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1. Bevezetés 

Az építőipar számos munkaerőpiaci kihívással küzd világszerte, amelyek közül 

kiemelkedő mind a munkaerőhiány általánosságban, mind pedig a megfelelően képzett 

munkaerő hiánya. Ez egyrészt a munkaerőköltségek emelkedéséhez vezetnek, másrészt 

pedig az elvégzett munkák minőségét is rontják. Ezáltal fokozódnak az ágazatra 

egyébként is jellemző hatékonyság és termelékenységi problémák. Természetesen nem 

csak ezek jelentenek kihívást az ágazatban, hiszen a termelékenység, a hatékonyság 

problémái, a képzéssel kapcsolatos problémák vagy a technológiai változások és korlátok 

is befolyásolják az építőipar teljesítményét. Ez a helyzetelemzés azonban bár egyes 

pontokon érinti ezeket, az intenzív hatékonyságnövelés körébe tartozó témaköröket, 

elsősorban az extenzív hatékonyságnövelés hátterét elemzi. E területen van ugyanis a 

legnagyobb szükség gyorsan adaptálható, hatékony megoldások kidolgozására. Az 

Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége által végzett ágazati felmérések évek óta 

azt mutatják, hogy a vállalkozások számára a legnagyobb problémát a munkaerőhiány 

(kiemelten a szakmunkások és mérnökök) – olyannyira, hogy sok vállalkozás ezt 

fontosabbnak jelölte meg, mint a pandémiás helyzetet. 

Mindezek kapcsán kiemelendő, hogy bár az építőipar a magyar gazdaság húzóágazata, 

ami a foglalkoztatási adatokban is erőteljesen megjelenik, a munkaerőpiac kínálati oldala 

nem volt képes teljes mértékben kielégíteni a növekvő munkaerőigényt. Az elmúlt évek 

növekedése, amit részben a magyar gazdaság 2013-tól tartó növekedése, részben pedig 

az előző tényezővel szoros összefüggésben a beáramló Európai Uniós források hajtottak, 

még inkább felszínre hozta ezeket a problémákat. Az Európai Unió egységes 

munkaerőpiaca hozzájárul ezen problémák súlyosbodásához, mivel az elmúlt években 

erősödött a munkaerő elvándorlása Ausztria, Németország vagy éppen a Brexitet 

megelőzően az Egyesült Királyság irányába. Kijelenthető, hogy az elmúlt években 

gyakorlatilag az összes építőipari szalma hiányszakmának minősíthető. Ugyan a 2020 

tavaszán kibontakozó COVID-19-hez kapcsolódó válság nem hagyta érintetlenül az 

építőipart sem, de valószínűsíthető, hogy a válság lezárulta után ismét erőteljes 

keresletnövekedés következik be, többek közt az állam és az Európai Unió válságkezelő 

eszközeinek, támogatásainak köszönhetően. 

Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az építőipari foglalkoztatottsággal kapcsolatos 

nemzetközi folyamatokat és a magyarországi helyzetet. A tanulmány megalapozza a 

további kutatásokat, amelyek rávilágítanak az építőipari munkaerőpiac erősségeire és 

gyengeségeire, valamint az extenzív kapacitásbővítésben rejlő lehetőségekre és 

veszélyekre. A helyzetelemzés bemutatja, hogy mi jellemzi a hazai képzési hátteret? 

Hogyan alakult az ágazatban a foglalkoztatási helyzet, és miként változtak a jövedelmek? 

A mindehhez kapcsolódó kihívásokra milyen válaszok születtek a piaci szereplők és a 

szakpolitikai döntéshozók oldaláról? Kitérünk olyan sajátos szempontokra is, mint a 

munkaerőkölcsönzők, a hozzájuk kapcsolódó nehézségek, kihívások. Megvizsgáljuk a 

bevonható külföldi munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeit, korlátait valamint 

szabályozási kérdéseit. Mindezeket a KSH statisztikai adatai, az oktatással kapcsolatos, 

nyilvánosan elérhető anyagok, valamint a különböző szakpolitikai elemzések alapján 

vizsgáljuk meg. 
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A helyzetelemzés során extenzív kapacitásnövelés alatt az új munkaerő bevonását értjük, 

aminek lehet forrása a hazatérő, korábban kivándorolt munkaerő, a hazai 

munkanélküliek, inaktívak, valamint a külföldi munkavállalók is. Emellett ledolgozott 

átlagos munkaórák növelése is szóba jöhet mint a pótlólagos munkaerő-bevonás eszköze, 

például a részmunkaidős foglalkoztatás teljes munkaidőssé tételével, túlórák vagy új 

műszakok elrendelésével. 

A kutatásban a 2020-as év második félévében készült online felmérés adatait is 

felhasználjuk, mely azt mutatja meg, hogy az egyik legnagyobb hazai álláskereső portálon 

hogyan jelenik meg az építőipari munkaerőhiány. Hány munkaajánlat jelenik meg hetente 

és ennek milyen havi szintű dinamikája van? Ennek érdekében három alkalommal 

gyűjtöttünk adatokat az online megjelenő álláshirdetésekről. 

 

2. Adatok, módszertan 

A helyzetelemzés készítése során felhasznált és elemzett információk több forrásból 

származnak. Egyrészt elemeztük a releváns hivatalos statisztikákat, másrészt 

feldolgoztuk a vonatkozó tudományos szakirodalmat és sajtóban megjelent híreket, 

információkat, harmadsorban pedig saját adatgyűjtést is végeztünk a képzésre és 

munkaerőpiacra vonatkozóan. Mindezeken kívül kiegészítő jelleggel beépítettük a 

helyzetelemzésbe a kapcsolódó témában megvalósított GINOP projektek jelentéseinek 

valamint az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége korábbi jelentéseinek, 

elemzéseinek megállapításait is. 

A statisztikai adatok elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Eurostat 

adatbázisából és ágazati jelentéseiből, valamint az OPTEN adatbázisából származnak. 

Ezek kapcsán lényeges hangsúlyozni, hogy az adatok egy része késéssel követi az 

eseményeket, így például a 2020 tavaszán kibontakozó COVID-19 járványhoz kapcsolódó 

hatások egy része nem, vagy csak részben vizsgálható a hivatalos statisztikai adatok 

alapján. A képzési információkat illetően az Oktatási Hivatal, a Felvi.hu, valamint a 

vonatkozó statisztikai kiadványok adatait elemeztük. 

A szakirodalmak és a sajtóhírek, beszámolók feldolgozásánál elsősorban azokra az 

anyagokra támaszkodtunk, amelyek az építőipari foglalkoztatással, valamint az építőipar 

általános folyamataival foglalkoznak. Így elemzés alá vontuk például az ágazati 

foglalkoztatási jellemzőkkel, bérekkel, a rejtett gazdasággal, a feketefoglalkoztatással, a 

külföldi munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos írásokat, pl. beszámolókat, 

elemzéseket, gyorsjelentéseket. 

A saját adatgyűjtés legfontosabb eleme az építőipari álláshirdetések nyomon követése 

volt. Ennek érdekében automatizált adatgyűjtést folytattunk a Profession.hu álláshirdető 

oldalon. Előzetesen felmértük az egyes portálokon megjelent hirdetések számát, és azt 

találtuk, hogy a Profession.hu oldalán jelenik meg a legtöbb, így az itt folytatott 

adatgyűjtés ígéri a leginkább átfogó eredményeket a munkaerőpiaci folyamatokról. (Ezt 

igazolja egy másik felmérés, amit a Trenkwalder végzett 2021 januárban a Jogoas.hu 

adatbázisán. Az általuk használt adatbázis nagysága mintegy a fele volt a Profession.hu-

ról kinyerhető hirdetések mennyiségének.) Az adatok szűrését úgy végeztük el, hogy első 
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lépésben az építőiparhoz kapcsolódó ágazatokat és foglalkoztatási kategóriákat szűrtük 

le, majd ezeket tovább szűkítettük: ha a feladatkör egyértelműen azonosíthatóan nem 

építőparhoz kapcsolódott, akkor nem vettük figyelembe. Mivel a hirdetésekben nem 

jelent meg minden esetben egyértelműen, milyen ágazatról van szó, ezért minden olyan 

álláshirdetést, ami a munka- és feladatkör, elvárt képzettség (pl. fizikai, segéd és 

betanított munkások) alapján kapcsolódhat az építőiparhoz, figyelembe vettünk. Ez, bár 

bizonyos mértékig pontatlanná teszi az adatokat, lehetőséget biztosít a fő trendek 

azonosítására. 

1. táblázat: A munkaerőpiaci adatgyűjtés főbb jellemzői 

Az adatgyűjtés időpontja Az összes hirdetés 
száma 

Az építőiparhoz potenciálisan 
kapcsolódónak tekintett hirdetés 

2020. július 25. 7978 1135 
2020. szeptember 12. 9258 1282 

2020. október 18. 10963 1494 
Forrás: Profession.hu 

 

3. Eredmények 

3.2. Az építőipar folyamatainak általános áttekintése, és azok munkaerőpiaci 

vonatkozásai 

3.1.1. Globális és európai uniós kitekintés 

Az építőipar foglalkoztatást erősen befolyásoló jellegzetessége a ciklikusság: a fogyasztói 

bizalom, a gazdasági környezet, a kormányzati döntések, vagy éppen európai uniós 

összevetésben a költségvetési időszakok egyaránt befolyásolják a munkaerőigényt, annak 

időbeli és térbeli eloszlását. Így megfogalmazható, hogy politikai, technológiai, környezeti, 

szabályozási, gazdasági és társadalmi tényezők egyszerre formálják mind az építőipari 

kapacitások extenzív és intenzív aspektusait. 

Demográfiai szempontból a legfontosabb folyamat a népesség folyamatos elöregedése (1. 

ábra), aminek eredményeképpen az Európai Unióban szűkül a munkaképes korúak 

korcsoportja. A kitolódó várható élettartamok és a csökkenő születésszámok így nagy 

kihívások elé állítják a társadalmakat a nyugdíjrendszer, a szociális ellátás vagy a 

közszolgáltatások területén. 2018-ban az EU lakosainak életkor szerinti mediánja 43,1 év 

volt, azaz a lakosság fele ennél idősebb volt. 

 

  



 

6 
 

1. ábra: A népesség korszerkezetének várható változása az Európai Unióban, 2019-

2100 

 

Forrás: Eurostat 

 

Ez eltérő mértékben érinti a különböző országokat, napjainkban a legrosszabb helyzetben 

Franciaország van, ahol a lakosság 62%-a tartozik a munkaképes korúak közé, míg a 

másik végletet az ebben az értelemben véve fiatalosabb korszerkezetű Luxemburg, 

Szlovákia és Ciprus jelenti, az ő esetükben 68-69% a mutató (2. ábra). 

2. ábra: A munkaképes korú lakosság aránya a teljes népességből, 2018 

 

Forrás: Eurostat 
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Az elöregedés az ágazati foglalkoztatási adatokban is megjelenik: a legnépesebb 

korkategóriának számító 25-49 éves korosztály részesedése a 2010-es 73,9%-ról 71,5%-

ra csökkent 2018-ra. Ugyanebben az időszakban az 50-64 éves korosztály aránya 

majdnem 3%-kal nőtt. Ennek persze nem csak demográfiai okai lehetnek, hanem az is, 

hogy a fiatalok számára nem vonzó az építőipar, vagy az, hogy a 2008-09-es válságot 

követő szektorális változások vezettek ehhez a változáshoz. 

A demográfiai folyamatok természetesen nem függetlenek a migrációtól. Az Európai Unió 

több állama is kiemelt migrációs célpont, bár az EU-n belüli (3. és 4. ábra) és az EU-n 

kívülről érkezett (ábra) bevándorlók célországai nem teljesen egyeznek. Összességében 

évente 2 és 4,5 millió között van a bevándorlók száma európai szinten. A 2015-ben 

tapasztalt csúcsot követően visszaesés volt tapasztalható, de még mindig magasabb a 

vándorlások mértéke, mint a migrációs krízis előtt (2014-ben és előtte) volt. A 

bevándorlás erőteljesen hat mind a küldő mind a fogadó országok munkaerőpiacára, 

gyorsíthatja, vagy éppen lassíthatja az elöregedési tendenciákat. 

 

3. ábra: A harmadik országokból az Európai Unióba érkező célországai, 2018 

 

Forrás: Eurostat 
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4. ábra: A Európai Unión belül vándorlók célországai, 2018 

 

Forrás: Eurostat 

 

Az Európai Unió országaiban jelentős szóródás figyelhető meg abban az értelemben, hogy 

mekkora az építőipar nemzetgazdasági jelentősége (táblázat). Az Eurostat adatai alapján 

a széles értelemben vett építőipar több mint 21 millió embert foglalkoztatott az EU-n 

belül, ami 1,9%-os növekedést jelent 2011 óta. 2017-ben az Egyesült Királyság, 

Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország adta az építőipari 

foglalkoztatottak 61,5%-át. Ez azt is eredményezte, hogy ezen országok máshonnan is 

elvonzották a munkavállalókat, migrációs célponttá váltak. Az országokon belüli 

foglalkoztatottsági jelentőségét tekintve Lettországban, Észtországban és Luxemburgban 

volt a legnagyobb az ágazat súlya (de általánosságban a Baltikum és a Skandináv-félsziget 

országaiban hasonló volt a helyzet), míg Görögországban, Romániában, Máltán és 

Bulgáriában a legkisebb. A teljes EU átlaga a 2017-es adatok alapján 9% volt. 
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2. táblázat: A főbb nemzetgazdasági ágak részesedése a GDP-ből az Európai 

Unióban, 2019 (%) 

Ország Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 

halászat 

Ipar Építőipar Szolgáltatások 

Szlovákia 2,8 24,5 7,7 64,9 
Lengyelország 2,5 25,1 7,7 64,7 

Finnország 2,6 20,1 7,6 69,7 
Litvánia 3,3 20,8 7,3 68,6 

Románia 4,5 24,1 7,1 64,3 
Ciprus 2,3 8 7 82,7 

Észtország 3,3 19,2 6,9 70,6 
Ausztria 1,3 21,9 6,9 70 

Lettország 4,3 15,2 6,8 73,6 
Svédország 1,6 18,5 6,7 72,9 

Spanyolország 2,9 15,8 6,5 74,8 
Magyarország 4,1 24,1 6,5 65,2 

Dánia 1,6 17,8 6,2 74,4 
Luxemburg 0,2 6,5 6 87,3 
Csehország 2,1 29,6 5,9 62,4 

Szlovénia 2,3 26,7 5,8 65,2 
Franciaország 1,8 13,4 5,7 79,1 
Németország 0,9 24,2 5,6 69,3 

EU-27 1,8 19,7 5,6 72,9 
Belgium 0,5 16 5,4 78,2 

Horvátország 3,4 19,2 5,4 72 
Hollandia 1,9 14,9 5,1 78,2 

Bulgária 3,7 21,3 4,6 70,4 
Portugália 2,4 17,4 4,5 75,8 

Olaszország 2,2 19,6 4,3 73,9 
Málta 0,9 9,8 3,8 85,4 

Írország 1 34,9 3 61,1 
Görögország 4,2 14,8 2,7 78,2 

Forrás: Eurostat 

 

A 2010-es években ugyanakkor eltérő irányokba változott az építőipari foglalkoztatás az 

EU országaiban: míg Írországban jelentős arányban, majdnem 45%-kal nőtt, addig 

Görögországban, Cipruson, Olaszországban és Portugáliában 15%-ot meghaladó 

mértékben csökkent (5. ábra). A koronavírus-járvány előtti előrejelzések szerint 

körülbelül 1 millió új dolgozóra lenne szükség az Unió építőiparában, 2030-ig pedig 

összességében 4,3%-os növekedést valószínűsítenek. A legnagyobb mértékű, 25%-os 

emelkedés Franciaországban volt várható. Valószínűsíthető, hogy a koronavírus-járvány 

csak kitolja időben ezeket a folyamatokat, és a válság végeztével fokozatosan visszaáll az 

építőipar a korábbi fejlődési pályájára. 

Az ágazaton belül a foglalkoztatottak legnagyobb része fizikai munkás, de dinamikusan 

nő a képzettséget igénylő munkakörök száma és jelentősége – de e tekintetben is igen 
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nagy a szóródás a tagállamok között: míg Franciaországban 21,9% volt ez 2017-ben, 

addig a másik végletet képviselő Írországban 3,7% (az EU átlaga 12,4%). 

5. ábra: Az építőiparban foglalkoztatottak számának relatív változása (%), 2011-

2017 

 

Forrás: Eurostat 

 

A belső és külső migráció ellenére a munkaerőpiaci igények és a rendelkezésre álló 

munkaerő száma közötti rés erőteljesen növekedett 2010 és 2018 között (6. ábra). 

