük az ukrán-magyar határrégió területét az osztrák-magyar, 

a román-magyar, a horvát-szlovén-magyar, szerb-magyar és a szlovák-magyar határrégióhoz 

képest. A mostani tanulmányban vizsgált határrégióval közvetlenül szomszédos a román-magyar 

és a szlovák-magyar határterület, így ezekre több figyelmet fordít az összehasonlítás. 

 

IV.2.1 Román-magyar határrégió 

Bár Románia tagja az Európai Uniónak, egészen idáig nem volt tagja a schengeni övezetnek. 2018 

decemberében azonban az Európai Parlament elsöprő többsége megszavazta Románia és Bulgária 

felvételét az övezetbe. Az idei év első felében az Európai Tanácsnak jóvá kell hagynia a döntést 

ahhoz, hogy a csatlakozás ténylegesen megtörténhessen. 

A román-magyar határrégió a magyar határ hosszú keleti szakasza mentén helyezkedik el, ez a 

határ a második leghosszabb magyarországi határszakasz, 448 km, a teljes magyar határszakasz 

20 százaléka. Ehhez képest a szerb határrégió csupán 174,4 km hosszú, Magyarország dél-keleti 

részén található. 

A román határrégió hasonlít az ukrán határrégióra a határon túl élő regionálisan számottevő 

magyar kisebbség meglétében. A romániai határ menti megyékben, egyedül Timis megyét 

leszámítva, az országos átlagnál jóval nagyobb a magyarok aránya, mint az országban másutt. 

Statu Mare és Bihor megyében a lakosság tetemes hányadát a magukat magyarnak vallók teszik 

ki. Statu Mare megyében ez majdnem a lakosság egyharmadát - 32,7%-ot -, Bihor megyében pedig 

közel a lakosság negyedét - 24%-ot – jelenti. Ukrán oldalon, Kárpátalja területén igen nagyszámú 

magyar kisebbség él: a 2001-es ukrán népszámlálás adatai alapján a kárpátaljai lakosság 12,9%-át 

tette ki a magyar etnikumú kisebbség, illetve a magyar határ közelében magyar többségű 

települések is találhatóak. Ebből arra lehet következtetni, hogy erős szálak lehetnek, vagy 

alakíthatók ki hazánk irányába munkaerőpiaci területen is, hiszen a határon túliak egy részének a 

magyarországi munkavállalását nyelvi tényezők nem akadályoznák. Ez nem csak a mindennapi 

munkavégzés, de a hivatali ügyintézés szempontjából is fontos tényező. 

A három ország közül egyértelműen Ukrajna gazdasági helyzete a legkedvezőtlenebb, de az elmúlt 

években (2016 óta) javulás figyelhető meg, azonban a lemaradás nagyon jelentős. A korábban sok 

mutató szerint gazdaságilag hátrányosabb helyzetű Románia felzárkózott Magyarországhoz és az 

uniós átlaghoz. Magyarország azonban nem fejlődött ilyen mértékben, így az elmúlt időszakban a 

két ország közötti különbség csökkent, sok esetben Románia meg is előzte hazánkat, aminek 

következtében országos szinten a munkaerőpiaci húzóhatás és az együttműködések más dinamika 

mentén fejthetik ki a hatásukat, mint a 2007-et megelőző időszakban. Ezzel szemben az ukrán 

oldalhoz képest a határrégió magyar járásai jóval kedvezőbb helyzetben vannak, ugyanakkor 

jelentős hátrány a nagyvárosok hiánya a magyar oldalon. 

A romániai munkaerő beáramlását nagymértékben akadályozó tényező lehet a határátkelés 

nehézkessége. Ennek okai a rossz minőségű úthálózat és a lassú határátkelés. Ez utóbbi helyzet 

megváltozik, amikor Románia belépését megszavazzák a schengeni övezetbe, azonban az utak 

minősége infrastrukturális probléma, ami célzott állami és/vagy európai uniós fejlesztési 

programok, illetve nemzetközi együttműködés nélkül nem változik. Az ukrán határszakaszon a 
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helyzet hasonlóvá vált az ukrán vízumkötelezettség 2017-es megszűnésével, ugyanakkor a 

viszonylag rövid határszakaszon sok (5db) határátkelő található, igaz a közlekedési infrastruktúra 

minősége rossznak mondható. 

Mindkét határrégióban a határ túloldalán élőkre vonzó hatást gyakorolhat a gyorsított honosítási 

eljárás lehetősége, de az ukrán régió szempontjából ez nagyobb vonzerőt jelenthet, hiszen a 

magyar állampolgárrá válás egyúttal azt is jelenti, hogy EU tagország állampolgárává válik az 

illető. 

A román határszakaszon megfigyelhető a munkaadó cégek részéről megjelenő elutasító attitűd a 

külföldi munkavállalók foglalkoztatásával szemben. Nagyon ritka a külföldi állampolgárt 

foglalkoztató cég mindhárom országban. Az EURES hálózatot csak kevés megkérdezett 

munkaadó ismeri, és még kevesebben vennék igénybe az általa nyújtott szolgáltatásokat. 

Mindennek fényében a hasonlóságok ellenére – főként a gazdasági különbségek miatt – a két 

határszakaszon eltérő stratégia követésére lehet szükség. Bár Románia a survey tanulsága szerint 

sem az ukrán, sem a magyar munkavállalók számára nem célország, a javuló gazdasági 

teljesítménye miatt megtartóereje nagyobb lehet. Bár Ukrajna gazdasági mutatói is javuló 

tendenciát mutatnak, a magyar oldal kedvezőbb helyzete (különösen a távolabbi nagyobb városok) 

kellő vonzerővel bírhat elsősorban szolgáltatások tekintetében.8 

 

IV.2.2 Szlovák-magyar határrégió 

A szlovák-magyar határrégióban egyértelműen a szlovák területek vannak kedvezőbb gazdasági 

helyzetben. Egy erős nyugat-keleti elkülönülés figyelhető meg, a nyugati határrészen (az 

Ausztriához közelin) a határ két oldalán élők életminősége nagyjából azonosnak mondható, a 

keleti részen viszont nagy különbségek mutatkoznak. A keleti szakaszon a regisztrált álláskeresők 

aránya magasabb, az infrastruktúra rossz állapotú, így sok kisebb település csak nagyon nehezen 

megközelíthető. Bár szlovák oldalról jelentkezik munkaerő-igény és jelentős gazdasági 

növekedés, a nyugati részen a vonzó osztrák munkaerőpiac jelenléte miatt a határrégióban a 

határon átnyúló munkavállalás nem jellemző, annak mértéke nem haladhatja meg a néhány száz 

főt irányonként. Az ukrán-magyar határrégió szempontjából Kassa vonzereje nyúlhat át a térségbe. 

Bár a szlovák munkavállalók nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra, ez jó eséllyel nem 

Magyarországon fog bekövetkezni. A magyar munkaadók nem szívesen foglalkoztatnak ebben a 

határrégióban sem külföldi állampolgárt, ráadásul a szlovák munkavállalók bérigénye jóval 

meghaladja a magyarországi bérszínvonalat, így Ausztria munkaerő-elszívó hatása ebben a 

régióban is erősen érvényesül. 