Ráadásul a különbség az igények és a kínálat között egyre gyorsabban nőtt, még 

erőteljesebben felszínre hozva a munkaerővel kapcsolatos mennyiségi és minőségi 

problémákat. A vizsgált időszakban csupán Spanyolországban és Cipruson csökkent az 

ágazatban az üres álláshelyek száma, míg a legnagyobb hiány Németországban 

mutatkozott, ahol 2018-ban 121 736 betöltetlen építőipari álláshely volt (ez kb. az ágazat 

foglalkoztatotti létszámának 5,2%-a). Ez azt jelenti, hogy a német építőiparban 2010 és 

2018 között 134,6%-kal nőtt a betöltetlen helyek száma. Arányaiban a legnagyobb 

növekedés Csehországban követezett be: alacsonyabb bázisról ugyan, de 621,9%-kal 

ugyanezen időszak alatt, ami azt eredményezte, hogy a szektor álláshelyeinek 8,2%-a 

betöltetlen volt. Szlovéniában szintén jelentős mértékben nőtt a munkaerőhiány 2010 óta. 
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6. ábra: A betöltetlen álláshelyek arányának alakulása a szűkebb értelemben vett 

építőiparban, valamint az ingatlanügyletek területén az Európai Unióban, 2010-18 

 

Forrás: Eurostat 

 

A nemzetközi folyamatok alapján az építőipar előtt álló legfontosabb kihívások: 

• alacsony termelékenység és jövedelmezőség. A piacon viszonylag alacsonyak a 

belépési korlátok, ami erős versenyt eredményez – ez pedig hátrányosan hat az 

innovációra, a jövőbe történő beruházásra. 

• a projektköltségek és a projektek összetettségének növekedése, ami kihívást jelent 

a hatékonyság és a képzett munkaerő oldaláról is. 

• a szakképzett munkaerő hiánya szinten minden országot érint, ami az előző két 

ponttal összekapcsolódva még sürgetőbbé teszi a beavatkozást a folyamatokba. 

• a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdése. Az építőipar jelentős károsanyag-

kibocsátó, ami nem fenntartható. Csökkenteni kell az energiafogyasztást, javítani a 

vízgazdálkodást. Ez különösen a gyorsan fejlődő országokban (Kína, India) jelent 

nagy kihívást. A fenntarthatóságot a jövő épületeinek tervezésekor és 

kivitelezésekor is figyelembe kell venni. 

 

3.1.2. Az építőipar helyzete Magyarországon 

A magyar építőipar az ágazati jellemzőknek, a politikai és fejlesztési időszakoknak 

megfelelően ciklikusságot mutat. Meghatározó a hazai piaci szerepe, hiszen az export 

aránya körülbelül 5-6% - ugyanakkor a nemzetközi folyamatok hatása az áremelkedésen, 

az energiaárakon vagy a vásárlóerő változásán keresztül befolyásolják a beruházási 

kedvet, a vásárlóerőt és az ágazat működési feltételeit. Az elmúlt években az építőipar 

teljesítményét, gazdasági jelentőségét mérő legtöbb mutatóban javuló eredményt 

tapasztalhattunk (7. ábra). 
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7. ábra: Az építőipar főbb mutatóinak alakulása a nemzetgazdaságban, 2005-2019 

 

Forrás: KSH 

 

A korábbi évtizedekből több meghatározó csomópont is azonosítható a magyar építőipar 

fejlődésében. Ilyen volt a rendszerváltás, ami jelentős visszaesést okozott, illetve az 1995-

ös Bokros-csomag, ami stabilizálta a gazdaságot, és összességében kedvezőbb gazdasági 

környezetet hozott létre. Ezt követően részben az állami, részben pedig az európai uniós 

források és programok gyakoroltak jelentős és kedvező hatást a szektorra. Ez főleg a 

Széchenyi-terv infrastruktúrafejlesztési és lakásépítési programjában, valamint az uniós 

előcsatlakozási alapokban volt tetten érhető. Magyarország csatlakozása az Európai 

Unióhoz 2004-ben további források elérhetővé válását jelentette, ami táplálta a 2008-09-

es gazdasági válságig tartó növekedést. Ezt követően a stabil gazdasági növekedés 

beindulásáig kedvezőtlen helyzetben volt az építőipar, ezen belül a 2012-es év volt a 

legnehezebb, amikor is az építőipar GDP-ből való részesedése 3,9%-ra csökkent. Ezt 

követően az uniós források, az ipari beruházások révén fejlődő pályára állt az ágazat (egy 

átmeneti, 2016-os megtorpanást leszámítva). A 2010-es második felében a családi 

otthonteremtési kedvezmény (CSOK), és az általános forgalmi adó 5%-ra történő 

csökkentése is segítette az építőipar fejlődését – amely gyors áremelkedéshez is vezetett, 

és tükröződött a bérek növekedésében is. Erősítette a növekedést a kormányzati 

beruházások nagy volumene is, amit részben a belső gazdasági növekedés, részben pedig 

az EU-s források tápláltak. 2016 és 2018 között a számítások szerint a növekvő kereslet 

és az emelkedő alapanyagárak együttesen kb. 25%-os árnövekedést eredményeztek. 

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a statisztikai adatok szerint a szakképzett építőipari 

dolgozók száma 2007 és 2012 között 26%-kal csökkent, ami még inkább felértékelte a 

maradó munkavállalókat. Az előrejelzések a növekedés lassulását várták 2020-ra, azzal, 

hogy 2023-ig alacsonyabb szinten állandóul – ezeket a jóslatokat azonban felülírta a 

COVID-19-hez kapcsolódó válság. 
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Az legnagyobb építőipari cégek (3. táblázat) többsége hazai tulajdonú, és a legtöbbjük 

székhelye Budapesten vagy Pest megyében van. A foglalkoztatotti létszámuk jelentősen 

változó, a 10 legnagyobb foglalkoztató összesen több mint 8000 főt foglalkoztat – ami 

töredéke az építőipari foglalkoztatásnak, és mutatja a kis- és középvállalkozások 

jelentőségét az ágazatban. 

3. táblázat: A legjelentősebb építőpari cégek néhány adata 

Cégnév Település Megye Régió 

nettó 
árbevétel 

2019 (ezer 
Ft) 

létszám-
kategória 

utolsó ismert 
foglalkoztatott

i létszám 

Duna Aszfalt Tiszakécske 
Bács-
Kiskun 

Dél-
Alföld 

132 074 
529 

1000-
1999 1871 

MÁV FKG Kft. Jászkisér 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Észak-
Alföld 31 465 240 

1000-
1999 1363 

STRABAG 
Általános 
Építő Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 68 899 951 500-999 989 

BIS Hungary 
Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 13 190 108 500-999 669 

SWIETELSKY 
Magyarorszá

g Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 53 578 213 500-999 654 

NIF Zrt. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 13 000 500-999 645 

BAYER 
CONSTRUCT 

Zrt. Sóskút Pest 

Közép-
Magyaro
rszág 36 987 087 500-999 614 

Paks II. Zrt. Paks Tolna 

Dél-
Dunántú
l 4 000 300-499 473 

Market Építő 
Zrt. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 

188 743 
000 300-499 462 

Swietelsky 
Vasúttechnik

a Kft. Celldömölk Vas 

Nyugat-
Dunántú
l 51 357 834 300-499 386 

Vakond Via 
Kft. Tiszakécske 

Bács-
Kiskun 

Dél-
Alföld 47 900 171 50-99 381 

Colas Út Zrt. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 63 609 140 300-499 377 

"INFÓ-
SZOLG" Kft Isaszeg Pest 

Közép-
Magyaro
rszág 1 769 324 300-499 310 
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OT 
Industries-

KVV Zrt Siófok Somogy 

Dél-
Dunántú
l 9 602 122 250-299 296 

OKM 
Építőipari és 

Szolgáltató 
Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 23 223 181 250-299 284 

STRABAG-
MML Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 18 871 477 100-149 275 

Gerulus Kft. Délegyháza Pest 

Közép-
Magyaro
rszág 7 496 636 250-299 269 

SPIE 
Hungaria Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 15 825 825 250-299 269 

STRABAG 
Építő Kft. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 96 049 515 250-299 255 

WEST 
HUNGÁRIA 

BAU Kft. Biatorbágy Pest 

Közép-
Magyaro
rszág 61 612 228 200-249 236 

MVM OVIT 
Zrt. Budapest Budapest 

Közép-
Magyaro
rszág 60 313 840 200-249 201 

Hódút Kft. Tiszakécske 
Bács-
Kiskun 

Dél-
Alföld 58 023 222 50-99 99 

Forrás: Opten, Ceginformacio.hu 

 

8. ábra: Az építőiparban regisztrált vállalkozások száma létszámkategóriánként az 

év végén 

 

Forrás: KSH 
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Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is jelentős a kis- és középvállalkozások 

jelentősége az ágazatban – ez igaz a vállalkozások méret szerinti megoszlására (ábra) és 

a foglalkoztatásra is, de jelentős a szerepük az értéktermelésben is. Az építőipari 

fellendülést mutatta, hogy 2017 –től az újonnan létrejövő építőipari vállalkozások száma 

jelentősen felülmúlta a megszűnőkét (9. ábra). 2019-ben mind a kis, mind a közepes, mind 

pedig a nagyvállalatok körében nőtt a termelés értéke: a legnagyobb, 250 főnél többet 

foglalkoztató vállalatoknál 12%, kal, az 50-249 fős cégeknél 16%-kal, a 20-49 főseké pedig 

28%-kal volt magasabb, mint az előző évben. A legkisebbek, azaz a 10 fő alatti méretű 

vállalkozások esetében szintén 28%-volt a növekedés. 

9. ábra: Az alakult, megszűnt és regisztrált vállalkozások száma az építőiparban 

 

Forrás: KSH 
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10. ábra: Az építőipari termelés szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 

volumenindexei, 2017-2021 (2015 havi átlag = 100) 

 

Forrás: KSH 

 

Az építőiparban foglalkoztatottak létszáma (7. ábra) 2012-ben érte el a mélypontját, majd 

a 2013-tól meginduló fellendülés következtében folyamatos növekedésnek indult (12. 

ábra). Ez együtt járt a termelékenység növekedésével is 811. ábra): 2018-ban a legalább 

5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások egy alkalmazásban állóra jutó termelési értéke 

18,6 millió forint volt – ez 11%-kal haladta meg a 2017-es értéket. Ez főleg az egyéb 

építmények építése tevékenységnek, ezen belül az út- és vasútépítés termelékenység-

növekedésének volt köszönhető. Ugyanakkor a speciális szaképítés termelékenysége 

30%-kal maradt el az ágazati átlagtól, elsősorban a kisvállalkozások alacsony 

termelékenysége miatt. Az egy alkalmazásban állóra jutó termelési érték a budapesti és a 

dél-alföldi székhelyű vállalkozásoknál volt a legmagasabb (24,2 illetve 24,1 millió forint), 

az észak-magyarországiaknál és a dél-dunántúliaknál a legalacsonyabb (13,4 és 13,6 

millió forint). A megyék közül Bács-Kiskun és Fejér megyében volt a legnagyobb ez az 

érték (13. ábra). 

12. ábra: Az építőiparban foglalkoztatottak növekedési ütemének változása 2015 és 
2020 I. negyedéve között, negyedéves beosztásban 

 

Forrás: KSH 
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13. ábra: Az építőipar termelési értéke és a termelékenység megyénként 

 

Forrás: KSH 

 

A 2020. elején kibontakozó koronavírus-járvány, és a hozzá kapcsolódó gazdasági válság 

egész Európát súlyosan érintette (14. ábra). Az EU gazdasági teljesítménye 7%-kal volt 

kisebb 2020 első három negyedévében, mint az előző évben. A Magyarország 

legfontosabb külkereskedelmi partnerének számító Németországban valamint a 

visegrádi országokban az uniós átlagnál kisebb volt a csökkenés. A magyar gazdaság 2013 

óta tartó növekedése után, különösen a 2. negyedév jelenetős visszaesésének 

következtében összességében 5,5%-kal esett vissza a GDP 2020 januárja és szeptembere 

között. A járvány befolyásolta és befolyásolja a szélesebb társadalmi és gazdasági 

kereteket, így a konjunktúra-érzékeny építőpar különösen kitett ezeknek a hatásoknak – 

amit viszont a kormányzati politika igyekezett ellensúlyozni. A válság első időszakában 

romlottak a gazdasági szereplők kilátásai, ami megjelent a gazdasági szereplők 

várakozásaiban is – így sokan elhalasztották vagy átalakították a beruházási terveiket. 

Másrészt a válság a források csökkenéséhez vezetett a magánszférában és az 

önkormányzatok körében is. Ebben az időszakban az építőipar teljesítménye 11,7-kal 

esett vissza – azaz a nemzetgazdasági átlagnál erősebben érintette a válság az ágazatot. 
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14. ábra: A GDP volumenváltozása az uniós tagországokban, 2020 I-III. negyedév 

(az előző év azonos időszakához képest) 

 

Forrás: KSH 

 

A válság eredményeképpen visszaesett a beruházások szintje is: az első három 

negyedévben a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások esetében 11%-kal, míg a 

költségvetési szerveknél 13%-kal. Az építőipar teljesítményét vizsgálva azt láthatjuk, 

hogy 2020. végére valamelyest javult a helyzet (4. táblázat, 15. ábra). Az év során a 

visszaeső beruházási kedv okai az elhalasztott vagy átütemezett beruházások, a nagy 

projektek lezárása (2020. az EU hét éves költségvetési időszakának vége volt), a járvány 

miatti bizonytalanság voltak. Az építőipar, amely összességében a beruházások 58%-át 

képviseli, 10%-os csökkenést szenvedett el. Az ingatlanügyletek visszaesése 3,6% volt, 

elsősorban a bérbeadás szűkülése miatt, mivel a lakásépítések is mértékben még nőttek 

is. A válság kezdetén a kis értékű és kisléptékű munkák gyorsan eltűntek a piacról, de 

ahogy fentebb említettük, az önkormányzati források is csökkentek az elvonások, a 

járványkezelésre költött források és a csökkeni bevételek következtében. 
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4. táblázat: Az építőipar volumenindexének változása, 2020. március – 2021. 

február 

időszak 

előző év 
azonos 
időszaka 
=100,0% 

előző 
hónap = 
100,0% 

értéke folyó áron, 
milliárd forint 

2020 
  
  
  
  

március 97,7 91,5 345,8 

április 98,8 99,3 326,5 

május 82,6 80,8 313,8 

június 83,8 104,1 362,6 

július 79 103,5 336,2 

augusztus 86,2 101,4 361,7 

szeptember 84,6 101,1 419,6 

október 83,7 101,9 389 

november 104 111,4 464,5 

december 99,7 96,6 482,8 

2021. 

január 111 107,5 240,2 

február 83,9 88,3 238,1 

Forrás: KSH 

15. ábra: Építőipari termelés értéke (az összes építmény építésében) (millió FT) 

 

Forrás: KSH 
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A termelési értékben is megjelenik az építőipar területi koncentrációja: a teljes 

megtermelt érték mintegy 45%-a Budapesthez és Pest megyéhez köthető, míg az olyan 

hátrányos helyzetű megyék mint Nógrád és Békés elhanyagolható részesedéssel 

rendelkeznek (5. táblázat). Más elmaradott megyék termelési értékét felhúzzák a nagyobb 

infrastrukturális beruházások, illetve a megyeszékhelyhez köthető fejlesztések. Hasonló 

kép rajzolódik ki, ha megvizsgáljuk, hogy a kivitelezés helye szerint megyénként hány főt 

foglalkoztattak saját építési-szerelési tevékenységen (16. ábra). 

5. táblázat: Az építőipar termelési értékének területi megoszlása, 2017-2019 

Területi egység  2017 2018 2019 

Budapest 32,50 33,31 32,84 
Pest 12,31 11,81 13,26 
Fejér 4,70 4,79 4,37 

Komárom-
Esztergom 2,47 2,69 2,96 
Veszprém 1,81 1,74 1,61 

Győr-Moson-
Sopron 4,26 3,95 3,78 

Vas 2,65 2,94 2,20 
Zala 2,72 3,43 2,62 

Baranya 2,31 2,04 2,11 
Somogy 1,86 1,67 1,83 

Tolna 1,44 1,28 2,43 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 3,53 3,21 3,50 
Heves 1,65 1,50 1,63 

Nógrád 0,46 0,44 0,52 
Hajdú-Bihar 4,26 4,13 4,21 

Jász-Nagykun-
Szolnok 2,81 2,27 2,25 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 3,56 3,37 3,41 

Bács-Kiskun 9,29 10,39 9,21 
Békés 1,56 1,54 1,50 

Csongrád-Csanád 3,84 3,51 3,77 
Ország 

összesen 100,00 100,00 100,00 

Forrás: KSH 
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16. ábra: Saját építési-szerelési tevékenységen foglalkoztatottak létszáma (fő) a 

kivitelezés helye alapján, 2018 

 

Forrás: KSH 

 

A 2020-as adatok alapján az év első felében tapasztalt visszaesést követően egy 

korrekciós időszak következett: részben a kormányzati megrendeléseknek, részben a 

járványhelyzet átmeneti javulásának köszönhetően. Ez megmutatkozott az új 

szerződések emelkedő számában is 2020 második felében (17. ábra). Összességében 

azonban az építőipar teljesítménye az előző évek növekedése után 2020-ban így is 

csökkenést mutatott – a teljes évet tekintve az építőipari termelés 9,1, ezen belül az 

épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 13,1%-kal esett vissza. 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000



 

22 
 

17. ábra: Az építőipar tárgyidőszakban kötött új szerződéseinek volumenindexe, 

előző év azonos időszaka (időpontja) = 100% 

 

Forrás: KSH 

 

A válság következtében lassult, de nem állt meg az építőipari árak emelkedése (18. ábra); 

2020 I-III. negyedévében 7,7%-kal voltak magasabbak, mint az előző évben. Az épületek 

építése esetén volt a legkisebb a drágulás mértéke – ez a tevékenység korábban a 

legmagasabb növekedéssel volt jellemezhető. Az alépítménycsoportok építését illetően a 

legjobban a kereskedelmi épületeké drágult, míg a lakások, társasházak építésének ára az 

átlagosnál kisebb mértékben nőtt. Az egyéb építmények körében legjobban az útépítések 

drágultak, 9 hónap alatt 7,4%-kal. 
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18. ábra: Az építőipari árak változása ágazatonként (az előző év azonos 

negyedévéhez képest) 

 

Forrás: KSH 

 

A termelés főcsoportjait illetően 2017 és 2020 között szinte minden hónapban 

növekedést tapasztalhattunk, ami azonban 2020 tavaszán megállt, és csak átmenetileg 

tudott ismét növekedést mutatni az év második felében (19. ábra). Az új lakások tiszta 

árindexének növekedése is csökkent, a 2019-es 13% után 2020-ban csupán 2,9 volt az 

emelkedés. A reálárakat tekintve az mondható el, hogy az új lakások ára stagnált (a 

használtaké pedig kis mértékben csökkent). 

Az év első három negyedévében a lakásépítés adatai felemás adatokat mutatnak: az előző 

évhez képest ugyan több lakás épült, de az építési engedélyek és bejelentések alapján 

építendő lakások száma 37-kal csökkent 2019-hez képest (20. ábra). A használatba vett 

lakások száma Budapesten alacsonyabb volt az előző évihez viszonyítva, de mind a 

megyei jogú városokban, mind az egyéb városokban, mind pedig a községekben nőtt a 

számuk. A tervezett építkezések száma Budapesten és a nagyvárosokban több mint 50%-

kal esett vissza. 
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19. ábra: Az építőipari termelés értéke és volumenindexe építményfőcsoportonként 

(előző év azonos időszaka = 100,0%) 

 

Forrás: KSH 

 

20. ábra: A lakásépítés alakulása (az adott évek I-III. negyedévében) 

 

Forrás: KSH 
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Az folyamatok bemutatása után a korábbi elemzések és szakirodalmak alapján előző 

alfejezetben kiemelt problémák kiegészítéseként meghatározhatók a magyar építőipar fő 

problémái: 

• a hosszú értéktermelési láncok, az alvállalkozókon keresztüli munkavégzés, ami 

növeli az átláthatatlanságot. 

• a rossz munkakörülmények, ami a munkahelyi balesetek számában is tükröződik, 

illetve erősíti a munkaerő elvándorlását is. 

• a fekete- és szürkefoglalkoztatás. 

• a szektor ciklikusságából és politikavezéreltségéből adódó hektikusság. 

• a nemzetközi versenyhátrány, ami a gyenge exportteljesítményben jelenik meg. 

• az alacsony hatékonyság, ami összefügg a feketegazdasággal a korrupcióval, a 

lassú ügyintézéssel és kiterjedt bürokráciával, a digitalizáció alacsony szintjével. 

Ezeknek a megoldásához ráadásul a vállalkozások kevés segítséget is kapnak. 

• az ágazaton belüli perspektívák hiánya, például a kiszámítható és vonzó 

karrierpályák hiánya. 

 

3.1.3. A problémák és kihívások összefoglalása 

A fentieket összegezve kijelenthető, hogy bár az építőipar a magyar gazdaság húzóágazat, 

számos kihívással küzd: jelentősek a területi egyenlőtlenségek a szektoron belül, a 

termelékenység növelése előtt pedig kapacitásbéli akadályok is állnak. A további fejlődést 

illetően mindenképp érdemes a nemzetközi trendeket figyelembe venni, hiszen azok 

jelentős része hazánkban is jelen van, másrészt pedig befolyásolják a munkaerővonzás 

feltételeit. Jól látható, hogy az építőipar nemzetközi trendjei alapján a munkaadóknak 

tartósan versenyezniük kell más országok vállalataival, hiszen az ágazatra 

munkaerőhiány jellemző világszerte. Ugyanakkor hazánkban több olyan specifikus 

tényező is azonosítható, amikre külön figyelmet kell fordítani a megoldási javaslatok 

kidolgozása során. Így szem előtt kell tartani, hogy nem választható el élesen az intenzív 

és extenzív kapacitásnövelés kérdésköre. 

Az adatokból kirajzolódik, hogy a COVID-19 járvány megakasztotta az elmúlt évek 

dinamikus fejlődését, de a feltételezések szerint a járványt követően ismét növekvő 

pályára áll a szektor, azaz a korábbi kihívások ugyanúgy, vagy még élesebben fognak 

jelentkezni. Így például az elvándorlás, a szakképzett munkaerő vonzás és megtartása, 

vagy a kiszámíthatóság kérdéskörei biztosan hosszabb távon is megoldandó akadályt 

képeznek. 

 

3.2. Az építőpar munkaerőpiacának sajátosságai 

3.2.1. A munkaerőpiacok általános folyamatai 

Az építőipar munkaerőpiacát nagyban befolyásolják az ágazati sajátosságokon túli 

globális folyamatok, amelyek összegezve úgy jellemezhetők, hogy az elmúlt évtizedekben 

nőtt a bizonytalanság és a rugalmasság a foglalkoztatásban, aminek eredményeképpen 

erőteljesen differenciálódtak a munkaerőpiaci csoportok (21. ábra). Egyetlen stabil réteg 
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maradt, az úgynevezett elsődleges munkaerőbázis – az ő foglalkoztatásuk folyamatos és 

teljes munkaidős. Az ide tartozók folyamatos önképzést folytatnak, és funkcionálisan 

rugalmasak, azaz időlegesen vagy akár véglegesen is más munkakörbe helyezhetők.  

A másodlagos munkaerőbázishoz több réteg is tartozik; az elsődleges periférikus 

csoportban a munkavállalók számát illetően megfigyelhető az ingadozás, de a 

munkavégzés feltételei (teljes munkaidő, jóléti és érdekvédelmi ellátások) adottak, 

elérhetőek, viszont kiterjedésük és hatásfokuk csökkenő. Így összességében az ő 

helyzetük kedvezőnek mondható, de kiszolgáltatottabbak az elsődleges 

munkaerőbázishoz képest. A másodlagos periférikus csoporthoz a rövidtávú, határozott 

idejű szerződésen foglalkoztatott munkaerőt (pl. egy projekt időtartamára 

foglalkoztatottakat), a költségvetési támogatásból kiképzett és foglalkoztatott csoportot 

(pl. Magyarországon a közfoglalkoztatottakat), a később bevethető munkaerőt, a 

megosztott állásban tevékenykedőket, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 

lehet sorolni. Az ide tartozók rendelkezhetnek akár magas jövedelemmel is, vagy erős, 

hatékony érdekvédelemmel, de ezek többnyire kizárják egymást: vagy az egyik, vagy a 

másik jellemző. 

A harmadlagos munkaerőpiaci csoport tagjai az önfoglalkoztatók (pl. a 

kényszervállalkozók a rendszerváltás után, vagy az építőiparban is jellemző 

mikrovállalkozók), az alvállalkozói szerződéssel foglalkoztatottak (ahol határozott időre 

szóló, egy konkrét munkafolyamatra szerződött feladat elvégzéséről beszélhetünk), a 

kiszervezett tevékenységek munkaerőbázisa, valamint az időszakos munkát végzők (pl. a 

szezonális munkát végző mezőgazdasági dolgozók). Mindegyik harmadlagos 

munkaerőpiaci csoportra nagyfokú kiszolgáltatottság és bizonytalanság jellemző a 

foglalkoztatás tartósságát, a bevételeik alakulását illetően. A válságok (pl. a 2008-09-es 

pénzügyi válság, vagy a jelenlegi, a járványhoz kapcsolódó visszaesés) kifejezetten 

érzékenyen érintik őket, mivel a válságok idején az ilyen foglalkoztatási csoportok 

fontossága nő, például az önfoglalkoztatáson keresztül vagy azáltal, hogy a munkájukat 

elvesztők vállalkozásba kénytelenek kezdeni, ahol erős az önkizsákmányolás esélye, 

bizonytalanok a bevételek. 

A munkaerőpiacok átalakulása abban is megmutatkozik, hogy fokozatosan a globális felé 

mozdul el a rendszer, azaz erősödik a dolgozók nemzetközi vándorlása, erősödik a 

nemzetközi verseny a hiányszakmákban tevékenykedő munkaerőért. Az építőipar 

dolgozóinak nagy része a kiszolgáltatott munkaerőpiaci csoportokhoz tartozik (pl. rövid 

távú szerződésekkel egy projekt időtartamára alkalmazottak, önfoglalkoztatók, 

alvállalkozók). E pozíciók a fejlett országok lakosságán belül sok esetben népszerűtlenek, 

így gyakori, hogy bevándorlók töltik be az ágazat munkahelyeinek lekiszolgáltatottabb, 

legbizonytalanabb munkaköreit. Ők a bevándorló lét sajátosságai miatt gyakran még 

kiszolgáltatottabbak lesznek: kevés a helyi kapcsolatuk, nagy az esélyük arra, hogy 

diszkrimináció áldozatai legyenek, nem ismerik a jogaikat, lehetőségeiket. 
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21. ábra: A munkaerőpiac csoportjainak modellje 

 

Forrás: Nagy G. 2010 

 

3.2.2. A képzett és képzetlen munkaerővel szembeni igények 

Mint ahogy szinte minden ágazatban, az építőiparban is jellemző, hogy eltér a különböző 

képzettségű munkaerővel szemben támasztott elvárás – ezt pedig természetesen 

figyelembe kell venni a szakpolitikai javaslatok kidolgozásánál. Hasonló a helyzet az egyes 

országok munkaerőpiaci sajátoságaival; ahogy azt fentebb láttuk, az Európai Unión belül 

eltérő pályákon mozog az egyes országok építőpara, így nem lehetséges, egységes 

megoldásokat alkalmazni a foglakoztatással, kapacitásbővítéssel kapcsolatos 

problémákat illetően. Ugyanakkor a kulcsfontosságú elvárások azonosíthatók a 

munkaerőt illetően. 

A képzettlen munkaerőt illetően az egyik kulcsfontosságú tényező a munkaerőköltség. 

Mivel általában a képzetlenek alacsony termelékenységű feladatokat végeznek, így a 

költségeket mindél alacsonyabbra szeretnék szorítani a beruházók, foglalkoztatók. Mint a 

munkaerőpiac egészét illetően, itt is fontos a rugalmasság: a munkavégzés helyét, idejét, 

időtartamát illetően. Így a fizikai munkakörökben például nagyobb valószínűséggel 

alkalmaznak atipikus foglalkoztatási módokat: az egyszerűsített foglalkoztatást, 

részmunkaidős foglalkoztatást, a munkaerőkölcsönzést, a több munkáltató által létesített 

jogviszonyt vagy munkaidőkeretes foglakoztatás. Magyarországi viszonyok között a 
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nagyvállalati körben elterjedtebb az atipikus foglakoztatás. Az építőiparban ágazati 

sajátosság a munkavégzés helyének változékonysága is. 

A képzett munkaerő esetében a leglényegesebb a digitális készségek megléte, az új 

technológiák használatára való készségek és képességek, az önképzés, az önálló 

munkavégzésre való képesség. Emellett ennél a csoportnál is fontos a rugalmasság. A 

fenntarthatósággal, a zöld és energiahatékony fejlesztésekkel kapcsolatban egyre újabb 

technológiák jelennek meg, amelyek alkalmazásához, adaptálásához speciális tudásra van 

szükség, és világszerte szűk keresztmetszetet jelentenek az építőiparon belül. 

Kulcsfontosságú a meglévő kompetenciák továbbfejlesztése, vagy amennyiben szükséges, 

transzformációja, hogy jobban megfeleljenek a piaci igényeknek, technológiai és 

társadalmi kihívásoknak. A legfontosabb, a készségek, a tudás iránti igényeket formáló 

folyamatok, tényezők: 

- az energia- és erőforráshatékonyság iránti igény növekedése; 

- foglalkozásbiztonság és egészségügy, aminek a jelentőségére a koronavírus-

járvány is rámutatott; 

- piaci innovációk – ezek adaptálása, valamint az innovatív építőipari tevékenység, 

kezdeményezőkészség iránti igény; 

- a továbbképzésre, élethosszig tartó tanulásra vonatkozó igények; 

Az új, vagy hiányzó készségeket helyi, nemzeti, sőt egyes esetekben akár integrációs 

szintű kezdeményezésekkel érdemes kezelni. Emellett érdemes a kutatás-fejlesztésbe 

beruházni, mivel e készségek szorosan összefüggnek az innovációval. azon keresztül pdig 

a hatékonysággal és versenyképességgel. Bár a figyelem gyakran csak az új ismeretekre 

irányul, nem szabad elfeledkezni arról, hogy a hagyományos ismeretek és készségek is 

fontosak, például a műemlékvédelem és –felújítás kapcsán. A felmérések szerint a 

pályakezdő munkavállalók kis része ismeri a hagyományos technikákat, sőt túlnyomó 

részük nem is hallott ezekről. Ennek problematikáját például a párizsi Notre Dame 

rekonstrukciójának nehézségei is mutatták, hiszen a tűzben megsérült elemek javítása 

vagy pótlása hagyományos ismereteket igényel. A rendkívül sokszínű európai kulturális 

örökség megőrzése ezek nélkül lehetetlen. 

A munkavállalók készségeinek fejlesztése előtt azonban számos akadály áll. Ilyenek 

például a korábban bemutatott demográfiai folyamatok, illetve az, hogy a vizsgálatok 

szerint az építőipari vállalkozások kevésbé elkötelezettek a munkásaik továbbképzése 

irányába, mint más ágazatok vállalkozásai. Ezt részben megerősíti egy magyarországi 

vizsgálat is: GINOP-5.3.5-18-2018-00041 számú, „Az építőipari munkaerő kapacitások 

intenzív növelésének lehetőségei” projekt kérdőíves felmérés és interjús kutatása is azt 

az eredményt hozta, hogy különösen a kisebb vállalkozások ódzkodnak a 

továbbképzésektől, mert például tartanak attól, hogy elveszítik a munkavállalót, ezzel a 

képzésébe fektetett erőforrásokat is. Mivel ezek a vállalkozások kevés forrással 

rendelkeznek, így ez az attitűdjük érthető is. Az ágazat ciklikus jellege is akadályként 

jelentkezik, hiszen az építőipar különösen hektikus, és a politikai változásokra érzékeny 

ágazat. De problémát jelent a készségek bővítésében, fejlesztésében, hogy gyakran 

hiányzik a szükséges állami (vagy uniós) támogatás, a megfelelő színvonalú és elérhető 

képzések, valamint alacsony a munkavállalók motivációja is. A bevándorló munkavállalók 

esetében a nyelvi és kulturális akadályok is szerepet játszanak. 
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3.2.3. Az építőipari szakmák népszerűsége 

Világszerte problémát jelent az építőipari munkahelyek alacsony presztízse, ami 

befolyásolja a kapcsolódó szakmákat tanulók létszámát, felkészültségét, valamint az 

elérhető munkaerő mennyiségét is. A munkahelyek rossz imázsa, a rossz 

munkakörülmények, az alacsony bérek, a nehéz fizikai munka azt eredményezi, hogy 

számos országban külföldi vendégmunkásokkal elégítik ki a szektor munkaerőigényét – 

ennek aspektusait a későbbiekben több szempontból is érintjük. A különböző nemzetközi 

felmérések azt mutatják, hogy az építőipar megítélésében dominánsak a rossz 

munkakörülmények, az egészségügyi és biztonsági problémák – amelyeket a médiában 

bemutatott negatív események (pl. balesetek) még erősítenek is. Az építőipari dolgozók 

alacsony státuszúnak többnyire számítanak, akik nehéz körülmények közt alacsony 

bérekkel rendelkeznek. A nem egyértelmű, nem kiszámítható karrierlehetőségek is 

problémaként jelentkeznek a vizsgálatok alapján. Ez az elemzések szerint például egyik 

fő akadálya annak, hogy nőjön a nők aránya az építőiparban. Ahogy egy interjúban 

elhangzott:  

„Az építészmérnök, gépészmérnök szakmák ismertebbek, a diák azonban általában 

láthatósági mellényekre és munkagödörre asszociál, ha az építőmérnök szót 

meghallja.” (Forrás: Forbes.hu) 

 

Gyakran maguk az építőipar szereplői is számos negatív sztereotípiával rendelkeznek a 

saját munkakörnyezetükkel, ágazatukkal szemben. Az ágazat egészét gyakran kapcsolják 

össze a csalással, visszaélésekkel (pl. kartellezés), korrupcióval is – különösen a 

közpénzekből finanszírozott beruházások kapcsán.  