A szlovák határszakasz keleti oldala mutat rokonságot az ukrán határrégióval, azonban itt is igaz, 

hogy a szlovák oldal némileg fejlettebb, mint a magyar oldal, ami az ukrán-magyar határszakaszra 

semmilyen mutató mentén nem jelenthető ki. 9 

                                                 

8 Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: „Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok”. Románia 

és Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2017. 
9 Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: „Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok”. Ausztria 

és Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2017. 
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IV.2.3 Horvát-szlovén-magyar határrégió 

A horvát-szlovén és az ukrán határrégiók igen eltérő helyzetben vannak. A négy ország közül 

Szlovénia gazdasági helyzete a legjobb, ettől függetlenül itt is igen erősen érvényesül Ausztria 

szívóereje, főként a magasabb bérszínvonal vonzó a munkavállalók számára. Bár magyar oldalon 

a növekvő munkaerőhiány következtében még további bérszínvonal emelkedésre lehet számítani, 

nem valószínű, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy az osztrák bérekkel felvegye a versenyt. 

A horvát-szlovén határrégiót észak-déli tengely mentén fel lehet osztani. Az északi részbe tartozik 

a szlovén oldal határterülete, és magyar oldalról Zala és Vas megye járásai. A déli részen Somogy 

és Baranya megye járásai, illetve a horvát oldal megyéi találhatóak. Az északi részen a földrajzi 

közelség miatt erősebb Ausztria szívóereje, a délebbi részen a nem megfelelő közlekedési 

infrastruktúra és horvát részről a többszörös határátlépés szükségessége olyan tényezők, amik 

csökkentik ezt a szívóhatást. Tovább haladva dél, dél-kelet felé eljutunk a szerb határrégióhoz, 

ahol nem csak a többszörös határátlépés, de az Európai Unió határa is csökkenthetné Ausztria 

szívóerejét. Ehelyett azonban az elmúlt 5 évben külföldön munkát vállalók válaszai alapján inkább 

egy olyan effektus figyelhető meg, miszerint aki Szerbiából EU tagországba indul munkát vállalni, 

az nem áll meg Magyarországon, hanem nyugatabbra, főként Németországba és Ausztriába 

igyekszik. 

Mind a horvát, mind a szlovén oldalon jelenleg is zajlik uniós projekt keretében Magyarországgal 

való együttműködés, így az ott dolgozók számára sem lenne teljesen ismeretlen helyzet egy újabb 

ilyen program. Ezen kívül a határ mentén az infrastruktúra Szlovénia felől megfelelőnek 

mondható, és Horvátország stratégiai célkitűzései között szerepel az úthálózat fejlesztése 

(Horvátország esetében ez ügyben külön hangsúlyt fektet a program a szomszédos országokkal 

történő együttműködésre). 

Az EURES hálózat ismertsége mindkét határterületen igen alacsony, de a horvát-szlovén részen 

nyitottabbnak mutatkoztak a válaszadó szervezetek az általa nyújtott szolgáltatások 

igénybevételére. 

Bár a horvát oldal munkavállalói nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra, és ezért akár még 

azt is vállalnák, hogy kiköltözzenek a célországba, a horvát-magyar határszakasz magyar cégeinek 

méretbeli és ágazati összetételükből kifolyólag nem kifejezetten van szüksége a külföldi 

munkaerőre. A határrégió magyar oldalán jelenleg alig foglalkoztatnak külföldi munkaerőt, és a 

jövőbeli ez irányú bővítésektől is elzárkóznak. Ez a kutatás mostani, szerb-magyar határrégióban 

történő hullámából is kirajzolódott. További problémát jelenthet a horvát munkavállalók számára 

a nyelvtudásuk: nagy arányban beszélnek angolul és németül, akár munkahelyi körülmények 

között is elboldogulnak tudásukkal, ám lehetséges, hogy a magyar oldal potenciális munkaadói 

részéről jelentkezik a nyelvi akadály. A horvát munkavállalók vélekedése szerint is megfigyelhető, 

hogy aki külföldi munkavállalást tervez, nyugatabbra indul.10 

  

                                                 

10 Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: „Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok”. 

Horvátország, Szlovénia és Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2018. 
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IV.2.4 Osztrák-magyar határrégió 

Az osztrák-magyar határrégió két oldalán eltérő fejlettségű két terület húzódik, gazdasági 

adottságokban hasonló mezőgazdasági és ipari régió, a fejlettebb osztrák oldalon magasabb a 

szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya. A két oldal gazdasági szerkezete, fejlettsége, 

foglalkoztatási és munkaerőpiaci szerkezete sok tekintetben eltérő. A magyar oldalon a 

foglalkoztatottak aránya lényegesen alacsonyabb, mint az osztrák határrégióban, de a határrégió 

foglalkoztatottsági rátája az országos értéket számottevően meghaladja, ami konzisztens a régió 

kedvező gazdasági helyzetével. Az osztrák oldalon a határrégióhoz tartozó területeken a 

foglalkoztatottsági arány az országos átlag közelében alakul, az osztrák munkaerőpiac jellemzően 

magas foglakoztatási rátájával konzisztens módon. A válság körüli években a foglalkoztatottak 

száma a határrégió mindkét oldalán megtorpant, ugyanakkor a 2010-es évek elejére ismét 

növekedésnek indult, nemcsak a határrégió osztrák, hanem a magyar oldalán is. Ehhez képest az 

ukrán határszakasz igen kedvezőtlen helyzetben van, mind a magyar, mind az ukrán oldal mutatói 

elmaradnak az országos értékektől. Míg Ausztria alapvetően húzóerővel bír, addig az ukrán-

magyar határrégió az elvándorlás területe.  

A külföldi munkavállalók jelenlétét figyelembe véve, az osztrák-magyar határrégió magyar 

oldalára sokkal kevésbé jellemző a külföldi munkavállalók jelenléte, mint az osztrák oldalon. A 

külföldi munkavállalók között is elsősorban románokat találunk, az osztrákok aránya 

elhanyagolhatóan kicsi, ugyanakkor inkább a magasabb iskolai végzettség jellemző rájuk. A szerb-

magyar határrégió egyik oldalán sem beszélhetünk jelentős számú külföldi munkavállalóról. 

Mindkét ország területén csak elvétve fordulnak elő ilyen alkalmazottak, és inkább a nagyobb 

cégek foglalkoztatják őket. 

Bár Magyarországon az előrejelzések szerint a bérszínvonal további emelkedése várható, és 

Ukrajna gazdasági mutatói is javulnak (ugyanakkor jelentős politikai bizonytalanság 

érvényesülhet), nem valószínű, hogy ez a jelenség képes lesz elérni Ausztria szívóerejének 

leállítását.11 

 

IV.2.5 Szerb-magyar határrégió 

A szerb-magyar határrégió több tekintetben jelentős hasonlóságot, néhány szempontból viszont 

jelentős különbséget mutat az ukrán-magyar határrégióval összevetve. Mindkét határrégióra 

jellemző, hogy a magyar oldal magasabb fejlettséget mutat, ugyanakkor mindkét régió külföldi 

oldalára jellemző a gazdasági növekedés az utóbbi néhány évben. Munkaerőpiaci szempontból is 

fontos, hogy mindkét határrégió külföldi oldalán, helyi szinten jelentős magyar kisebbség él. 

Ugyanakkor a két határrégió között jelentős különbség van a fejlődési potenciál tekintetében, 

egyértelműen a szerb-magyar határrégió javára. A magyar oldal az ukrán-magyar határrégióban 

sokkal fejletlenebb és sokkal kevésbé városias, mint a szerb-magyar határrégió magyar oldala. 

Szerbia gazdasági helyzete jelenleg is kedvezőbb, mint Ukrajnáé; emellett politikai és gazdasági 

perspektívái is jóval kedvezőbbek: míg Szerbia uniós csatlakozása elérhető közelségbe került, 

Ukrajna esetén az esemény bekövetkezése is kétséges. 

 

                                                 

11 Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: „Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok”. Ausztria 

és Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2017. 
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IV.3 Ukrán-magyar határrégió Magyarország többi határrégiójával összevetve 

Az ukrán-magyar határ történeti és településföldrajzi szempontból több ponton a román-magyar 

és a szlovák-magyar határrégió keleti szakaszával mutat rokonságot (földrajzi és történeti 

szempontból annak a folytatása is): mélyen a korábbi országterületen jött létre a határ, amely 

egymással szervesen összekapcsolt területeket választott el, természetes határ nélkül. A határrégió 

külső (ukrán) oldalán találhatók jelentősebb városközpontok. Ugyanakkor a fejlettség különbsége 

mind a román-magyar, mind a szlovák-magyar határrégió mentén kisebb, mint az ukrán magyar 

határrégióban. Ez a különbség a fejlettségben a városközpontok elhelyezkedésével együtt 

lényegében lehetetlenné teszik a tényleges munkaerő-áramlást (munka célú vándorlás 

természetesen elképzelhető, ez azonban nem a határrégióra korlátozódik és nem is feltétlenül 

átmeneti jellegű. 

Egy másik lehetséges vonatkoztatási pont az osztrák-magyar határszakasz: ezen a szakaszon is 

jelentős a gazdasági fejlettség különbsége (itt azonban a magyar oldal hátrányára), a nagyobb 

városias központok a határrégióban a magyar oldalon vannak (bár az osztrák oldal népsűrűsége 

nagyobb). Ugyanakkor jelentős különbség, hogy a határrégión kívül álló osztrák főváros 

munkaerőpiaci vonzereje nem hasonlítható össze Nyíregyházával vagy Debrecennel. Jelentős 

eltérés még, hogy az osztrák-magyar határrégió már jelenleg is nagyon fejlett közlekedési 

infrastruktúrával rendelkezik, míg az ukrán-magyar határrégióra éppen az ellenkezője igaz. 
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V. Javaslat munkaerőpiaci indikátorrendszer kialakítására az 

ukrán-magyar munkaerőpiacon zajló folyamatok követése 

érdekében 

Jelen fejezet célja egy olyan munkaerőpiaci indikátorrendszer definiálása, amely alkalmazható a 

határrégió munkaerőpiaci folyamatainak elemzésére, követésére és részbeni előrejelzésére.  

A fejezet három részre tagolódik:  

 Az első rész közös a többi tanulmánnyal, amelyben áttekintjük a felhasználni kívánt elméleti 

keretet és egy ideális rendszerre teszünk javaslatot (Határ menti Munkaerőpiaci 

Indikátorrendszer).  

 A második rész az ideális rendszer ukrán-magyar határrégióra implementált változatának 

definiálása.  

 Végül a harmadik részben javaslatot teszünk olyan elemekre, amelyek ma még nem 

elérhetőek, így az implementált változatban nem szerepelnek, de fontosnak tartanánk és látunk 

lehetőséget költséghatékony megvalósításukra. 

 

V.1 Munkaerőpiaci indikátorrendszer elméleti kerete 

A Határ menti Munkaerőpiaci Indikátorrendszer (HMI) kialakítása előtt fontosnak tartjuk 

leszögezni az indikátorrendszer céljait.  

Az indikátorrendszerek célja általában Bukodi Erzsébet nyomán négy pontban határozható 

meg:  

 leírás (jelenségek és tendenciák megfigyelése),  

 előrejelzés,  

 célkijelölés (lehetséges alternatívák felvázolása) és  

 hatásmérés (egyes döntések, beavatkozások társadalmi hatásainak értékelése).12  

Az általunk javasolt indikátorrendszer elsődleges célja a fentiek figyelembevételével a határ menti 

munkaerőpiaci folyamatok (I) és az azt befolyásoló tényezők (II) lehető legnagyobb földrajzi 

felbontású bemutatása. Az indikátorrendszer másodlagos céljai: rövid távú és középtávú prognózis 

kialakítása a munkaerőpiacon (III), a munkaerőpiaci szereplőkkel kapcsolatos lehetőségek és 

veszélyek azonosítása (IV). 

 

 

 

 

                                                 

12  Bukodi Erzsébet: Társadalmi jelzőszámok – elméletek és megközelítések. Szociológiai Szemle tematikus száma, 

2001/2. 
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Az EUROSTAT harmonizált indikátorok kialakítását támogató kézikönyve (EUROSTAT, 2014)13 

az indikátorok kiválasztásával kapcsolatban a következő minőségi követelményeket 

fogalmazza meg (hivatkozva az Európai Statisztikai Rendszerre): 

 Relevancia és hasznosság a felhasználók számára: 

 az indikátorok biztosítsanak reprezentatív képet az adott jelenségről; 

 az indikátorok reagáljanak az időbeli változásokra és policy indikátorok esetén a 

beavatkozásokra; 

 az indikátorok tegyék lehetővé az időbeli és országok közötti összehasonlítást; 

 az indikátorok legyen érthetőek a döntéshozók és a teljes közösség számára. 

 Módszertani megalapozottság: 

 az indikátoroknak robusztusnak és statisztikai szempontból ellenőrzöttnek kell lenniük; 

 az indikátoroknak a lehető legnagyobb mértékben a létező elfogadott definíciókon, 

osztályozásokon, standardokon, ajánlásokon és jó gyakorlatokon kell alapulniuk; 

 az indikátorok módszertani hátterét megfelelően kell dokumentálni és elérhetővé tenni. 

 Mérhetőség: 

 az indikátoroknak költséghatékonyan és praktikusan mérhetőnek kell lenniük; 

 az indikátorokat rendszeresen frissíteni kell; 

 az indikátoroknak értelmes trendelemzést kell lehetővé tenniük. 

 Kritériumok indikátorrendszerekre: 

 az indikátorok legyenek konzisztensek és egymást kiegészítők; 

 az indikátorok száma legyen a lehető legkisebb elégséges szám. 

Az itt leírt elvek mindegyikét alkalmazzuk a jelen dokumentumban leírt indikátorok esetén, 

azonban egyes elveket a határ menti régió indikátorrendszere szempontjából kevésbé tartunk 

fontosnak, míg mások döntő jelentőségűek lehetnek. Fontos szempontnak tartjuk a jelen elemzés 

szempontjából az összehasonlíthatóságot, az adat elérhetőségét, a költséghatékony és praktikus 

mérhetőséget, illetve a trendek követhetőségét. Törekszünk ugyanakkor a minimális számú, de 

minden területet kellőképpen leíró indikátor meghatározására. Különösen fontos szempont a 

határrégiók vizsgálata szempontjából a területi bontás. Az európai uniós standardként alkalmazott 

NUTS régiók nem adnak minden esetben elegendően részletes képet a határrégiók vizsgálatához, 

az azonban leszögezhető, hogy Magyarország és a környező országok esetén minimum NUTS 3 

(Magyarországon megyei) bontású adatok szükségesek ahhoz, hogy legalább közelítőleg a 

határrégióról lehessen képet adni, azonban ez a bontás is igen eltérő országonként. A NUTS 3 

bontású adatok csoportosítva elérhetők az EUROSTAT honlapján,14 ezen a honlapon az adatok 

egy része egyúttal térképes vizualizáció formájában is megtekinthető.15 

A javasolt határ menti munkaerőpiaci indikátorrendszer alapját a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

(a továbbiakban: ILO) munkaerőpiaci kulcsindikátor rendszere adja (Key Indicators of the Labour 

Market)16. Az ILO rendszere 17 kulcsindikátorból áll, amelyek egy részét nem tudjuk vagy nem 

                                                 

13 EUROSTAT: Towards a harmonised methodology for statistical indicators — Part 1: Indicator typologies and 

terminologies - 2014 edition, EUROSTAT Manuals and Guidelines, 2014. 
14 Rural development, NUTS 3 level data http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data  
15 Pl.: Eurostat regional yearbook, 2017. http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/  
16KEY INDICATORS OF THE LABOUR MARKET, 9th edition, 2015. http://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
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tartjuk célszerűnek integrálni a határ menti munkaerőpiaci indikátorrendszerbe, míg vannak olyan 

területek (elsősorban a munkaerőpiacot befolyásoló tényezők), amelyeket az ILO 

indikátorrendszere nem fed le (itt elsősorban az célszerűség és elérhetőség szempontjai alapján 

teszünk javaslatot. 