Ugyanakkor a kapacitások növelése szempontjából fontos, hogy a megfelelő számú (és 

felkészültségű) munkaerő rendelkezésre álljon, és elegendően válasszák az építőipari 

szakmákat. Így érdemes áttekinteni a munkaerőpiaci szempontok alapján a szektor 

népszerűségének helyzetét – a munkaerőpiaci aspektusokra később az álláshirdetések 

kapcsán is kitérünk, az oktatási adatokat pedig a következő fejezetben tárgyaljuk. 

A magyarországi helyzetet tekintve az egyes szakmák javuló és romló pozíciója a 

népszerűség szempontjából értelmezhető a foglalkoztatók által megadott, felvenni és 

csökkenteni kívánt dolgozók létszámának egyenlege alapján. A javuló pozíciójú 

szakmáknál ez pozitív, ami a foglalkoztatottak számának növekedését jelzi. Negatív 

egyenlegnél a munkavállalók száma csökken, ekkor romló pozíciójú lesz a foglalkozás. Egy 

foglalkozás rendelkezhet javuló és romló pozícióval is a különböző földrajzi területeken – 

függően azok bérviszonyaitól, gazdaságszerkezetétől, társadalmi adottságaitól. Ebben a 

megközelítésben azok a foglalkozások a legkeresettebbek, amelyek a legtöbb pályakezdőt 

veszik fel.  

A különböző régiók folyamatait összehasonlítva az egyes építőipari foglalkozások 

egyaránt megjelennek romló és javuló pozíciójú foglalkozásként is. A 2020-as évben, az 

egyéb egyszerű építőipari foglalkozások kategóriája romló pozíciót foglal Közép-

Magyarországon, a Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-
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Alföldön. Ezzel szemben javuló pozíciójú foglalkozásként tartják számon az egyéb 

egyszerű építőipari foglalkozásokat Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúlon, az Észak-

Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön. Az egyéb, máshova nem sorolható 

ipari és építőipari foglalkozások a Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és a Dél-

Alföldön népszerűek. Az építőmérnök és az építészmérnök is javuló pozíciójú foglalkozás 

Magyarországon – az ország minden régiójában.  

Az építőipari szakmai irányító és az építészmérnöki foglalkozások a legkeresettebbek a 

2020-as adatok alapján, hiszen sok pályakezdőt vesznek fel ezekre a munkákra. Mindez 

jelzi a képzett munkaerő iránti igényt. 2010 és 2014 között főleg Közép-Magyarországon 

és Észak-Magyarországon voltak népszerűek az építőipari foglalkozások. 2015-től 2017-

ig ugyan némiképp a háttérbe szorultak, majd 2018-tól 2020-ig újra sok pályakezdő 

kapott munkát ebben az ágban – főleg Közép-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-

dunántúli régióban. 

 

3.3. Képzési háttér 

A tudás fentebb bemutatott (és egyre nagyobb) jelentősége miatt különlegesen fontos a 

képzett szakembergárda megléte, újratermelése. Ahogy azt a bevezetőben is említettük, 

ez jelenleg nem adott, így az építőpar tudásbázis szűkül. Ez tükröződik a műszaki 

felsőoktatásba felvételizők számában és felvételi eredményében is: a beiskolázási számok 

több éve alacsonyak, és az intézmények kénytelenek voltak csökkenteni a felvételi 

ponthatárokat, hogy a rendelkezésre álló helyeket fel tudják tölteni – ami azt 

eredményezi, hogy gyengébb felkészültségű diákok is bekerülnek a műszaki 

felsőoktatásba. Ez komoly problémát jelent az új technológiák adaptálhatóságát vagy a 

termelékenység növelését illetően. 

A képzések többségére jellemző a jelentkezők számának és felkészültségének csökkenése 

– az egyetemeken ezt például a felvételi ponthatár értéke is mutatja, ami jelentősen 

elmarad a legmagasabb presztízsű szakokétól. Az alábbiakban bemutatjuk a középfokú, 

az OKJ-s és a felsőfokú képzés főbb jellemzőit és folyamatait. 

 

3..3.1. Középfokú képzés 

A képzési oldalt tekintve a vizsgázók száma alapján jól elemezhető az építőpar 

népszerűsége, valamint a szakképzett pályakezdők számának alakulása. A különböző 

szakmákat összevetve azt tapasztalhatjuk, hogy a letett vizsgák alapján a legnépszerűbb 

szakmák az elmúlt 3 évben az informatika évi átlagosan 3623 vizsgázóval, a gépészet évi 

1750 vizsgázóval és a villamosipar és elektronika évi 1085 vizsgázóval (6. táblázat). 

Országosan legjobban a gépipari szakmák népszerűsége nő, mezőgazdasági gépészet 

tárgyból például 2019-ben 336-an vizsgáztak – 33%-kal többen mint 2017-ben. Az 

építőipari szakmák közül az építőipari ismeretek a legnépszerűbb évi 700 végzőssel, 

faipari, földmérői végzettséget évente 50-150 fő szerzett, közlekedésépítészetből pedig 

2019-ben csak 12-en tettek vizsgát. Az adatok között sok a kiugró adat, nem egyenletes a 

változás, ennek oka, hogy az építőipar helyzete nagyban függ a hazai és világpiaci 

eseményektől, illetve dinamikusan alkalmazkodik a hazai belpolitika és fejlesztéspolitika 
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irányvonalaihoz. Így a nemzetgazdasági ág és ezáltal a kapcsolódó munkaerőpiaci 

szegmens erőteljesen kitett a különböző változásoknak.  

6. táblázat: Vizsgázók számának változása építőipari, gépészeti és informatikai szakmai 

tárgyakból 2017 és 2019 között 2017 és 2019 között 

 

2017-
2018 

2018- 
2019 2017-2019 

Közlekedésépítészet 412,5 36,363636 150 
Mezőgazdasági 

gépészet 123,10757 108,73786 133,8645418 

Épületgépészet 110,91954 96,891192 107,4712644 

Közlekedésgépészet 107,6223 99,577167 107,1672355 

Informatika 99,719495 105,4571 105,1612903 

Gépészet 108,36257 91,041554 98,65497076 

Földmérés 77,142857 122,22222 94,28571429 

Faipar 93,288591 100,71942 93,95973154 

Építőipar 87,139108 101,50602 88,45144357 

Távközlés 107,82123 81,865285 88,26815642 
Villamosipar és 

elektronika 102,00523 80,08547 81,69136879 
Forrás: Oktatási Hivatal 

 

Építőipari ismeretek tárgyból 2017 és 2019 között átlagosan évente 700-an vizsgáztak, 

ebből 450-en középszinten, és 250-en emelt szinten (22. ábra). A legtöbb vizsgát, az 

összes vizsgának több mint 63%-át Budapesten, illetve négy megyében, Fejér, Győr-

Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tették le. 

Népszerűsége az építőipari szakmák közül a leggyorsabban csökken, 2019-ben 12%-kal 

kevesebben tettek vizsgát építőipari ismeretekből, mint 2017-ben. 
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22. ábra: Vizsgázók számának változása építőipari ismeretek tárgyból közép és emelt szinten 

2017 és 2019 között 

 

Forrás: Oktatási Hivatal 

23. ábra: A vizsgázók számának változása közlekedésépítészet tárgyból 2017 és 2019 között 

 

Forrás: Oktatási Hivatal 

 

Közlekedésépítő ismeretek tárgyból vizsgáztak a legkevesebben a vizsgált tárgyak közül, 

2017-ben 8-an, 2018-ban 33an, majd 2019-ben újra csak 12-en (23. ábra). Csak Fejér, 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében tettek le ilyen vizsgát az elmúlt 3 évben.  

Faipar ismeretek tárgyból évente átlagosan 130-150 fő tett vizsgát (24. ábra), főként 

Budapesten és Pest megyében, illetve Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-Moson-Sopron 
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megyében. Földmérési ismeretekből évente átlagosan 60-65 fő vizsgázik, de az alacsony 

létszám ellenére az Észak-Alföldi régió kivételével mindenhol tettek vizsgát földmérés 

ismeretekből. A fő képzőhelyek Budapesten és Vas megyében vannak, ezen kívül tettek 

vizsgákat Fejér megyében, Baranya, Békés és Borsod-Abaúj Zemplén megyében. Mindkét 

szakma népszerűsége alacsony, és lassan csökken is, évente átlagosan 4-5 százalékkal 

kevesebben végeznek a két építőipari szakmában. 

24. ábra: A faipar és földmérési ismeretekből tett vizsgák száma 2017-től 2019-ig 

 

Forrás: Oktatási Hivatal  

 

A 2017 és 2018 között faipari ismeretekből 10 fővel növekedett a vizsgázók száma. 2019-

ben ez a szám csökkent, de csak minimális mértékben. A földmérési ismeretekből 

kevesebb vizsgázó volt az elmúlt 3 év folyamán, mint a faipari ismeretekből. A létszám 

szintén csökkent 2017-től 2018-ig, majd nőtt 2019-ben.  

A kapcsolódó gépipari szakmák közül a legkevesebben épületgépészet ismeretekből 

végeztek: 3 év alatt összesen 554 fő, de a népszerűsége a közlekedésgépészethez hasonló 

mértékben évi 7,5 százalékkal növekszik. Összesen 8 megyében tettek szakvizsgát ebből 

a szakmából (Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Budapest, Csongrád-

Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Szabolcs Szatmár és Zala), a legtöbben Hajdú-Bihar, Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten.  

2017 és 2019 között átlagosan 1085-en tettek vizsgát villamosipar és elektronikából, 90-

en vizsgáztak emelt és 994-en közép szinten. A vizsgák legnagyobb részét Budapesten 

végezték el, az összes vizsga több 20 százalékát. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-

Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltak még 

jelentősebb számban vizsgák. Nógrád az egyetlen megye, ahol nem volt villamosipar és 

elektronika tárgyakból vizsga. Bár még a 3 legnépszerűbb szakma egyike, ez a szakma 

veszíti a legnagyobb mértékben a népszerűségét, 2019-ben majdnem 250 fővel kevesebb 

ember szerzett ilyen végzettséget, azaz 20 százalékkal kevesebben, mint 2018-ban.  
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25. ábra: A villamosipar és elektronikából tett vizsgák száma 2017-től 2019-ig, 

 

Forrás: Oktatási Hivatal  

 

2017-től 2018-ig a villamosipar és elektronikából vizsgázók száma 87,44%-ot nőtt. 2019-

ben létszámcsökkenés következik be. A szakmák többségében folyamatosan csökken a 

végzettséget szerzők száma, amirészben betudható az ország demográfiai folyamatainak 

is: évről évre egyre kevesebb iskoláskorú fiatal van. A diákok alacsony számát okozza az 

is, hogy ezeket a szakmákat főként (90%-ban) fiúk választják, a népesség női felében 

népszerűtlenek ezek a foglalkozások. A csökkenés átlagos mértéke azonban elmarad a 

korosztály népességcsökkenésének mértékétől, a szakmai érettségit végző diákok aránya 

a korosztály teljes népességéhez, vagy akár az egyetemi képzésben résztvevőkhöz képest 

növekszik. 

 

3.3.2. Az OKJ-s képzés 

Az OKJ-s szakképzés fontos szerepet tölt be az építőipar munkaerőigényének 
kielégítésében. A képzés során olyan szakmákat tanulhatnak a jelentkezők, melyek 
elsajátítása jelentősen megkönnyíti a munkaerőpiaci helyzetüket, ezáltal jobb 
lehetőségekkel vállalhatnak munkát.  
2013 és 2019 között az építőipari ágazathoz kapcsolódó képzéseken átlagosan 6683-an 
tanultak évente. 2013-ban csak 4382 volt a tanulók száma, majd folyamatos növekedés 
kezdődött, vélhetően a gyakorlatorientált képzések népszerűsége és a viszonylag rövid 
idő alatt megszerezhető új szakma vonzó jellege miatt, ezáltal 2019-re a tanulók száma 
elérte a 7301 főt. A bővülés további oka, hogy több településen indult el ilyen képzés, 
illetve a tanulható szakmák száma is emelkedett. 2018-ra összesen tizennyolc különféle 
képzés közül lehetett választani, mely kapcsolódik az építőiparhoz (7. táblázat). 
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7. táblázat: Az építőiparhoz tartozó, OKJ-s képzésben tanulható szakmák  

Építőipar ágazat 

Építészet szakmacsoport Közlekedés szakmacsoport 

Ács       

Bádogos     

Burkoló     

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő     

Festő, mázoló, tapétázó     

Kőfaragó     

Kőfaragó, műköves és épületszobrász     

Kőműves Útépítő és -fenntartó technikus 
Kőműves és hidegburkoló Vasútépítő és -fenntartó technikus 

Magasépítő technikus     

Mélyépítő technikus     

Műemlékfenntartó technikus     

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló     

Szárazépítő     

Szobafestő     

Tetőfedő       

Forrás: oktatas.hu 

2019-ben a legnépszerűbb képzések a tanulói létszám szerint a következők voltak: 
ács, burkoló, festő, mázoló, tapétázó, magasépítő, valamint a kőműves. Legutóbbinál egy 
érdekes tendencia figyelhető meg: a 2013 és 2019 közötti időszak elején a kőműves és 
hidegburkoló képzés az egyik legnépszerűbb volt, 2015-ben több mint 3300-an tanulták 
ezt a szakmát. Ám az időszak végére a képzésben résztvevők száma a töredékére, 82 főre 
esett vissza. Ennek oka, hogy 2016-ban elindult egy külön kőműves képzés, melyhez 
idővel többen is csatlakoztak, ezáltal 2019-re már több mint 2000-en tanulták ezt a 
szakmát (26. ábra). 
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26. ábra: A Kőműves és Kőműves hidegburkoló OKJ-s képzés alakulása 2013 és 2019 
között  

 

Forrás: oktatas.hu 

27. ábra: A Magyarországon található, építőiparhoz kapcsolódó OKJ-s képzések 
eloszlása településenként, valamint a településeken található tanulható OKJ-s 

szakmák száma, és a tanulói létszám  

 

Forrás: oktatas.hu 
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A szakképzések megtalálhatók az ország szinte bármelyik pontján, viszont az egyes 
nagyvárosok gócpontokként kiemelhetők. 2019-ben jellemzően a vidéki nagyvárosokban 
indult el a legtöbb képzés (27. ábra). Két vidéki nagyváros, Debrecen és Nyíregyháza 
domináns szerepe feltűnő. Debrecenben 14-féle képzésen 456 diák, míg Nyíregyházán 12 
különböző képzésen 385 diák tanult. Említést érdemel még Békéscsaba, Győr, Miskolc, 
Pécs, valamint a Budapest XIV. kerülete is, melyek kiemelkedően szerepelnek mind a 
szakképzések, mind pedig a tanulói létszám rangsorában. 