Az alfejezet további részében áttekintjük saját csoportosításunkban az ILO kulcsindikátorait, 

értékelve azokat a stratégiai szempontok szerint, majd javaslatot teszünk a megtartandó 

indikátorokra és leírjuk azokat a területeket, amelyeket az indikátorok nem fednek le.  

Az ILO kulcsindikátorai közül az első csoport a munkaerőpiaci részvételre vonatkozik.  

Két indikátor tartozik ide:  

 a KILM 1 a munkaerőpiaci részvételi arány, ami a hazai szóhasználatban az aktivitási 

aránynak felel meg a munkaképes korú lakosság esetén;  

 a másik indikátor a KILM 2 a munkaképes korú lakosság foglalkoztatási aránya.  

Mindkét mutató megfelel a kiválasztási elveknek és a rögzített céloknak, NUTS3 szinten a 

foglalkoztatási arány elérhető, az aktivitási arány azonban csak NUTS 2 szinten (többnyire a 

Labour Force Survey alapján az EUROSTAT-nál). Az ennél részletesebb területi bontás már 

országonként eltérő mértékben lehetséges. 

A következő csoport a foglakoztatás formáját írja le:  

 a KILM 3 a foglalkoztatási státuszt (munkavállaló / önfoglalkoztató – ezen belül további 

alcsoportokat) írja le,  

 a KILM 4 az ágazati foglalkoztatást (ISIC kódokkal),  

 a KILM 5 a foglalkozási kategória (occupation) szerinti foglalkoztatást (employment) írja le,  

 végül a KILM 6 a részmunkaidőben (definíció szerint nem teljes munkaidőben) 

foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva.  

Ezek az indikátorok segítenek a munkaerőpiac mélyebb megértésében és szükség esetén a célzott 

beavatkozásban, így ezek használata is kívánatos volna, azonban ezek az indikátorok legfeljebb 

NUTS2 szinten érhetők el az EUROSTAT-nál, így alkalmazásuk a határrégiók vizsgálatában 

országonkénti mérlegelést igényel.  

A következő indikátorcsoport a munka minőségét mutatja be:  

 a KILM 7 a heti munkaórák számát,  

 a KILM 8 az informális gazdaságban végzett munka arányát adja meg.  

Ez a két indikátor megítélésünk szerint elsősorban nemzeti szinten fontos, a határrégiók 

vizsgálatában másodlagos szerepű (NUTS3 szinten sem érhető el). 

A következő fontos csoport a munkanélküliség és inaktivitás méréséhez kapcsolódó csoport:  

 a KILM 9 a munkanélküliségi arány,  

 a KILM 10 pályakezdő (fiatal) munkanélküliségi arány,  

 a KILM 11 a tartós (több mint egy évig) munkanélküliek aránya (eltérő vetítési alapokkal),  

 a KILM 12 az alulfoglalkoztatottsági arány (azoknak az aránya, akik hosszabb munkaidőt 

vállalnának),  

 a KILM 13 az inaktivitási arány.  
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Ezek a mutatók kulcsfontosságúak a közvetlen állami ellátás szempontjából, általában nemzeti 

szinten rendelkezésre is állnak részletes területi bontásban (Magyarországon járási szinten), 

azonban nemzetközi viszonylatban gyakran nem elérhetők, így kevésbé lehet számolni velük 

indikátorként. Ugyanakkor a rendelkezésre álló foglalkoztatási ráta alapján számolható nem 

foglalkoztatotti arány jó közelítés lehet a stratégiai elemzéshez (ennek korcsoportos bontása pedig 

a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének vizsgálatához) ezek az adatok NUTS 3 szinten rendelkezésre 

állnak. 

Az ILO kulcsindikátorainak utolsó csoportja a foglalkoztatást befolyásoló tényezőket tartalmazza:  

 a KILM 14 a munkaerő, illetve a munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettségének 

megoszlása,  

 a KILM 15 a munkabérek,  

 a KILM 16 a munkaerő termelékenysége (egy főre, illetve egy munkaórára eső GDP).  

A foglalkoztatást befolyásoló említett indikátorok elérése is részben problematikus. Az iskolai 

végzettségre vonatkozó adatok általában csak a népszámlálási évekre érhetők el NUTS2 

részletezettséggel, a munkabér adatok általában csak országos szinten állnak rendelkezésre, míg a 

termelékenységi adatok (egy főre eső GDP) NUTS3 részletezettséggel érhetők el. Véleményünk 

szerint a kategóriában felsorolt indikátorok stratégiai szempontból fontosak, a problematikus 

elérés miatt azonban országonként kell döntést hozni az egyes indikátorok szerepeltetéséről a 

határrégió munkaerőpiaci indikátorai között, elsősorban az elérhetőség alapján. Ugyanakkor az 

indikátorok e csoportját véleményünk szerint érdemes kiegészíteni néhány további, a 

munkaerőpiacot befolyásoló indikátorral. Elsősorban a munkaerő-kínálat és -kereslet alakulását 

befolyásoló indikátorok bevonását tartanánk fontosnak. A mutatók közül a munkaerő-kínálat 

jövőbeni alakulására lehet következtetni a fiatalkori függőségi rátából, így ezt dinamikus 

vizsgálatokhoz is lehet használni. A keresleti oldal alakulására lehet következtetni a 

cégdemográfiai adatokból, ez utóbbi statisztikák a foglalkoztatotti létszámmal kombinálva is 

elérhetők (például a korábban idézett három évvel az alapítás után működő cégeknél dolgozók 

száma, ami a foglalkoztatottak arányában jó közelítő mutatója lehet a munkaerőpiac 

rugalmasságának). Végül a harmadik javasolt indikátor a munkaerő nem munka típusú terhelését 

jellemezheti: a teljes korfüggőségi ráta, amely a nem aktív korúak arányát mutatja meg az aktív 

korúakhoz viszonyítva – ezt a mutatót általában makroszinten az állami újraelosztás és elsősorban 

nyugdíjrendszer kérdésének vizsgálatánál szokták figyelembe venni, ugyanakkor a foglalkoztatás 

szempontjából ez a ráta megmutatja azt is, hogy milyen arányban vannak azok a fiatalok és idősek, 

akik az aktív korúak gondoskodására szorulnak. 

A vizsgált általános mutatók után további a határrégióra specifikus mutatókra teszünk javaslatot: 

a határrégióban foglalkoztatott külföldiek, ezen belül szomszédos országból származók aránya és 

alapvető mutatók (elsősorban iskolai végzettség és kor) szerinti megoszlása. Ez az adat 

Magyarországon belső forrásból elérhető NUTS3 bontásban, a szomszédos országokban az 

elérhetőségét vizsgálni kell – azonban meg kell jegyezni, hogy problémát okozhat, hogy ilyen 

esetben kit tekintünk külföldi foglalkoztatottnak. A rendelkezésre álló statisztikák általában 

állampolgársági alapon készülnek, ez azonban a határon túli magyarok esetén problémát okozhat, 

illetve abban az esetben is, ha a tartós külföldi foglalkoztatás következtében – egyéb 

követelmények teljesítése mellett – a külföldi foglalkoztatott állampolgárságot szerez a 

foglalkoztató országban. 
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V.2 Megvalósítható indikátorrendszer az ukrán-magyar határrégióban 

Az ukrán-magyar határrégióban alkalmazni javasolt ILO indikátorokat a 7. táblázat, míg a 

kiegészítő indikátorokat a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. táblázat írja le részletesen. A felsorolt indikátorok fellelési helye NUTS 3 szinten a magyar oldal 

szempontjából az Eurostat már idézett regionális gyűjteménye, míg az ukrán oldal szempontjából 

jelentős részben Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata Economic Activity of Population in 

Ukraine című évi rendszeres kiadványa, amely az ILO által kezdeményezett munkaerőpiaci 

felvételen (LFS) alapul. Ennek jelentős praktikus előnye, hogy a teljes határrégióra egyetlen 

Indikátor Leírás 
Területi bontás 

Elérhetőség 
SK HU 

Fiatalkori 

függőségi arány 

0-15 évesek aránya a munkaképes 

korúakhoz viszonyítva 
NUTS 3 járás 

Ukrajnában az UkrStat oldalán elérhetőek azok az adatok, 

amelyekből kiszámítható, Magyarországon a TEIR 

adataiból kiszámítható járási szinten. 

Teljes 

korfüggőségi 

arány 

a nem munkaképes korúak aránya a 

munkaképes korúakhoz viszonyítva 
NUTS 3 járás 

Ukrajnában az UkrStat oldalán elérhetőek azok az adatok, 

amelyekből kiszámítható, Magyarországon a TEIR 

adataiból kiszámítható járási szinten. 

Cégdemográfiai 

mutatók 

cégalapítási arány, 3 éves cégtúlélési 

arány, 3 éves túlélést követő 

részesedés a foglalkoztatásból 

NUTS 3 NUTS 3 

Az ukrán adatok nem túl megbízhatók és csak ukrán 

nyelven érhetők el. A hazai adatok az EUROSTAT-nál 

elérhetőek. 

Határon túlról 

érkező 

munkavállalók 

statisztikái 

kor és iskolai végzettség, illetve 

ágazat szerinti megoszlás 
N/A NUT 3 

Magyarországon belső adatforrásból valószínűleg 

elérhető lenne járási szintű bontás is, Ukrajnában nem 

találtunk ilyen adatot.  
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gyűjtéssel lekérhetők az adatok, (a magyar oldal adataihoz automatikus adatgyűjtés is tervezhető 

megfelelő alkalmazásprogramozási (api) felületen keresztül). A LAU1 szintű adatok jelen 

pillanatban nem érhetők el, érdemes lenne a részletes területi adatok cseréjét kezdeményezni 

Ukrajna. Statisztikai Szolgálatánál (UkrStat)17 vagy az Állami Munkaügyi Szolgálatnál.18 A hazai 

adatok zöme a TEIR rendszerben, szintén csak dedikált – igaz ingyenes – hozzáféréssel érhető el. 

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a leírt indikátorok gyűjtése az EUROSTAT felületén elérhető 

indikátorok és bizonyos mértékig a TEIR-ben elérhető indikátorok kivételével nehézkes, több 

lekérés, nehezen automatizálható és sok munkaórát igényel csak az adatok összeállítása. 

Az ukrán mutatók közül a munkaerőpiac leírása szempontjából fontos mutató az informális 

foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottak arányában (hasonló mutató Magyarországra csak 

becslés formájában érhető el. 

 

                                                 

17 Ukrajna Statisztikai Szolgálata (Государственная  Служба  Статистики Украины): https://ukrstat.org/en  
18 Állami Munkaügyi Szolgálat (Управління Держпраці): http://uz.dsp.gov.ua/index.php  

https://ukrstat.org/en
http://uz.dsp.gov.ua/index.php
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7. táblázat: Az ukrán-magyar határszakaszon alkalmazni javasolt ILO indikátorok 

Indikátor Leírás 
Területi bontás 

Elérhetőség 
SK HU 

KILM 1 aktivitási arány NUTS 3 NUTS 3 
A NUTS 3 szinten elérhető foglalkoztatotti létszám, az aktív korú népesség száma és a 

munkanélküliek száma alapján képezhető mindkét országban. 

KILM 2 foglalkoztatási arány NUTS 3 NUTS 3 

Ukrajnában az UkrStat kiadványában. Magyarországon adminisztratív adatok, illetve a Bér-

tarifa adatbázis segítségével elérhető lehet LAU 1 szinten is, de NUTS 3 szinten biztosan 

elérhető.  

KILM 9 
munkanélküliségi 

arány 
NUTS 3 járás 

LAU 1 szinten a magyar adatok alapján csak egy proxy indikátor, a munkanélküliek aránya a 

munkaképes korúakhoz viszonyítva érhető el. Ukrajnában elérhető az UkrStat kiadványában.  

KILM 10 

pályakezdő 

munkanélküliek 

aránya 

NUTS 3 járás 

A pályakezdő (fiatal) munkanélküliek összes munkanélkülihez viszonyított aránya elérhető a 

TEIR-ben, illetve UkrStat kiadványában. A korcsoporton belüli munkanélküliségi arányt 

képezni kell. 

KILM 11 

tartósan 

munkanélküliek 

aránya 

NUTS 3 járás 
Az ukrán adatok az UkrStat kiadványában NUTS 3 szinten, illetve a magyar adatok a TEIR 

rendszerében járási szinten elérhető. 

KILM 13 inaktivitási arány NUTS 3 NUTS 3 A KILM 1 indikátornál felsorolt adatok alapján képezhető. 

KILM 14a 

munkanélküliek 

iskolai végzettség 

szerinti megoszlása 

országos járás 
Az UkrStat kiadványában NUTS 3 szinten (kiszámítható), illetve a TEIR rendszerében járási 

szinten elérhető. 

KILM 14b 

foglalkoztatottak 

végzettség szerinti 

megoszlása 

NUTS 3 járás 

Magyarországon a TEIR rendszerében elérhetők járási szinten a 2011-es népszámlás adatai, 

illetve hamarosan a mikrocenzus adatai is (csak a teljes népességre vonatkozóan). Ukrajnában az 

UkrStat kiadványában NUTS 3 szinten elérhetőek az adatok (kiszámítható). 

KILM 15 munkabérek NUTS 3 járás 

Az ukrán adatok csak az egész országra érhetők el az UkrStat kiadványában NUTS3, illetve 

ágazati és foglakozási bontásban, a hazai adatok a Pénzügyminisztérium által kerülnek gyűjtésre 

(Egyéni bérek és keresetek adatfelvétel), elvileg járási szinten bontható (megjegyzés: csak az 5 

fő feletti cégekre vonatkozik). Alternatíva a SILC adatfelvétel, amely alapján megbízhatóan 

ugyancsak NUTS 2 szintű becslések adhatók, modellszámítások is végezhetők. 

KILM 16 
munkaerő 

termelékenysége 
N/A NUTS 3 A hazai adatok az EUROSTAT-nál elérhető el, ukrán adatokat nem találtunk. 
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8. táblázat: Az ukrán-magyar határszakaszon használni javasolt kiegészítő indikátorok 

Indikátor Leírás 
Területi bontás 

Elérhetőség 
SK HU 

Fiatalkori 

függőségi arány 

0-15 évesek aránya a munkaképes 

korúakhoz viszonyítva 
NUTS 3 járás 

Ukrajnában az UkrStat oldalán elérhetőek azok az adatok, 

amelyekből kiszámítható, Magyarországon a TEIR 

adataiból kiszámítható járási szinten. 