 

3.3.3. Felsőfokú képzések 

Az OKJ-s képzéseken kívül az felsőoktatási tanulmányok is fontos részét képezik az 
építőiparhoz kapcsolódó munkafolyamatok betöltésének. Az elemzés során háromféle 
alapképzés került vizsgálatra, melyek megtalálhatók a magyarországi egyetemeken. Ez a 
három képzés az építészmérnök, az építőmérnök és az építőművészet. A kutatás során az 
említett három szak 2015 és 2019 közötti, alap-, és osztatlan képzési adatai kerültek 
vizsgálatra, melybe beletartoznak a levelezős, nappali, államilag támogatott illetve 
önköltséges tanulmányok is. 
Magyarországon nyolc egyetemen lehet tanulni ezen szakok valamelyikét. Ezek a 
következők: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Soproni 
Egyetem (SOE), a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Debreceni Egyetem (DE), a Szent 
István Egyetem (SZIE), a Széchenyi István Egyetem (SZE), a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemet (NKE), valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). 

 

Építészmérnöki szak: 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar 
• Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
• Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
• Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
• Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Építőmérnöki szak: 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar 
• Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 
• Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
• Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 

• Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Építőművészeti szak: 

• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
• Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
• Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar 

• Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar 

 
Vannak egyetemek, melyek az említett három képzés közül kizárólag csak az egyikre 
koncentrálnak (pl.: MOME, SOE: építőművészet, NKE: építőmérnök), de főleg az jellemző, 
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hogy egy egyetemen belül több szak is megtalálható a fenn említett három közül (pl.: BME, 
SZE, SZIE, DE, PTE). Jellemzően az építészmérnök és az építőmérnök képzés található meg 
egy egyetemen belül, erre a legjobb példa a BME, melyen belül külön van építészmérnöki, 
és építőmérnöki kar is. 
Ezekre az egyetemekre az elmúlt öt év adatai alapján elmondható, hogy az első helyen 
jelentkezett hallgatók több mint 67%-át veszik fel, viszont az egyes egyetemek között 
óriási eltérések vannak (3. ábra). 2020-ban az első helyen jelentkezett hallgatókat 
hasonló arányban, 66,8%-ban veszik fel. 

A legjobb felvételi esélyekkel a pályázó a SOE, valamint a BME Építőmérnöki Karának 
szakjaira pályázhat. Ezeknél az egyetemeknél az első helyen jelentkezett hallgatók 
átlagosan több mint 80%-át veszik fel. A 2020-as adatok szerint a PTE-MIK (Pécsi 
Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai Kar) építészmérnöki szakjára 85%-os, a 
BME-ÉMK (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar) 
építőmérnöki szakjára 87%-os, míg az NKE-VTK (Nemzeti Közszolgálati Egyetem – 
Víztudományi Kar) építőmérnöki szakjára 84%-os eséllyel vették fel az első helyen 
megjelölt szakokra a hallgatókat. 

Ezek az esélyek nem mondhatók el viszont a MOME építőművész képzésére való 
pályázáskor. A szigorú felvételi rendszer miatt az első helyen jelentkezett hallgatók 
csupán átlagosan 21%-a nyer felvételt (28. ábra). 2020-ban a MOME (Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem) építőművész képzésére azok a jelentkezők közül, akik első helyen 
jelölték meg a szakot, csupán 22,8%-ukat vették fel. 

28. ábra: Az építőiparhoz kapcsolódó egyetemekre jelentkező és felvett hallgatók %-
os megoszlása 

Forrás: felvi.hu 
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29. ábra: Az építőiparhoz kapcsolódó kapcsolódó egyetemeken az első helyen 
megjelölt szakokra jelentkezők és a felvett hallgatók aránya 

 

Forrás: felvi.hu 

 

Elmondható, hogy mindhárom képzésre az elmúlt években egyre több hallgató 
jelentkezik, ebből kifolyólag a felvett hallgatók száma is növekszik, ám a növekedés 
mértéke eltérő. A három szak közül az építőművész képzésre jelentkeznek a 
legkevesebben. Ez a képzés kizárólag a MOME-én, a SOE-én és a PTE-n található meg. A 
legtöbb jelentkezés a MOME-ra történik, viszont a korábban említett okok miatt a felvételt 
nyert hallgatók mértéke a jelentkezőkhöz képest itt a legkevesebb. 2020-ban 104-en 
jelentkeztek a MOME építőművészet szakjára, ebből 70-en jelölték meg első helyen, 
közülük 16-an nyertek felvételt (29. ábra). A másik két egyetemen viszont ez a tendencia 
ellentétesen alakult az évek során. A SOE (41 jelentkező) és a PTE (77 jelentkező) 
építőművész képzésére, első jelentkező hallgatók átlagosan 90%-át veszik fel. Az átlagos 
ponthatár az elmúlt 6 évben 339 volt, viszont ennek tendenciája csökkenő volt 2019-ig, 
ami többek között a SOE drasztikus ponthatárcsökkentésének volt köszönhető. 2020-ban 
a felvételi ponthatárok újból emelkedtek (30. ábra). 
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30. ábra: Az építőművész szakra felvett hallgatók átlagos pontszáma  

  

Forrás: felvi.hu 

A másik két képzés, az építőmérnök és az építőmérnök sokkal népszerűbb a felvételezők 
körében. Az építészmérnöki képzést az elmúlt öt év adatai alapján évente átlagosan 388-
an, míg az építőmérnöki képzést átlagosan 543-an kezdik el a magyar egyetemeken. 
Mindkét esetben a BME a legnépszerűbb egyetem, a vidéki egyetemek közül pedig a 
gödöllői Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem, és a győri Széchenyi István Egyetem 
rendelkezik jelentős hallgatói bázissal mindkét képzés esetében. A felvett hallgatók száma 
mind a két szak esetében növekedő tendenciát mutat, ennek oka, hogy a vidéki egyetemek 
egyre népszerűbbek a hallgatók körében, valamint a nappali képzés mellett a levelezős 
képzés is egyre több jelentkezőt győz meg (31. ábra). 

31. ábra: Az építészmérnök és építőmérnök képzésre felvett hallgatók éves eloszlása 

 

Forrás: felvi.hu 
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32. ábra: Építészmérnök (beleértve az építészmérnöki és az építész szakok) és 

építőmérnök (beleértve az építőmérnöki, infrastruktúra-építőmérnöki és szerkezet-

építőmérnöki szakok) képzésekre felvett hallgatók éves eloszlása 2015-2020 

 

Forrás: felvi.hu 

2020-ban az építészmérnöki szak népszerűsége tovább növekedett (32. ábra), már az 
500-at is meghaladta a felvett hallgatók száma, továbbra is a BME-ÉPK-ra jelentkeztek a 
legtöbben: 1373-an, beleértve az építészmérnöki és az építész szakokat alap-, mester- és 
osztatlan képzéseket, közülük 301 főt vettek fel. Az építőmérnöki képzés népszerűsége az 
eddigi növekvő tendencia ellenére csökkeni kezdett, 2020-ban 17,7%-kal kevesebben 
jelentkeztek építőmérnöknek, infrastruktúra-építőmérnöknek vagy éppen szerkezet-
építőmérnöknek. Itt is a BME volt a legtöbbek által megjelölt kar, a BME-ÉMK-ra összesen 
823-an jelentkeztek, közülük 276 főt vettek fel. 

Az egyetemi képzés és az építőipar közti fontos kapocs lehet a duális képzés. A duális 
képzés során a hallgatók jelentős megismerhetik a korszerű technológiákat, recens ipari 
folyamatokat. Ezáltal a képzés után jobb munkaerőpiaci potenciállal és biztos 
álláslehetőséggel fognak rendelkezni. Nem utolsó sorban a képzés folyamán biztos 
bevételhez jutnak hozzá, ezáltal elérhetik az anyagi függetlenséget. Jelenleg két 
egyetemen, a PTE-n és az NKE-n folyik effajta képzés. Mindkét esetben az építőmérnök 
alapképzés esetében van lehetőség a duális képzésre. Ennek kibővítése fontos kulcsa lehet 
a szak népszerűsítésének, valamint a megfelelő képzettségű szakemberek 
utánpótlásának. 

Összegzésképpen elmondható, hogy az építőipar, és az őt kiszolgáló OKJ-s, illetve 
felsőoktatási képzések között sok összefüggés van. OKJ-s képzésre szinte az ország 
akármelyik pontján lehet jelentkezni, ezáltal megfelelő szaktudást szerezni – kérdés, hogy 
az OKJ-s képzés átalakítása hogyan érinti mindezt. A legnépszerűbb képzések évek óta 
ugyanazok, ebből kifolyólag a legtöbben az ács, a burkoló, a kőműves, illetve a festő, 
mázoló, tapétázó szakképzést választják. Ehhez hasonlóan a felsőoktatási képzések is 
megtalálhatók az ország több pontján, ám kisebb számban. A három vizsgált képzés, az 
építészmérnök, az építőmérnök, illetve az építőművész jelenleg az ország fővárosában, 
Budapesten összpontosul, ám a legfrissebb adatok alapján a vidéki városok, főleg Győr és 
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Gödöllő egyetemi képzései is feltörekvőben vannak. A képzés népszerűsítésének egyik 
tényezője a duális képzés elterjesztése, mely további jelentkezők érdeklődését keltheti fel. 

 

3.3.4. A külföldi bevonzás lehetősége az oktatásban 

A munkaerőpiaci helyzet javításának hosszabb távú eszköze lehet, ha a potenciális 

külföldről munkaerőt már diákként az országba csábítják – ezt több ország is alkalmazza, 

elsősorban a magas képzettségűek esetében. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy 

ha valaki az adott országban szerzi meg a végzettségét, akkor nagy eséllyel hosszabb 

távon is ott marad, mivel személyes és szakmai kapcsolatai, tapasztalatai oda kötik, 

ráadásul az ott töltött iskolaévek során a helyi kultúrához is alkalmazkodott.  

A magyarországi szakközépiskolákban, szakiskolákban tanuló külföldi diákokról nem 

állnak rendelkezésre szakmánkénti bontásban az adatok, csupán az összes diák számának 

alakulását, illetve a főbb küldő országok alapján végzett országonkénti bontást tudjuk 

elemezni. Figyelembe kell venni, hogy az adatokat sok tényező befolyásolja: az 

iskolarendszer változásai a küldő országban, illetve Magyarországon, politikai vagy 

gazdasági változások, demográfiai folyamatok, stb. Külön kiemelendő a kettős 

állampolgárság szerepe az adatok alakulásában: 2010 után észrevehetően csökken a 

külföldi diákok száma több iskolatípusban is, vélelmezhetően azért, mert az ide járó 

határon túli magyar diákok megkapták a magyar állampolgárságot. Az adatokból 

megállapítható, hogy az iskolatípusokat és képzési szinteket összevetve a külföldi diákok 

főleg az általános iskolákban, gimnáziumokban és szakgimnáziumokban vannak jelen 

nagyobb számban (a statisztika a gimnáziumok és szakgimnáziumok adatait együttesen 

közli). 2001-től vizsgálva az rajzolódik ki, hogy a szakközépiskolákban, szakiskolákban 

tanuló külföldi állampolgárságú diákok aránya fluktuál, de egyetlen évben sem éri el az 

0,8%-ot, jellemzően 0,5% alatti (33. ábra). 

33. ábra: A Magyarországon tanuló külföldi állampolgárságú diákok arányának 

alakulása a szakiskolákban, szakközépiskolákban 

 

Forrás: Köznevelési Statisztikai Évkönyv 
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Legnagyobb létszámban Románia és Ukrajna területérről érkeznek diákok, de viszonylag 

jelentős a Szlovákiából és Szebbiából érkező diákok száma is – ami arra utal, hogy a 

hazánkban tanulók túlnyomó többsége magyarlakta területekről érkezik (34. ábra). A 

képzőhelyekkel kapcsolatban nem elérhetőek az adatok, nem tudhatjuk, hogy mely 

városokban tanulnak a legnagyobb számban ezek a diákok, de valószínűsíthető, hogy a 

határközeli nagyvárosok (Szeged, Debrecen, Nyíregyháza), valamint Budapest 

rendelkeznek a legnagyobb vonzerővel ezen diákok számára. 

34. ábra: Magyarországon tanuló szerb, román, szlovák és ukrán állampolgárságú 

diákok számának alakulása a szakiskolákban, szakközépiskolákban 

 

Forrás: Köznevelés Statisztikai Évkönyv 

 

Az adatok alapján a felősoktatásban ellentétesek a trendek: itt a külföldi diákok száma 

jelentős mértékben nőtt; míg 2001-ben 11 783, addig a 2019-20-as tanévben már 38 422 

külföldi egyetemistát és főiskolást fogadtak az országban. Ennek a növekedésnek több oka 

és forrása is van: egyrészt a határon túli magyar diákok képzését támogató 

kezdeményezések (pl. Márton Áron Ösztöndíj), másrészt az Erasmus program, amely a 

diákok tanulmányi célú mobilitását támogatja, harmadrészt pedig a 2013-ban indított 

Stipendium Hungaricum program, amely alap-, mester- és doktori képzésben is támogatja 

a külföldi ösztöndíjasokat – elsősorban a gazdasági stratégiákban megfogalmazott keleti 

és déli nyitáshoz kapcsolódva. Emellett nőtt az önköltséges hallgatók száma is, elsősorban 

az orvosi képzéseken. A Tempus közalapítvány 2020-as felmérése alapján több mint 9000 

hallgató tanul hazánkban a Stipendium programmal, akik kicsivel több mint a negyedét 

teszik ki az összes külföldinek a felsőoktatásban. Legnagyobb arányban az ázsiai diákok 

képviseltetik magukat ebben a körben, a kelet-közép-európai térség súlya meglehetősen 

alacsony. A stipendiumosok körében a legnépszerűbb intézmények közé tartozik a 

számos építőipari képzésért felelős Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – 

emellett a nagy vidéki egyetemi központok valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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súlya a jelentős. Az önköltséges hallgatók elsősorban az orvosegyetemek városaiban 

koncentrálódnak. 

A számok a közép- és a felsőfokú oktatás esetében is azt mutatják, hogy kihasználatlan 

lehetőségek rejlenek az építőipari külföldi munkaerő oktatáson keresztül történő 

bevonzásában. A Stipendium program sikere azt mutatja, hogy Magyarország vonzó 

célpont a tanulni vágyó diákoknak. Azaz megfelelő ösztöndíjprogramokkal, támogatással 

lehetséges lenne több külföldi diákot toborozni – természetesen más-más 

célcsoportokkal és eszközökkel a közép- illetve a felsőfokú képzésben. 

 

3.4. A foglalkoztatottság alakulása – folyamatok és kihívások 

3.4.1. Általános problémák 

A KSH adatai alapján 2019-ben az építőiparban foglalkoztatott 343,3 ezer fő a 

nemzetgazdaság egészében foglalkoztatottak 7,6%-át tette ki, ezen belül a férfiak 13, a 

nők 1,3%-át foglalkoztatták az építőiparban. Az ágazat foglalkoztatási súlya európai 

összevetésben magasnak számít. Ugyanakkor egyre egyértelműbbé vált az elmúlt 

években, hogy a létszámot illetően jelentős kapacitáshiányok alakultak ki, amelyek a 

további növekedés akadályai. A beszámolók szerint gyakorlatilag minden építőipari 

szakma hiányszakmának tekinthető, de elsősorban a kvalifikált és a magas színvonalon 

teljesítő szakmunkásokból van hiány. A minőségi munkavégzésre képes szakemberek 

többsége több kutatás empirikus eredményei (interjúk, kérdőívek) szerint az elmúlt 

években elhagyta Magyarországot, és külföldön vállalt munkát. A mérnöki munkakörök 

tekintetében ugyan valamelyest jobb a helyzet, de az idegen nyelveket tárgyalási szinten 

beszélő, önálló munkavégzésre alkalmas fiatal szakemberekből hiány mutatkozik.  

2018-19-ben számos cég gondolkodott a bővítésben, egyre nőtt a konkurencia a jó 

munkaerőért, ami hozzájárult a bérek növekedéséhez, és kihívást jelentett a jó 

szakemberek megtartása a vállalkozások számára. A munkaerőhiány növelte a dolgozók 

leterheltségét is, ami a minőség és a munkavállalói elégedettség rovására ment. Ráadásul 

az új munkaerő jelentős része szakképzetlen volt, tehát nem növelte az egy főre eső 

termelékenységet. Az ÉVOSZ elemzése szerint a munkaerő jelentős része nem 

versenyképes vállalatokban, hanem kényszerfoglalkoztató, szinte munkaerő-

kölcsönzőként működő cégekben van foglalkoztatva. Ezek teljesítménye és 

termelékenysége alacsony. Az így foglalkoztatottak egy része hozzáállásában sem 

megfelelő munkaerő, hamar másik állást keres, ha nem találja megfelelőnek a 

körülményeket, elvárásokat. A foglalkoztatottságra jellemző egy hármas tagoltság: 

• főállásban foglalkoztatottak; 

• bérelt munkaerő (részben vállalkozóként); 

• szürke/fekete foglalkoztatottak. 