Teljes 

korfüggőségi 

arány 

a nem munkaképes korúak aránya a 

munkaképes korúakhoz viszonyítva 
NUTS 3 járás 

Ukrajnában az UkrStat oldalán elérhetőek azok az adatok, 

amelyekből kiszámítható, Magyarországon a TEIR 

adataiból kiszámítható járási szinten. 

Cégdemográfiai 

mutatók 

cégalapítási arány, 3 éves cégtúlélési 

arány, 3 éves túlélést követő 

részesedés a foglalkoztatásból 

NUTS 3 NUTS 3 

Az ukrán adatok nem túl megbízhatók és csak ukrán 

nyelven érhetők el. A hazai adatok az EUROSTAT-nál 

elérhetőek. 

Határon túlról 

érkező 

munkavállalók 

statisztikái 

kor és iskolai végzettség, illetve 

ágazat szerinti megoszlás 
N/A NUT 3 

Magyarországon belső adatforrásból valószínűleg 

elérhető lenne járási szintű bontás is, Ukrajnában nem 

találtunk ilyen adatot.  
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V.3 Fejlesztési, együttműködési lehetőségek az indikátorrendszer területén 

A javasolt indikátorcsomag alapján megfogalmazható néhány általános és néhány konkrét javaslat 

a területtel kapcsolatos hazai, illetve a partnerekkel együttműködésben javasolható fejlesztésre. 

Hazai viszonylatban középtávon az indikátorok jelentős részének automatizált és járási szintű 

elérését biztosítaná elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) - 

foglalkoztatás, bérek, cégdemográfia, külföldiek foglalkoztatása - és a Pénzügyminisztérium 

Munkaerőpiacért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, illetve az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási és 

munkaerőpiaci feladatait ellátó főosztályai és osztályai - munkanélküliséggel kapcsolatos adatok-

, másodsorban a NISZ Zrt. - demográfiai adatok- adatainak automatizált járási szintre aggregált 

lekérése és/vagy automatizált - NISZ kivételével TAJ alapú - összekapcsolást követő járási szintre 

aggregált lekérése. Egy ilyen rendszer előnye lenne, hogy a fent leírt adatok az aktív népesség 

iskolai végzettség szerinti megoszlása kivételével lényegében azonnali adatként elérhetővé válna 

(a gyakorlatban az adatok frissülése miatt havi lekérés lenne javasolt a hónap 15. napja környékén). 

Az így lekért adatokhoz dashboard jellegű felület kapcsolható, amely alkalmas az adatok azonnali 

vizualizációjára is. Hasonló jellegű adminisztratív adatintegrációra jelenleg is akad példa: a 

felsőoktatás területén például a felsőoktatási pályakövetési rendszerhez, a DPR-hez kapcsolódóan 

a felsőoktatási adatok és a NAV, illetve néhány további szereplő adatai kerültek integrálásra. 

Annyiban jelentene újdonságot az itt vázolt integrációs ötlet, hogy nem csupán időszakonként 

egyedileg kerülne rá sor, hanem rendszeres lekéréssel valósulna meg. További eltérés lenne, hogy 

szemben a felsőoktatási adatintegrációval, ebben az esetben nem lenne cél egyedi, egyén szintű 

mikroadatbázis létrehozása, ami egyrészt az adatvédelmi aggályokat is enyhítheti, másrészt a 

ténylegesen kezelt adatmennyiséget is jelentős mértékben csökkentheti (lényegében az indikátorok 

számának és a vizsgált járások számának a szorzatára egy adott időpontban). Egy ilyen jellegű 

integráció lehetővé tenné az erőforrások későbbi optimálisabb felhasználását, célzottabb 

programok indítását, az egyedi eltérések specifikus vizsgálatát. 

A partnerekkel történő együttműködés kapcsán ukrán vonatkozásban elsősorban az adatok 

táblázatos, egyszerű gyűjtése, illetve a LAU-1 bontású indikátorok harmonizálására és rendszeres 

(félévenkénti, később akár havi) adatcseréjére tennénk javaslatot.19 Ez mindkét ország munkaügyi 

szervezetének és tágabb értelemben – amennyiben az indikátorok folyamatos nyilvános 

hozzáféréséről születik döntés – a munkaerőpiaci szereplők számára is számos előnyt hordoz. A 

munkaügyi szervezet számára a közös indikátorok egyszerűbbé teszik a közös programok 

megfogalmazását – a javasolt LAU-1 bontás miatt – akár lokális szinten differenciáltan is, 

amelyben az indikátorok mind a beavatkozás pontjának megválasztásában, mind a célok 

meghatározásában szerepet játszhatnak. A két ország munkaerőpiaci szereplői számára egy 

nyilvános folyamatosan frissülő nagy felbontású indikátorrendszer az informált döntés lehetőségét 

adja meg, ami hozzájárul az optimálisabb piaci működéshez, csökkenti a piaci zavarok 

kialakulásának kockázatát és végső soron hatékonyság- és termelékenységnövekedéshez vezet. 

                                                 

19 Tudomásunk szerint a Visegrádi országok körében folyamatban van egy LAU-1 szintű adatok egységes rendszerben 

történő megosztását lehetővé tevő projekt a KSH közreműködésével. Lehetséges volna ennek kiszélesítése is az 

összes környező országra. 
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VI. Az ukrán-magyar határrégióban várható munkaerőpiaci 

tendenciák 

A következő fejezetben a korábban összegyújtott adatok, illetve más rendelkezésre álló 

tanulmányok alapján vázoljuk a magyar ukrán munkaerőpiac tendenciáit a határrégió térségében. 

Elemzésünk első részében a Világbank, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, valamint egy friss 

tanulmány alapján vázoljuk fel a várható tendenciákat, míg a második részben demográfiai és 

részletes idősoros foglalkoztatási adatok alapján vonunk le következtetéseket. 

 

VI.1 Az ukrán, illetve magyar munkaerőpiac kilátásai és ennek várható hatásai 

a határrégióban 

Az ukrán gazdaság általános tendenciáit tekintve a Világbank legfrissebb áttekintése (World Bank, 

2018) alapján az ukrán gazdaság növekedési pályáján maradhat a következő években, amennyiben 

a fizetési mérleg hiányát az IMF megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2,5% alatt tartja és 

képes piaci alapon finanszírozni az adósságait. A növekedés várható üteme a forrás szerint 2019-

ben 3,5%, 2020-ban 4%, 2021-ben 4,5% körül alakulhat. A növekedés oka jelentős részben 

fogyasztás növekedése, melynek hátterében a bérek növekedése és országon belüli munkamigráció 

erősödése nyomán bekövetkező magasabb foglalkoztatottság áll. 

Popa és munkatársai (2013) az európai mobilitásra vonatkozó előrejelzéseket adtak, amelyek öt 

év elteltével már nem feltétlenül relevánsak, ugyanakkor tanulmányukban külön fejezetben tértek 

ki Ukrajna szerepére, ahol fontos állításokat fogalmaztak meg a jelen tanulmány szempontjából. 

A munkaerőpiac tendenciáinak elemzésén alapuló hosszú távú előrejelzésük szerint a szolgáltatási 

szektor további növekedése várható, míg a mezőgazdasági foglalkoztatás jelentős visszaesésére 

számítanak. A legjelentősebb visszaesést a szerzők azonban az oktatás és képzés területén várják. 