 

Az elemzések rámutatnak, hogy a magyar munkaerő mindig kevésbé mobilis, mint más 

országoké, így sokan nem hajlandóak az országon belül költözni egy munkahelyért. A 

mobilitást nehezítik az ingatlanpiaci folyamatok is: azokban a térségekben, ahol a 
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legnagyobb a munkaerőhiány, kifejezetten magas drágák az ingatlanok, magasak a bérleti 

díjak. Így a hátrányos helyzetű térségek potenciális munkavállalói nem tudnak a 

munkahelyek közelébe költözni, legfeljebb munkásszállóra. Ez azonban ingázást, a család 

hátra hagyását igényli. 

A több ágazatot is sújtó munkaerőhiány kezelésére tett kísérletként is értelmezhető 2018. 

évi CXVI. törvény, a Munka Törvénykönyvének 2019. január 1-től hatályos módosítása. 

Ez, a sajtóban túlóratörvényként is emlegetett törvény többek között 250-ről 400-ra 

emelte az egy évben kiadható maximális túlórák számát, valamint 12-ről 36 hónapra 

emelte a munkaidőkeret és elszámolási időszak (kollektív szerződés mellett 

megengedett) maximális hosszát. Mindez heves közéleti és politikai vitákat váltott ki. 

A fentebb vázolt kapacitásproblémákra több lehetséges megoldási út is kínálkozik: 

külföldi munkavállalók alkalmazása, a munkaerőkölcsönzés, munkaerőközvetítés kínálta 

lehetőségek kihasználása, valamint a potenciális hazai munkaerőtartalék mozgósítása. 

Ezeket nagy mértékben befolyásolja a rejtett gazdaság kiterjedtsége, így ezt az aspektust 

érintjük a következőkben. 

 

3.4.2. Az unión kívüli munkavállalók helyzete, szabályozása  

Ahogy a magyar gazdaság egészére, az építőiparra is jellemző, hogy a munkaerőhiány 

enyhítésére egyre növekvő számban vettek fel az Európai Unión kívülről (azaz a hivatalos 

meghatározás szerint harmadik országból) érkező munkavállalókat. Ukrajnából, 

Szerbiából és távol-keleti országokból érkeztek a legtöbben, de megbízható hivatalos 

adatok nem állnak rendelkezésre a folyamattal kapcsolatban. Az ebbe a csoportba 

tartozók többsége vélhetően kimarad a munkaerőpiaci felmérésekből. Az összlétszámra 

vonatkozóan annyit tudhatunk, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által 

kiadott engedélyek száma alapján 2019 végén az Unión kívüli országokból érkezett 

vendégmunkások száma meghaladta az 57 ezret. 

Magyarországon a külföldi munkavállalók helyzetét, lehetőségeit meghatározza, hogy az 

ország az Európai Uniós és a Schengeni térség tagja, azaz része az egységes 

munkaerőpiacnak. Ez elsősorban a munkaerő elvándorlással kapcsolatban szokott 

reflektorfénybe kerülni, azonban a hazai szabályozásban megjelennek azok az elvek, 

amelyek az országba érkező külföldi munkavállalók helyzetével kapcsolatosak. 

Magyarország 2014-20 közötti időszakra szóló migrációs stratégiája, amely az EU 

Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódik, a vándorlásokkal kapcsolatos 

folyamatokat elemezve rámutat, hogy miközben elsődleges a magyar munkaerő védelme, 

az egyes szektorokat sújtó kivándorlás miatt szükséges a külföldi munkaerő 

foglalkoztatása. A stratégia szerint ez főleg a szakképzett és szakképzetlen fizikai, 

valamint a felsőfokú szellemi munkaköröket érinti – ezekben tartósnak látszik a 

munkaerőhiány. E probléma kezelésére a stratégia a foglalkoztatási szabályok 

egyszerűsítését, könnyítését javasolta, különös tekintettel a beutazással és tartózkodással 

kapcsolatos szabályokra. 

2007. évi II. törvény szabályozza a harmadik országbeli állampolgárok beutazását és 

tartózkodását. Ez megfogalmazza a szezonális munkavállalás feltételeit, munkavállalás 
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céljából megadott tartózkodási engedély feltételeit. Lényeges megemlíteni az EU Kék 

kártáyt, amelyet az kaphat, foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok 

alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott. A kék kártya célja, 

hogy megkönnyítse a harmadik országbeli, magas szintű képzettséggel rendelkezők 

munkavállalását a tagállamokban. A kártya gyorsított eljárást tesz lehetővé, amely alapján 

a tagországok kedvezőbb feltételek mellett állíthatanak ki harmadik országbeli 

munkavállalók számára különleges tartózkodási és munkavállalási engedélyt. 

Az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók foglalkoztatásának részletes szabályait 

a 445/2013. (XI. 28.) Kormányrendelet határozza meg. Ez határozza meg, ki kaphat 

munkavállalási engedélyt, milyen feltételekkel, milyen adatokat kell megadnia a kérelem 

során. FEÁOR számok alapján meghatározza engedélymentesen foglalkoztatható 

harmadik országbeli állampolgárok foglalkozásait is. Ezek közt megjelenik több építőipari 

szakma is:  

• egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású; 

• gipszkartonozó, stukkózó; 

• ács 

• építményszerkezet-szerelő; 

• épületvillamossági szerelő, villanyszerelő; 

• tetőfedő; 

• burkoló; 

• kályha- és kandallóépítő; 

• festő és mázoló; 

• gépésztechnikus; 

• építő- és építésztechnikus; 

• hegesztő, lángvágó; 

• kőműves; 

• építőmérnök; 

• építészmérnök; 

• egyéb építési, szerelési foglalkozású 

• egyéb egyszerű építőipari foglalkozású; 

• vezeték- és csőhálózat-szerelő. 

 

3.4.3. A munkaerőkölcsönzés és -közvetítés jelentősége, lehetőségei, kihívásai 

Az elmúlt években dinamikusan változott a munkaerőkölcsönzés és közvetítés helyzete a 

magyar gazdaságban. Általánosságban elmondható, hogy a rugalmas termelés igényei 

miatt e szolgáltatók jelentősége meglehetősen fontos napjaink gazdaságában. 

2018 végén összesen 913 különböző munkaerőkölcsönző cég működött Magyarországon, 

ebből 132 az évben kérte nyilvántartásba vételét, az ugyanebben az évben megszűnő 

cégek száma kevesebb volt, 110 db, tehát a piac növekedett a válságot megelőzően. 2017-

ben a cégek több mint fele kizárólag belföldi parterekkel működött, és kevesebb, mint 11,3 

százalékuk fókuszált külföldi munkaerőközvetítésre. 2018-ban viszont erős 

csökkenésnek indult a csak belföldre közvetítő cégek aránya – többnyire a belföldre és 
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külföldre egyaránt kölcsönző cégek csoportjának javára, de a csak külföldre közvetítő 

cégek aránya is nőtt. Mindez nem azt jelenti, hogy a fő partnereik ne külföldi vállalatok 

lennének: sőt, a munkaerőközvetítők kiemelten fontosak a külföldi tulajdonú vállalatok 

számára – ezt mutatja, hogy az így foglalkoztatottak legnagyobb hányada a 

feldolgozóiparban tevékenykedik. 2019-ben jelentősen csökkent a munkaerkölcsönzők 

száma, Budapesten például több mint 50%-kal – 2018-ban még több mint 400 cég ilyen 

volt a fővárosban (35. ábra). Ez egyébként enyhítette a cégek területi koncentrációját, 

mivel a fővárosban volt a legnagyobb a visszaesés, az országos átlag alapján 2018 és 2019 

között a cégek mintegy negyede tűnt el a statisztikákból. 

A vizsgált éveket elemezve azt tapasztalható, hogy munkaerőkölcsönző cégek több mint 

40%-a a Közép-Magyarországi térségben működik, az átlagnál magasabb arányban (10 % 

körül) vannak jelen a Közép- és Nyugat-Dunántúli régióban, a legkisebb arányban pedig a 

Dél-Dunántúlon voltak munkaerőkölcsönző cégek 2019 decemberében, az összes cég 

4,9%-a (36. ábra). Ennek hátterében a külföldi működőtőke beruházások térbelisége, áll, 

mivel a transznacionális nagyvállalatok rugalmas termelését és munkaerőgazdálkodását 

nagyban könnyíti a munkaerőkölcsönzés. A velük szerződött foglalkoztatók aránya 

hasonló a működő cégek arányához, a Közép-Magyarországi régióban van bejegyezve a 

foglalkoztatók 48%-a, a legkevesebben pedig ugyanúgy a Dél-Dunántúli régióban. A 

munkaerőkölcsönző cégekhez képest nagyobb arányban (~10%) vannak a velük 

szerződésben álló foglalkoztatottak Észak Magyarországon (600 db) és az Észak-Alföldi 

régióban (698 db) 

35. ábra: Az összes működő munkaerőkölcsönző száma megyei felbontásban, 2018-

ban  

 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 

401

89

32 48
26

52
13 22 18 7 9

42
14 10 23 39

10 23 18 17

5

55

105

155

205

255

305

355

405

d
b



 

48 
 

A cégek nettó árbevételének túlnyomó része fizikai munkák utáni szerződésekből 

realizálódik, ebből 183,1 milliárd Ft, a teljes árbevétel 47%-a betanított munkások 

közvetítéséből származik. Ingadozó bevételt hozó állománycsoport a szakmunkásoké, 

2018-ban az ehhez a csoporthoz tartozó árbevétel a 2017-es évi bevétel 153 százaléka 

volt, ami 2019-re 55,3 milliárdra csökkent (-25%). Összességében a változó adatok 

rámutatnak a munkaerőkölcsönzés szegmensének bizonytalanságára, ami a 

munkavállaók szempontjából kifejezetten problematikus, hiszen így nem lehetséges a 

hosszabb távú tervezés. A foglalkoztatóknak viszont rugalmasságot, az igényekre való 

gyors reagálás lehetőségét teremti meg a munkaerő kölcsönzése. 

36. ábra: A működő munkaerő-kölcsönzők száma (székhely és telephely együtt) 

megyénként a 2019. december 31-i állapot szerint 

 

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

Ahogy azt fentebb említettük, a munkaerő-közvetítők száma és forgalma hektikus, hiszen 

szorosan követi a piaci igényeket, a gazdasági folyamatokat (37. ábra). 2019-ben 2061 

munkavállalót közvetítettek munkaerőkölcsönző cégek összesen 141 különböző 

építőipari cég számára, az összes kölcsönzött munkavállaló 1,26%-át. 2018-ban ez a szám 

2137 volt és a teljes közvetített munkaerő 1,4%-a, tehát egy év alatt 3,56%-kal csökkent 

a közvetített munkaerő létszáma. 2019-ben 1201 fő határozatlan idejű munkaszerződésű 

és 860 fő volt, a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók száma. A 

2061 munkavállalóból, 1611 fő belföldre kölcsönzött, 450 fő pedig külföldre kölcsönzött. 

Az építőipar ágazatokban 1,7 milliárd forinttal nőtt a kölcsönző tevékenységet folytató 

vállalatok nettó árbevétele (6 401 347 960 forint) 2018-ban. 2019-ben ez az érték 5 197 

362 441 forint volt, vagyis 1,2 milliárd forintos, 18,81%-os csökkenés volt tapasztalható 

az előző évhez képest. Ebben az évben 141 db munkaerőkölcsönzőkkel szerződött 

belföldi foglalkoztató volt az építőiparban. A munkavállalók 5,2% át kölcsönözték az ipari 
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és építőipari foglalkoztatásokban, ami 8,5 ezer főt tesz ki, ez a 2018-ashoz képest 16,7%-

os visszaesést jelent. A külföldi foglalkoztató cégek közül 48 az építőipar területén 

működött. 

37. ábra: A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződő munkavállalók számának alakulása 

 

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

A külföldi dolgozók toborzásában jelentős szerepe van a munkaerőtoborzó- és közvetítő 

cégeknek. Ezek több ágazat számára is vállalják a megadott paraméterekkel rendelkező 

munkavállalók biztosítását, nagy rugalmassággal. Ehhez biztosítják is a kapcsolódó 

szolgáltatásokat, például az adminisztráció kapcsán (38. ábra). 
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38. ábra: Az Interstaff külföldi munkaerő toborzásáról szóló honlapja 

 

Forrás: https://interstaff.hu/p-t-szet.html 

 

Az Interstaff nevű cég vállalja, hogy az építőpar különböző szakterületeire Ukrajnából 

toboroz munkatársakat, többek közt a következő szakmákban: mérnöki és műszaki 

személyzet, burkoló, homlokzati munkások, villanyszerelő, vízvezeték szerelők, 

kőművesek, tetőfedők, stb. A Hungaroworking főleg toronydaru-kezelőket biztosít, de 

akár lehetőséget biztosít a munkaerő kipróbálására is (try&hire – pl. 4 hónap kölcsönzés 

után átveszi saját állományába a dolgozót). A szolgáltatás tartalmazza: 

• a munkaerő keresését, kiválasztását; 

• a teljes munkaügyi adminisztrációt; 

• a kölcsönzött munkaerő pótlását, szükség szerinti kiegészítését; 

• a jogi környezet követését. 

2019-ben 20 433 külföldi állampolgár foglalkoztatás történt meg a munkaerő-kölcsönző 

cégeken keresztül. Ennek legnagyobb részét a szomszédos harmadik országból (Ukrajna 

és Szerbia) érkezők adták: az ukrán állampolgárok 81,3%-ot (16,6 ezer fő), a szerbiaiaké 

11% (2,2 ezer fő) volt. Az EU tagállamaiból érkező kölcsönzött munkavállalók száma 1,5 

ezer fő volt – ez az összlétszám 7,2%-a. Az Európán kívülről érkezett munkavállalók 

száma elenyésző; összesen 60 fő volt 2019-ben. 

2021-ben megváltozott a munkaerő kölcsönzésének adózási szabályozása: 2021. április 

1-jétől már csak azon építőipari munkaerő-kölcsönzés esetében alkalmazható a fordított 

adózás, amely az áfatörvény 10. § d) pontjában meghatározott ingatlanátadáshoz vagy 

szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési-szerelési munkához kapcsolódik, mely 

ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására (ide értve 

a bontással történő megszüntetést is) irányul. Azaz csak 2021. március 31-ig volt 

alkalmazható a fordított adózás az egyéb célú munkaerő kölcsönzés esetében. Így nem a 
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megrendelő, hanem a munkaerőt kölcsönbe adó cég számítja fel és fizeti meg az általános 

forgalmi adót – amitől az adóelkerülés visszaszorulását várják. 

 

3.4.4. A rejtett gazdaság és a feketemunka jelentősége az építőiparban 

A rejtett gazdaság megnevezésére a szakirodalomban és a közbeszédben több kifejezést 

is használnak: leggyakrabban a fekete, szürke, rejtett, második, árnyék és földalatti 

jelzőket használják. (Az egyes meghatározások közt akadnak árnyalatbeli különbségek.) 

Az OECD kézikönyve a „nem megfigyelt gazdaság” kifejezést használja, ami meglehetősen 

széles kategóriát takar, többek közt ide sorolható: 

• a háztartások saját termelő felhasználása; 

• informális tevékenységek (pl. nem nyilvántartott vállalkozások); 

• „földalatti” tevékenységek (adók, járulékok fizetésének elkerülése, biztonsági vagy 

egészségügyi szabványok be nem tartása, stb.) 

• illegális tevékenységek (tiltott termékek vagy szolgáltatások előállítása, 

értékesítése, birtoklása, nem legális termelőtő legális termelési tevékenysége). 