A foglalkozások közül a betanított és segédmunkák, illetve a vezetői beosztású munkák arányának 

növekedését jelzik előre (amely így a munkaerőpiac polarizációját hozza magával). A konkrét 

foglalkozások közül a high-tech mérnökök iránt jósolnak jelentős keresletet a biológus és 

agronómus, illetve élelmiszer kereskedelmi dolgozók mellett. Az előrejelzések mellett a szerzők 

talán még fontosabb megjegyzéseket tesznek a munkaerő-termelés (fiatal pályakezdők) és -igény 

közötti egyensúly (illetve annak hiánya) kapcsán. A legfontosabb problémának a felsőoktatásban 

végzők magas arányát tartják a fejletlen szakképzési rendszerben végzők arányához viszonyítva. 

A szerzők kimutatják, hogy az ukrán munkaerőpiacra még foglalkozási bontásban is jellemző a 

hiány és túlkínálat együttes jelenléte. A szerzők ennek hátterében az oktatásból és képzésből 

kikerülők következő hiányosságait látják:  

 gyakorlati tudás hiánya,  

 innovatív termelési és termelésszervezési folyamatok ismeretének hiánya,  

 nem megfelelő nyelvi és kommunikációs készség,  

 csupán elvont tudás a zöld gazdaságról. 

Kozhemiakina és társai (2018) jóval frissebb elemzése az ipar területére koncentrál. Ökonometriai 

modelljük segítségével az ipari foglalkoztatás lassuló növekedést mutató bővülését 

prognosztizálják Ukrajnában 2023-ig terjedő elemzésükben. Hangsúlyozzák, hogy az ipari munka 

egyre inkább a kevésbé munkaintenzív, intellektuálisabb munkák irányába tolódik el. 
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VI.2 A határrégióban tapasztalható tendenciák projekciója 

A szakirodalom rövid áttekintését követően érdemes ismét szemügyre venni a korábban már leírt 

tendenciákat, mivel azok alkalmasak rövid távú következtetések levonására kifejezetten a 

határrégió szempontjából. 

 

VI.2.1 Demográfiai folyamatok és várható hatásaik 

Előző tanulmányunkban már bemutattuk az alábbi táblázatot, amelyből akkor a 2011-2016 közötti 

változásokra vontunk le következtetéseket, míg most a munkaképes korú népesség arányának 

várható változásának tendenciáira adunk becslést. 

Területi egység 0-14 évesek 15-64 évesek 65+ évesek 

V
á

lt
o

zá
s 

ö
ss

ze
se

n
 

2011 2016 Válto-

zás** 

2011 2016 Válto-

zás** 

2011 2016 Válto-

zás** 

Kisvárdai 10535 9312 -11,6% 41600 42251 1,6% 7053 7853 11,3% 0,4% 

Záhonyi 3689 3318 -10,1% 14275 14506 1,6% 2410 2721 12,9% 0,8% 

Vásárosnaményi 6746 6957 3,1% 25384 27910 10,0% 5255 5726 9,0% 8,6% 

Fehérgyarmati 6976 7037 0,9% 27048 29183 7,9% 5570 6089 9,3% 6,9% 

Baktalórántházai 3614 3167 -12,4% 13787 13837 0,4% 2382 2556 7,3% -1,1% 

Mátészalkai 11666 11102 -4,8% 46956 46847 -0,2% 8356 9234 10,5% 0,3% 

Csengeri 2434 2325 -4,5% 9699 9986 3,0% 2155 2390 10,9% 2,9% 

Összesen (Mo.) 
45660 43218 -5,3% 178749 184520 3,2% 33181 36569 10,2% 2,6% 

Kárpátalja (Ukr.) 
233818 250 852 7,3% 873994 859 740 -1,6% 136705 145 352 6,3% 0,9% 

9. táblázat: Népesség és kormegoszlás alakulása a határrégióban 2012 és 2016 között. 

Forrás: KSH, Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat 

A határrégió várható demográfiai folyamatai a határ két oldalán – egy hazai járástól eltekintve 

jelentősen eltérő változásokat valószínűsítenek. Míg az ukrán oldalon a még nem munkaképes 

korúak számának növekedése miatt a jövőben a munkaképes korúak számának növekedése 

várható, addig a magyar oldalon éppen ellentétes tendencia feltételezhető: a fiatalok száma a 

Vásárosnaményi járás kivételével csökken vagy stagnál – ami demográfiai alapon a munkaképes 

korúak számának csökkenését vetíti előre. Ez a becslés nem számol a vándorlási adatokkal, 

azonban a korábbi tendenciák figyelembevételével a vándorlás az itt leírt folyamatot erősíteni 

fogja. 
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VI.2.2 Foglalkoztatottság alakulásából levonható következtetések 

Érdemes néhány gazdasági mutatót is idézni előző tanulmányunkból, amelyek alapján ismét 

rövidtávú tendenciákra vonunk le következtetéseket. 

 

11. ábra: Egy főre jutó bruttó regionális, illetve megyei termék, illetve átlagjövedelem alakulása  

2012-2016 között euróban. Forrás: KSH, Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat, MNB 

A két ábra alapján azt láthatjuk, hogy a vizsgált térségben – a korábban leírtak ellenére – divergens 

folyamatok zajlanak első ránézésre. Mind az egy főre eső bruttó regionális, illetve megyei termék, 

mind az átlagjövedelmek ellentétes irányba mozdultak 2012 és 2016 között. Több tényező is 

árnyalja azonban ezeket a tendenciákat. Talán a legfontosabb, hogy 2014-15-ben a hrivnya 

mintegy 50%-ot vesztett az értékéből az euróval szemben, ami az euróban denominált értékeket 

erőteljesen befolyásolta. Emellett a jövedelmek összevetése szempontjából fontos, hogy az ábrán 

nem vásárlóerő-paritáson vett érték szerepel, márpedig a hrivnya és a forint vásárlóereje között 

jelentős különbség van a hrivnya javára. Végül, de nem utolsó sorban, a magyar oldalon a 

tendencia mindkét tényező változását tekintve szinte lineáris, az ukrán oldalon a csökkenő 

tendencia egyértelmű lassulása, a jövedelmek esetén megfordulása figyelhető meg. 

 

VI.3 Következtetések a határrégióban várható folyamatokra 

Az ukrán gazdaságban és munkaerőpiacon megfigyelhető tendenciák az ukrán-magyar határrégió, 

illetve az ukrán munkaerő magyarországi munkavállalása szempontjából több negatív elemet 

hordoznak. Az ukrán gazdaság várható növekedése a rendelkezésre álló munkaerőt feltehetőleg 

egyre nagyobb arányban szívja fel és képes számára az otthonmaradáshoz megfelelő bért 

biztosítani. Az esetlegesen munkát nem találóknál kontraszelekció léphet fel és hatványozottan 

érvényesülhet az ukrán oktatási rendszer hiányosságaiból fakadó alacsonyabb kompetenciaszint. 

Eközben a határrégió magyar oldalán a korábban jelzett hátrányok miatt csak lassú fejlődés vagy 

stagnálás várható, így összességében a határrégióban tapasztalható különbségek lassú 

csökkenésére számítunk. Ezt a tendenciát valószínűsítik a határrégióban gyűjtött egy főre eső 

bruttó termék- és jövedelemváltozási adatok 2011-2016 közötti tendenciáiból levonható 

következtetések is. 
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VII. Javaslat az ukrán-magyar határrégióban kialakítható 

munkaerőpiaci együttműködésre 

VII.1 Együttműködési lehetőségek a helyzetelemzés alapján 

A leírtak alapján az ukrán-magyar határrégió hátrányos helyzetű, mind a potenciális 

munkavállalók, mind a gazdasági potenciál terén, ukrán és magyar oldalon egyaránt. A hátrányos 

helyzet oka sokrétű, így pusztán munkaerőpiaci eszközökkel nem kezelhető. A leírtak alapján 

néhány javaslat mégis megfogalmazható. Infrastrukturális szempontból feltűnő, hogy a magyar 

oldal közúti közlekedési infrastruktúrája nem kellően hálózatos, míg az ukrán oldalon az utak 

minősége gyenge. Ezen kívül a magyar oldalon autópálya hálózat sem éri a határrégió közvetlen 

környezetét. Mindezek indokolnák a közúti infrastruktúra fejlesztését. Találtunk rá utalást, hogy 

pályázati támogatással tervezték a Tisza felső szakaszának hajózhatóvá tételét Záhonyig és 

teherkikötő építését, azonban ezeknek a terveknek a megvalósulásáról nem kaptunk információt. 

A térség természetes gravitációs pontja Ungvár és Munkács, melyeknek dinamikusabb fejlődése 

esetén a magyarországi határrégiós települések is vonzáskörzetként szolgálhatnának, ezt azonban 

a jelentős gazdasági különbség középtávon biztosan megakadályozza. Közvetlenül munkaerőpiaci 

jelentőségű az ukrán végzettség és szakképzettség hazai elismerésének kidolgozása, akár 

kompatibilis képzések létrehozásával, akár a létező képzések megfeleltetésével. Amennyiben 

Magyarország számít az ukrán munkaerő hazai megjelenésére – ráadásul a határrégión túl is – 

akkor az ukrán szakképzettség elismerésének egyszerűsítése nagyon fontos. 

 

VII.2 Együttműködési lehetőség a piaci állásközvetítők véleménye alapján 

Kutatásunk során megkérdeztük a piaci közvélemény-kutató cégek véleményét is, kifejezetten az 

ukrán munkavállalókkal kapcsolatos tapasztalataikról. Ezek a vélemények fontos alapul 

szolgálhatnak az ukrán munkavállalás elősegítése, illetve a várható problémák kapcsán. 

Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy kutatásunkban összesen 21 piaci állásközvetítő és 

kölcsönző cég adott választ,20 így a válaszokat inkább irányadónak, semmint reprezentatívnak 

nevezhetjük. A cégek összesen mintegy 800 fő ukrán munkavállaló elhelyezéséről számoltak be 

és általában 2014 óta növekedésről, 2017 óta pedig jelentős növekedésről számoltak be. Az ukrán 

állampolgárok kiközvetítésére elsősorban feldolgozóiparban, másodsorban szállítás, raktározás 

területén, végül építőiparban és kereskedelemben került sor. A megkérdezett munkaerő-közvetítők 

szerint elsősorban a feldolgozóiparban és a szállítás, raktározás területén lenne igény ukrán 

munkaerő alkalmazására. A foglalkozások közül elsősorban az alacsonyabb képzettséget igénylő 

foglalkozások területén jelenik meg ukrán munkaerő (gépkezelő, illetve képzettséget nem igénylő 

foglalkozások, kisebb mértékben ipari, építőipari foglalkozások). Az igény azonban kiterjedne az 

említettek mellett a mező- és erdőgazdálkodási foglalkozásokra is.  

Az ukrán munkavállalókkal kapcsolatban felvetett problémák közül a válaszadók szerint leginkább 

jellemzők a nyelvi problémák, de alig maradnak el ettől a lakhatási és ügyintézési nehézségek. A 

válaszadók a nehézségeket szöveges válaszaikban is alátámasztották. Egyikük szerint „a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ügyintézése egyre inkább lassul, valószínűleg 

                                                 

20 A kutatás során minden olyan céget megkérdeztünk, amelynek főtevékenysége munkaerő-közvetítés vagy 

kölcsönzés. A választ adó cégek havi forgalma összesen 4145 munkavállaló és 310 cég.  
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kapacitáshiány miatt (...) akár 3-4 hónap is eltelik, mire a kérelem beadásától az engedély-kártya 

átvételéig eljutunk (1 éve még 30 nap alatt elkészültek a kártyák)”. Egy másik vélemény szintén 

az ügyintézéshez kapcsolódik „egyre súlyosbodó probléma a lassú határátlépés, ami jellemzően 3-

5 óra várakozást jelent”. Általánosan fogalmazza meg ugyanezt a problémát egy másik válaszadó: 

„Régen sem volt egyszerű, de most nehézkesebb az ügyintézés.”. A megélhetési problémát 

alátámasztja, hogy egyik válaszadónk szerint szükséges lenne „munkásszálló építése, mivel a 

kisebb településeken működő vállalkozások 40-50 km-es körzetében nincsenek megfelelő 

szállások”.  

A piaci munkaközvetítők véleménye alapján az ukrán munkavállalók az alacsonyabb végzettséget 

igénylő feldolgozóipari területeken nagy biztonsággal megjelenik, azonban az igény meghaladja 

a kínálatot, és igény lenne az ukrán munkaerő megjelenésére más ágazatokban is (szállítás-

raktározás, mezőgazdaság). Úgy tűnik, hogy az ukrán munkaerő alkalmazásával kapcsolatos 

legjelentősebb probléma a megfelelő nyelvtudás hiánya, amely nyelvoktatási programokkal 

kezelhető volna. Fontos probléma az ügyintézés nehézkessége is: a válaszokból úgy tűnik, hogy a 

határátkelők és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kapacitása egyaránt elégtelen a jelenlegi 

helyzetben és különösen nem alkalmas az ukrán munkavállalók növekvő számának kezelésére. 

Fontos fejlesztési pont ezért a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal létszámának bővítése, az 

ügyintézés gyorsítása. Ugyanilyen jelentőségű a határátkelők kapacitásának bővítése is. Végül, de 

nem utolsó sorban – a hazai munkavállalás támogatás mellett – az ukrán munkavállalók hazai 

alkalmazása is csak megfelelő munkásszállások rendelkezésre állása mellett képzelhető el, ezek 

kialakítására is érdemes volna programot indítani. 

 

VII.3 Együttműködési lehetőség az indikátorrendszer terén 

Ahogy az indikátorrendszerre vonatkozó fejezetben leírtuk, a partnerekkel történő együttműködés 

kapcsán elsősorban a LAU-1 bontású indikátorok harmonizálására és rendszeres (félévenkénti, 

később akár havi) adatcseréjére tennénk javaslatot – nyelvfüggetlen rendszerben. Ez mindkét 

ország munkaügyi szervezetének és tágabb értelemben – amennyiben az indikátorok folyamatos 

nyilvános hozzáféréséről születik döntés – a munkaerőpiaci szereplők számára is számos előnyt 

hordoz. A munkaügyi szervezet számára a közös indikátorok egyszerűbbé teszik a közös 

programok megfogalmazását – a javasolt LAU-1 bontás miatt – akár lokális szinten differenciáltan 

is, amelyben az indikátorok mind a beavatkozás pontjának megválasztásában, mind a célok 

meghatározásában szerepet játszhatnak. A két ország munkaerőpiaci szereplői számára egy 

nyilvános, folyamatosan frissülő, nagy felbontású indikátorrendszer az informált döntés 

lehetőségét adja meg, ami hozzájárul az optimálisabb piaci működéshez, csökkenti a piaci zavarok 

kialakulásának kockázatát és végső soron hatékonyság és termelékenység növekedéséhez vezet. 
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