A gazdaságnak ezen szegmense természetéből adódóan nem mérhető, csupán becsülhető 

– mint ahogy erre rendszeresen kísérletet is tesznek (39. ábra), és az elmúlt évtizedekben 

már a gazdasági teljesítmény mérésénél is figyelembe veszik. A rejtett gazdaság 

kialakulása függ a szabályozási környezettől, az ellenőrzés erősségétől, jellegétől, az adott 

ország fejlődési útjáról, gazdasági kultúrájától (pl. adómorál), az adó- és 

járulékrendszertől, az állami bürokrácia kiterjedtségétől és hatékonyságától, az 

intézmények minőségétől. Leggyakrabban az adó- és társadalombiztosítási hozzájárulás 

és az állami szabályozás mértéke (pl. munkaerőpiaci szabályok, kereskedelmi korlátok, 

bevándorlók munkavállalásának korlátozása) került a vizsgálódások középpontjába, de 

az utóbbi években az intézmények minősége vagy a túlzott bürokrácia is gyakran 

előkerülnek, mint a rejtett gazdaság okai. 
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39. ábra: A rejtett gazdaság alakulása a GDP arányában néhány országban, 1999-

2013 

 

Forrás: Fenyvesi É. – Pintér T. 2020 

 

Hazai viszonyok között kiemelendő még a kényszer- és mikrovállalkozások száma, 

helyzete, a piacgazdasági átmenet nehézségei, a privatizáció, a rendszerváltást vagy a 

válságokat kísérő (abszolút és relatív) elszegényedés, az jogrendszer és az 

igazságszolgáltatás méltányosságába vetett hit is mint okok. A válságok idején gyakran 

növekszik az árnyékgazdaság: a munkanélküliség növekedése pl. kedvez a 

feketefoglalkoztatásnak vagy magasabb lehet a kényszervállalkozók száma. A rejtett 

gazdaság összefügg a korrupcióval is: a vizsgálatok alapján ahol erős a korrupció, ott 

kiterjedt a rejtett gazdaság is. Az építőipar, ahogy azt korábban is említettük, erősen kitett 

a korrupciós kockázatnak: 2014-es EU-s korrupcióellenes jelentés arra a következtetésre 

jutott, hogy a közbeszerzések az építőiparban, az energiaágazatban, a közlekedési 

ágazatban, a védelmi szektorban és az egészségügyben volt leginkább kitéve a 

korrupciónak. A nemzetközi tapasztalatok szerint a feketegazdaságot erősítheti a 

bevándorlók foglalkoztatása is, akik társadalmi helyzetük, a kapcsolatok és az ismeretek 

hiánya, a kiszolgáltatottság miatt kitettebbek annak, hogy például bejelentés nélkül vagy 

illegálisan foglalkoztassák őket. 

A feketegazdaságnak több negatív következménye is van. Egyrészt gazdaságilag káros: 

• az adók, egyéb költségek elkerülésével versenyelőnyt jelent az árnyékgazdaság 

szereplőinek a legálisan működő cégekkel szemben – azaz rontja a tiszteséges 

verseny feltételeit; 

• csökkenti az állami, önkormányzati bevételeket, ezzel hozzájárul például a 

közszolgáltatások romlásához – ami pozitív visszacsatolásként tovább erősíti az 

árnyékgazdaságot, mivel ezek is alternatívát kínálhatnak a közszolgáltatások 

kiváltására, vagy a rosszul működő intézményrendszerben az előnyhöz jutáshoz; 
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• ezáltal lassíthatja a gazdasági növekedést is; 

• csökkenti a termelékenységet; 

• befolyásolja a befektetői döntéseket; 

• kiszolgáltatottabbá teszi a munkavállalókat; 

• torzítja a gazdasági mutatókat; 

• hozzájárulhat a jövedelmi és vagyoni polarizációhoz is. 

Ezzel szemben bizonyos pozitívumok is kapcsolódnak a rejtett gazdasághoz: a 

kirekesztett, marginális csoportok foglalkoztatása, jövedelemhez jutása, az alacsony 

szolgáltatási színvonalú területek ellátásának javítása. Sokszor a féllegálisan vagy 

illegálisan működő vállalkozások rugalmasabban tudnak reagálni a kihívásokra, jobb 

válaszokat adnak a felmerülő problémákra, igényekre (minél rugalmatlanabb a hivatalos 

szektor, ez annál lényegesebb). Azáltal, hogy a munkájukat elvesztők jövedelemhez jutnak 

a feketegazdaságból, tompul a gazdaság, pontosabban a jövedelmek ciklikussága. 

Bizonyos termékek, szolgáltatások olcsóbbá válhatnak, ezáltal szélesebb körben is 

elérhetőbbek lesznek, javítják sokak életszínvonalát. De hozzájárulhat az új piacok 

létrehozásához, a pénzügyi források növeléséhez és a vállalkozói szellem erősítéséhez is. 

De a feketegazdaságnak társadalmilag is vannak negatívumai, mivel torzítja az 

értékrendet, csökkenti a társadalmi szolidaritást, közösségi szellemet. Csökkenti a 

bizalom szintjét is, ami elengedhetetlen a társadalom kiegyensúlyozott működéséhez, az 

együttműködések kialakulásához, így visszahat a gazdaságra is. 

Mindezen szempontok bemutatása azért fontos, hogy rámutassunk: a feketegazdaság, 

ezen belül a feketefoglalkoztatás komplex probléma, aminek a kezelése is összetett 

gondolkodást és eszközöket igényel, és tekintettel kell arra lenni, hogy az esetleges 

pozitívumaival szemben alternatívákat kínáljanak a gazdaság „kifehérítésének” során. 

Hazánkban a rendszerváltás előtt létező második gazdaság sokak számára teremtett 

jólétet, felemelkedési lehetőséget. Ezek sokszor féllegális vagy illegális tevékenységek 

voltak, amelyek tovább élhettek 1990 után is: vagy legális vállalkozásként, vagy 

megmaradva a korábbi formában. Ez jelentette a hazai rejtett gazdaság kialakulásának 

első (1970-es évek) és második (1980-as évek) szakaszát. A rendszerváltás előtti 

„fusizás”, ügyeskedés, feketézés kulturális mintaként is megmaradt. A harmadik szakasz 

a rendszerváltást követően zajlott le, amikor az egyének, vállalkozások eltérő mértékben 

tudták kihasználni a formálódó intézmény, társadalmi és gazdasági struktúra által kínált 

számos lehetőséget. Számos nemzetközi összehasonlítás, elemzés készül a korrupció 

értékelésére. A Transparency International 2020-as helyzetet értékelő vizsgálata alapján 

Magyarország az uniós országok közt kifejezetten hátul helyezkedik el a korrupciót 

tekintve. 

A hazai feketegazdaság elleni küzdelemben számos lépés történt. Ilyenek voltak az adó- 

és járulékrendszer átalakításai, pl. 2020-ig az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) a 

Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója (KATA) vagy a kisvállalati adó (KIVA) bevezetése, 

vagy az egykulcsos személyi jövedelemadó. De az adóbevallás és ellenőrzés változásai (pl. 

NAV-hoz bekötött számlázás, fókuszált ellenőrzések), a cégek alapításával és 

működésével kapcsolatos előírások vagy az EKÁER (Elektronikus Közútiáruforgalom-

Ellenőrző Rendszer) is fontos szereppel bírtak. A foglalkoztatás szempontjából lényeges 
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volt az egyszerűsített foglalkoztatás jogszabályi kereteinek megteremtése. A Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a 

foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél 

az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy 

bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjuk 

munkaviszonyát. Emellett az adóhatóság a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének nem megfelelő adózók adatait is közzéteszi. A NAV közzéteszi továbbá 

a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. A 2011-

ben elfogadott foglalkoztáspolitikai program egyik fő célja a munkaerőpiac 

rugalmasságának növelése és a legális foglalkoztatás ösztönzése volt. Külföldiek illegális 

foglalkoztatásának visszaszorítása érdekében a munkaügyi felügyelet együttműködik az 

idegenrendészeti és az adóhatósággal, továbbá a rendőrséggel is. A munkaügyi felügyelet 

az eljárás során szinte kizárólag a munkaadókat bünteti, az idegenrendészeti eljárásnak 

azonban mindkét fél (a foglalkoztató és a foglalkoztatott) számára lehetnek  

következményei.  

40. ábra: A „hivatalos” és a „valós” GDP alakulása Magyarországon, 1995-2017 

 

Forrás: www.mkt.hu 

 

Mindezek következtében változott a rejtett gazdaság hazai súlya. Az 1990-es évek 

közepén a GDP 25-30%-ára becsülték, 2007-08-ra ez 18-20%-ra csökkent, de a válság 

következtében újra körülbelül 25%-ra nőtt 2008 után, ami 8-9000 milliárd forintot 

jelentett. Az elemzések szerint a 2010-es évek elején 1 millió fő dolgozott minimálbéren 

bejelentve, de 800 ezren többet kerestek a bevallottnál. A vállalatok a társasági adónak 

csupán a kétharmadát fizették be. A becslések szerint mintegy félmillió ember dolgozott 

bejelentés nélkül. Mindez befolyásolta a hivatalos és valós gazdasági teljesítmény közötti 
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különbséget (40. és 41. ábra). Az intézkedések eredményeképpen kedvező folyamatok 

indultak be például az adóelkerülést illetően: míg 2013-ban a magyar adóelkerülési ráta 

13% volt, 2020.ra ez a felére csökkent, ami európai összehasonlításban is kedvező érték. 

41. ábra: Az állami költségvetés és a rejtett gazdaság becsült nagysága 

Magyarországon, 2010-2017 

 

 

Forrás: www.mkt.hu 

 

A 2010 óta tett feketegazdaság- ellenes és migrációs politika eredményeképpen az 

ellenőrzések alapján alacsony a harmadik ország béliek illegális foglalkoztatásának 

aránya (8. táblázat). Az adatok alapján az építőipar a leginkább érintett ágazatok között 

van, többek közt a mezőgazdasággal, feldolgozóiparral, kereskedelemmel, valamint a 

szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással. 

8. táblázat: Az ellenőrzött munkavállalók száma, 2014-2016 

 2014. 2015. 2016. október 31-ig 
ellenőrzött munkavállalók száma 

(fő) 
101628 89087 80680 

ellenőrzött külföldi 
munkavállalók száma (fő) 

1236 883 728 

Engedély nélkül foglalkoztatott 
külföldi munkavállalók száma 

(fő) 

67 46 79 

Forrás: EMH Célzott Tanulmány 2016 

 

A munkaügyi ellenőrzések során elsősorban a jogsértés megszűntetésére törekednek a 

hatóságok, az erre való törekvés tükröződik a szankciók alakulásában is (9. táblázat). A 
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munkaügyi helyzet javulását mutatja a szabálytalanságot megállapító határozatok 

számának csökkenése. 

A munkaügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi azokat a tevékenységeket, amelyekben 

jelentős a fekete- vagy szürkefoglalkoztatás, ezek között szerepel az építőipar is. Sőt, az 

elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az építőipar felel a szabálysértések nagy 

részéért (42. ábra). Ráadásul míg az ágazatok többségében csökkent a 

feketefoglalkoztatás, addig az építőiparban stabilnak tekinthető az így dolgozók aránya. 

Egy korábbi elemzés szerint a leggyakoribb szabálytalanságok a feketemunka mellett a 

bejelentés elmulasztása, az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak megsértése, míg 

viszonylag kis arányt képviselnek a külföldiek foglalkoztatásával, a 

részmunkaidőbejelentés mellett helyett teljes munkaidős foglalkoztatással, vagy a színlelt 

szerződésekkel kapcsolatos szabálysértések. Az ÉVOSZ vizsgálata szerint 20-25% az 

építőiparban az adóelkerüléssel szerzett jövedelmek aránya. Ez nagyjából 1000 milliárd 

Ft adózatlan jövedelmet jelent. Főleg a kis vállalkozásoknál jellemző a számlaadás 

elmulasztása. 

9. táblázat: A munkáltatókat sújtó szankciók típusának és számának alakulása 

(minden ágazat), 2014-2016 

Munkáltatókat sújtó szankciók 
típusa 

2014. 2015. 2016. október 31-ig 

Munkaügyi ellenőrzés alapján 
bírság 

3509 1367 1349 

Kötelező befizetés a 
költségvetésbe harmadik 

országbeli állampolgár 
szabálytalan foglalkoztatása 

miatt 

46 35 38 

Határozat, amely a munkáltatót a 
szabálytalanság orvoslására 

kötelezi 

2591 2385 2280 

Határozat, amely megtiltja a 
további foglalkoztatást 

55 46 39 

Határozat, amely eltiltja a 
munkáltatót a tevékenység 

folytatásától 

15 14 8 

Figyelmeztetés (KKV-k által 
elkövetett első jogsértés esetén) 

1103 2744 2603 

Adminisztratív büntetés 1312 1133 1107 
Határozat, amely elrendeli, hogy 

az ügyfél hagyjon fel bizonyos 
törvénytelen cselekedetekkel 

1852 1568 1225 

Közúti büntetést kiszabó 
határozat 

3 0 0 

Fizetésre vonatkozó szabályok be 
nem tartása miatti határozat 

2 0 0 

Szabálytalanságot megállapító 
határozat 

4946 4488 4268 

Forrás: EMH Célzott Tanulmány 2016 
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42. ábra: A feketefoglalkoztatás arányának változása, és a 2018-as 

szabálytalanságok megoszlása egyes szektorokban 

 

Forrás: Index.hu 

 

Az építőipar elmúlt évekbeli bevételnövekedése lehetővé tette egyes vállalkozások 

számára, hogy „kifehérítsék” a tevékenységüket, kérdés, hogy a COVID-19 milyen hatással 

lesz ezekre a folyamatokra. Az elmúlt évek felújítási és otthonhoz jutási támogatásai 

szintén a fehérítés irányába hatottak, mivel ezek feltételeibe nem „fér bele” a 

feketemunka, szükséges a számlaadás. De nagy a különbség a nagyvállalati és az 

alvállalkozói, kisvállalkozói foglalkoztatás között is – utóbbiban nagyobb esélye van a 

szabálytalanságoknak, nagyobb a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság rossz 

munkakörülmények, a munkavédelem és jogtudatosság alacsony szintje is. 

A szabályok nem megfelelő betartásának következménye, hogy a munkahelyi balesetek 

közül a legtöbb halálos áldozatot követelő az építőiparban történik, ami elsősorban a 

túlterheltségre és a nem megfelelő munkakörülményekre vezethető vissza. Ez, ahogy 

korábban szó volt róla, visszahat a teljes ágazat, az építőipari szalmák megítélésére is. 
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Látható, hogy bár történtek pozitív fejlemények a rejtett gazdasággal kapcsolatban, az 

építőiparnak a mai napig az egyik legfontosabb problémája maradt. Ez nemzetgazdasági 

szinten is jelentős problémát okoz, és akadályozza az ágazaton belüli versenyt, 

hatékonyságnövelést. 

 

3.4.5. A potenciális hazai munkaerőtartalék 

Ahogy azt a bevezetőben is említettük, az extenzív kapacitásnövelés forrása lehet a 

munkanélküli, közfoglalkoztatottként dolgozó munkaképes lakosság, valamint a nyugdíj 

mellett munkát vállalók. A hosszabb trendeket tekintve elmondható, hogy az egyébként 

stabilan 8% alatti munkanélküliségi ráta a 200809 válság következtében 10% fölé nőtt, 

majd 2013-tól csökkenni kezdett. Ennek eredményeképpen 2014-re elérte a válság előtti 

szintet, majd tovább csökkent – 2019-re 3,4%-ra esett vissza. Ez együtt járt az aktivitási 

ráta növekedésével is. A kedvező számok mögött több folyamat is állt: 

• jelentős szerepe volt a gazdaság élénkülésének; 

• de nem lehet figyelmen kívül hagyni a felfutó közfoglalkoztatást, ami nem jelentett 

valódi piaci foglalkoztatást, viszont az ebbe a kategóriába tartozók a 

foglalkoztatottak között vannak nyilván tartva; 

• azok a magyar lakcímmel rendelkezők, akik külföldi telephelyen dolgoznak, és 

várhatóan egy éven belül hazatérnek, szintén javították a statisztikát, 2019 

átlagában például mintegy 111 ezer fővel. 

 

A KSH munkaerőfelmérése alapján 2020. december és 2021. február között a 

munkanélküliségi ráta a 15-74 éves korosztály körében 4,5% volt, a 15-64 évesek 

foglalkoztatási rátája 71,8% – ezek az az értékek nemzetközi összehasonlításban 

kedvezőnek mondhatók, különösen, ha figyelembe vesszük a koronavírus-járvány 

munkaerőpiaci hatásait. A Belügyminisztérium adatai – vélhetően az eltérő adatforrások 

és definíciók miatt – kis mértékben eltérőek, de nagyjából hasonló képet mutatnak (ábra).  
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43. ábra: Az aktív korú népesség (15-64 év) gazdasági aktivitás szerinti megoszlása. 

 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

A közfoglalkoztatottak havi átlagos száma (azaz a hónapban legalább egy napot 

közfoglalkoztatottként dolgozók száma) 2021. februárban 91 628 ezer fő volt, ami mind 

az előző hónaphoz (0,7%, 620 fő), mind pedig az előző év azonos időszakához (6,3%, 6,2 

ezer fő) képest csökkenést jelent (ábra). A közfoglalkoztatottak több mint fele (59,6%) nő, 

94,4%-uk 25 évnél idősebb. Túlnyomó többségben alacsony végzettséggel rendelkeznek: 

61,6%-nak legfeljebb általános iskolai végzettsége van (10. táblázat). Majdnem felük a 

hosszabb idejű közfoglalkoztatottságban dolgozott. 

44. ábra: A közfoglalkoztatottak és regisztrált álláskeresők létszámának alakulása 

 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag inaktív
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10. táblázat: A közfoglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti 

megoszlása, 2021. február 

legmagasabb iskolai végzettség 
létszám 

(fő) arány (%) 

Kevesebb, mint 8 általánossal rendelkezők 10239 32,37 

8 általánossal rendelkezők 46192 146,05 

Szakmunkásképző, szakiskola 21643 68,43 

Középiskola 12488 39,48 

Főiskola, egyetem 1066 3,37 

összesen 91628 100 
Forrás: Belügyminisztérium 

 

A betöltött munkakörök között a leggyakoribb a szolgáltatás és szállítás (51,2%), 

mezőgazdaság (8,7%), takarítás, kisegítő munkák (8,3%). Kisebb arányban, de megjelenik 

az építőipar is a munkakörök között (11. táblázat). A területi megoszlást tekintve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye szerepe a 

legkiemelkedőbb – együttesen mintegy a felét adják az összes közfoglalkoztatottnak (12. 

táblázat). A közfoglalkoztatási szerződéskötés helye szerint 4,5 ezer fő közfoglalkoztatott 

sorolható Budapesthez, azonban a vizsgált hónapban a programokban részt vevők közül 

csak 785 fő rendelkezett fővárosi lakóhellyel. Budapest kivételével mindenütt csökkent a 

közfoglalkoztatottak száma 2020 és 2021 között. Ez megfelel a hosszú távú trendeknek, 

hiszen a 2015-16 során tapasztalt 250 ezer fő körüli csúcs után a munkaerőpiaci 

trendeket követve fokozatosan esett vissza a közfoglalkoztatottak száma. Az álláskeresők 

és a közfoglalkoztatottak számának alakulása 2020 tavaszán vált el egymástól 

koronavírus járvány gazdasági hatásainak következtében. 

11. táblázat: A közfoglalkoztatottak által betöltött leggyakoribb munkakörök 

 létszám (fő) arány (%) 
1. Egyéb, máshova nem sorolható 
egyszerű szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású 46938 51,23 
2. Egyszerű mezőgazdasági 

foglalkozású 7936 8,66 

3. Egyéb takarító és kisegítő 4459 4,87 
4. Egyéb egyszerű építőipari 

foglalkozású 4262 4,65 

5. Intézményi takarító és kisegítő 3108 3,39 

6. Kubikos 2406 2,63 

7. Egyszerű ipari foglalkozású 2372 2,59 

8. Általános irodai adminisztrátor 2168 2,37 

9. Szemétgyűjtő, utcaseprő 2045 2,23 

10. Munka- és termelésszervező 1718 1,87 

összesen 77412 84,49 

Forrás: Belügyminisztérium 
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12. táblázat: A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos havi létszáma és annak 

változása megyénként – a szerződéskötés helye alapján 

Megye, régió Létszám (fő) Változás az előző 
hónaphoz képest 

Változás az előző év 
azonos hónapjához 

képest 
Budapest 4486 5,1 7,8 

Pest 1797 -0,6 -13,6 
Közép-Magyarország 

összesen 
6283 3,4 0,7 

Fejér 1279 -2 -11,5 
Komárom-Esztergom 565 -2,1 -19,1 

Veszprém 1281 -2,3 -6,2 
Közép-Dunántúl 

összesen 
3125 -2,1 -11 

Győr-Moson-Sopron 500 -1,8 14,8 
Vas 1153 -1,3 -8,4 

Zala 1587 0,6 -6,8 
Nyugat-Dunántúl 

összesen 
3240 -0,4 -8,7 

Baranya 5907 -0,8 -5,7 
Somogy 2902 2,7 -2,8 

Tolna 1552 -1,3 -13,3 
Dél-Dunántúl 

összesen 
10360 -1,4 6,1 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

18351 -0,6 -5,9 

Heves 2559 -3,4 -6,4 
Nógrád 3328 -1,1 -3,7 

Észak-Magyarország 
összesen 

24239 -1 -5,7 

Hajdú-Bihar 8607 -2,2 -9,4 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
4453 -2,2 -11,5 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

19410 -0,2 -3,3 

Észak-Alföld 
összesen 

32470 -1 -6,2 

Bács-Kiskun 3298 -0,8 -9,8 
Békés 5998 0,3 -7,8 

Csongrád-Csanád 2615 0,7 12,7 
Dél-Alföld összesen 11911 -0,2 -9,5 

Összesen 91628 -0,7 -6,3 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

A legnagyobb közfoglalkoztatók többek közt a Magyar Református Szeretetszolgálat, 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint egyes hátrányos munkaerőpiaci 

helyzetű városok városüzemeltető cégei, illetve közalapítványok (pl. Segítő Kezek az Aktív 

Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.) emelkednek ki. 
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Az innovációs és Technológia Minisztérium adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők 

száma 2021. februárban 302233 fő volt – ez szintén növekedés jelent mind a havi (1,2%, 

3,5 ezer fő), mind pedig éves bázishoz (14,5%, 38,2 ezer fő) viszonyítva. A regisztrált 

álláskeresők 48,6 százaléka nem részesült ellátásban, 25,6 százalékuk foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra, további 25,7 százalékuk pedig álláskeresési ellátásra volt 

jogosult. Az ellátásban nem részesülők legnagyobb része (69,5%-a) 50 év feletti. Február 

hónapban a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 

álláskeresők között 40,0 százalékos volt – azaz bár meglehetősen magas, mégis 

számottevően alacsonyabb, mint a közfoglalkoztatottabbak körében. A legalább 12 

hónapja nyilvántartott, tartós álláskeresők aránya 28,5% volt – ők vannak a legrosszabb. 

legkiszolgáltatottabb helyzetben. A több éve tartó csökkenést követően az álláskeresők 

száma 2020 tavaszán megugrott, majd a nyári csúcsot követően ismét csökkent – de még 

mindig több mint 50 ezer fővel magasabb, mint a COVID-19 járvány előtt. 

Ha összevetjük a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők arányát (közfoglalkoztatási 

ráta), akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a mutató Szabolcs-Szatmár-Bereg (39,8%), Borsod-

Abaúj-Zemplén (31,8%) és Békés (31,7%) megyékben a legnagyobb. A legalacsonyabb 

értékkel továbbra is Budapest (2,9%) és Pest megye (8,2%) rendelkezik. Országosan 

23,3% a közfoglalkoztatási ráta. 

 

3.5. A munkavállalói jövedelmek alakulása 

3.5.1. Az építőipari jövedelmek változásának általános folyamatai 

A munkavállalói jövedelemtömeg (ami a munkáltatók által a munkavállalók részére a 
munkavégzésük ellenértékeként kifizetett pénzbeni és természetbeni javadalmazás. 
Tartalmazza a munkaadó társadalombiztosítási hozzájárulását is – tehát jól mutatja a 
bérköltségek alakulását) értéke 2010 és 2016 között végig 560 000 millió forint körül 
mozgott, 2017-től viszont növekedés kezdődött. 2018-ra a munkavállalói jövedelem 
értéke elérte a 715 985 millió forintot, ami azt jelentette, hogy 2017-ben és 2018-ban is 
10%-al növekedett az előző évhez képest. A növekedés oka a 2016-től megjelenő CSOK, 
és 5%-os áfakedvezmény intézkedések, melynek folyamán az építőipar új 
megrendelésekre tett szert (45. ábra). 
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45. ábra: A munkavállalói jövedelem összegének alakulása 2010 és 2018 között 

 

Forrás: KSH 

 

A munkavállalói jövedelem esetében három szektor, a vállalatok, a kormányzat és a 
háztartások játszanak szerepet. A vállalatok részesedése minden évben 90% fölötti, ezt 
követik a háztartások (6-8%) és a kormányzat (>1%) részesedése. A háztartások esetében 
2016-ig növekedés, majd ezt követően csökkenés, a kormányzat esetében pedig 2015-től 
folyamatos növekedés volt megfigyelhető a munkavállalói jövedelemből való részesedés 
esetében (46. ábra). 

46 ábra: Az egyes szektorok munkavállalói jövedelem összegéből való részesedése 
az 2010 és 2018 között 

 

Forrás: KSH 
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3.5.2. A jövedelmek területisége 

A 2010 és 2017 közötti időszakban, a nettó előállított munkavállalói jövedelmet tekintve 
Budapest primátusa kirívó. Ha ezt a nettó értéket súlyozzuk a területen élő népességgel, 
akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Budapest vezető szerepe mérséklődik, előállított 
munkajövedelmét tekintve több vidéki terület is megközelíti a budapesti értéket, ilyen 
például Győr-Moson-Sopron, Vas és Tolna megye is. Ezekben a megyékben, igaz a nettó 
munkavállalói jövedelem jócskán elmarad Budapest értékétől, viszont az egy főre eső 
mutatóban kezdenek felzárkózni hozzá. Kedvező értékekkel rendelkezik továbbá több 
közép-magyarországi megye, illetve Zala megye is. Az egy főre eső értékeknél a kevésbé 
kedvező mutatókkal főleg a kelet-magyarországi megyék rendelkeznek, ezek közül a 
legkedvezőtlenebb helyzetben pedig Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Békés megye 
van (. ábra). 

47. ábra: Magyarország megyéinek és Budapestnek az egy főre eső területi 
munkavállalói jövedelme 2017-ben 

 

Forrás: KSH 

 

A nettó területi munkavállalói jövedelem változásáról elmondható, hogy minden vizsgált 
területegységen növekedés következett be 2010 és 2017 között. A legnagyobb változás 
Bács-Kiskun, Tolna és Komárom-Esztergom megyében történt, ezekben a megyékben a 
növekedés mértéke meghaladta a 300%-ot. A legkisebb változás Nógrád és Zala 
megyében, illetve Budapesten volt tapasztalható, utóbbi kettő esetében egy alapvetően 
magas bázisértékről történt kismértékű növekedés, míg előbbi esetében az alacsony nettó 
munkajövedelmi érték maradt alacsonyan. A nettó munkavállalói jövedelem 
növekedésének mértéke az említett területeken 200% alatt maradt (48. ábra). 
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48. ábra: Magyarország megyéinek és Budapestnek a nettó területi munkavállalói 
jövedelem %-os változása 2010 és 2017 között  

 

Forrás: KSH 

 
A nettó területi munkavállalói jövedelemből való részesedés tekintetében a vizsgált 20 
megye közül 12-ben részesedés-növekedés, 8-ban pedig részesedés-csökkenés zajlott le, 
ami alapján elmondható, hogy a legtöbb megye szerepe növekedni kezdett 2017-re. A 
legnagyobb növekedés, két megyében, Bács-Kiskun, és Pest megyében zajlott le, ezekben 
az esetekben a részesedésük 2010 és 2017 között legalább 1%-kal növekedett. A 
legnagyobb csökkenés Budapesten játszódott le, ebben az esetben a részesedés az összes 
munkavállalói jövedelemből közel 8%-kal csökkent (49. ábra).  
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49. ábra: Magyarország megyéinek és Budapest részesedésének az összes nettó 
területi munkavállalói jövedelemből való részesedésének%-os változása 2010 és 

2017 között 

 

Forrás: KSH 

 
Ez alapján elmondható, hogy habár Budapest nettó részesedése még mindig a legnagyobb, 
szerepe csökkenő tendenciát mutat. Ezzel szemben több megye is, a 2010 és 2017 közötti 
összes területi munkavállalói jövedelemből való részesedésük növekedése értelmében 
igyekszik felzárkózni Budapest mellé, ezáltal növekedik a szerepük. 
A három vizsgálati szempont alapján elmondható, hogy több olyan megye is van, amelyik 
erős felzárkózást mutat, szerepük egyre növekszik. Ilyen megye többek között Bács-
Kiskun és Pest megye, melyek a mutatók mindegyike alapján kedvező helyzetben vannak. 
Növekvő szereppel rendelkezik továbbá Tolna, illetve Komárom-Esztergom megye is, 
melyek nettó részesdése az összes munkavállalói jövedelemből még nem növekedett 
olyan mértékben, mint a korábban említett Bács-Kiskun és Pest megye értéke, viszont egy 
főre eső, valamint a 2010 és 2017 közötti nettó munkavállalói jövedelem százalékos 
emelkedésében is kedvező tendenciát mutatnak. Leszakadás legjobban két területre 
jellemző. Az egyik Nógrád megye, mely mindegyik vizsgálati szempont szerint a 
legkedvezőtlenebb eredményeket mutatta, a másik terület pedig Budapest, ahol habár 
magas az egy főre eső és a nettó területi munkavállalói jövedelem, annak változása 2010 
és 2017 között nem mutatott csökkeni tendenciát. A főváros csökkenő szerepét tovább 
bizonyítja, hogy az összes nettó munkavállalói jövedelemből való részesedés Budapest 
esetében csökkent a legnagyobb mértékben, közel –8%-al 2010 és 2017 között 
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3.5.3. Bérek és keresetek 

A bérek és keresetek összegének évenkénti változása hasonlóan alakult, mint a fentebb 
bemutatott adatok (50. ábra). A válság után kisebb növekedés, majd csökkenés 
következett be, aminek következtében a bérek és keresetek összege 2016-ban érte el a 
vizsgált időszak legalacsonyabb értékét. Ezt követően újbóli növekedés tapasztalható, 
majd 2018-re a bérek és keresetek összege elérte a 620 762 millió forintot, ami a 2010-es 
érték 1,3-szorosa (ábra). Az ágazati bruttó átlagkereset 2019-ben 13%-kal nőtt, ami 
nagyobb volt a nemzetgazdasági átlagnál (11%), de ennek ellenére az ágazat átlagbérei 
még mindig jelentősen elmaradnak a nemzetgazdasági átlagnál, és az összes 
nemzetgazdasági ág között a legalacsonyabb értéket jelenti. Ennek részben a fizikai 
dolgozók magas aránya – de nem csupán ez, hiszen a szellemi foglalkozásúak keresete is 
elmarad az átlagostól. 

50. ábra: A bérek és keresetek összegének alakulása 2010 és 2018 között 

 

Forrás: KSH 

 

A bérek és keresetek összegét előállító szektorok részesülése nagyon hasonlóan alakult, 
mint a munkavállalói jövedelemnél. A vállalatok részesedése kimagasló, 90% feletti, az 
elmúlt években pedig növekedés volt tapasztalható. A háztartások részesedése 6-8% 
közötti, viszont csökkenő tendenciájú, ezzel ellentétben a kormányzat részesedése 
növekedést mutat, de még mindig 1% alatti (51. ábra). 
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51. ábra: Az egyes szektorok részesedése a bérek és keresetek összegéből 2010 és 
2018 között 

 

Forrás: KSH 

 

A Budapesten dolgozók keresete volt a legmagasabb, 2019-re elérte a 341,7 ezer Ft-ot, ez 
19%-kal volt több az országos átlagnál. Átlag feletti volt még a jövedelem a Nyugat-
Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon, a többi régióban átlag alatti értéket találhattunk – a 
legalacsonyabbak Észak-Magyarországon: 234,2 ezer Ft. (ábra). Az egyes tevékenységek 
közül az út, vasút építése és a közműépítés területeken voltak a legmagasabbak a bruttó 
bérek, vélhetően nem függetlenül e tevékenységek magasabb termelékenységétől (52. 
ábra). 

52. ábra: Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az építőiparban. 

 

Forrás: KSH 
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53. ábra: Az építőiparban alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és az egy főre 
jutó termelési érték régiónként, 2019 

 

Forrás: KSH 

 

2020-ig az építőipart jellemző tendenciák kedvezőek voltak tehát: nőtt a foglalkoztatottak 
száma, nőttek a bérek, viszont a járvány bekövetkeztével az egész építőipar egy jelentős 
visszaesésen ment keresztül. A veszélyhelyzet miatt a külföldi vendégmunkások 
hazautaztak, sok munkafolyamat abbamaradt, ezáltal a magas-, és lakásépítés terén is 
problémák keletkeztek. Ahogy korábban bemutattuk, a rendelésállomány is visszaesett, 
ami vissza fog hatni a foglalkoztatásra és a bérekre. 

A bérek alakulása általánosságban véve is mutatja az építőipar érzékeny voltát: amikor az 
állami beruházások, illetve az uniós támogatásokból finanszírozott beruházások 
dominálnak, nagymértékben megnövekszik a termelékenysége. Viszont azokban az 
időkben, amikor nincs megfelelő mennyiségű megrendelés, valamilyen váratlan esemény 
következik be, termelése drasztikusan lecsökken. Erre jó példát jelent a COVID-19 
járvánnyal okozta helyzet is.  

 

3.5. Az építőipari álláshirdetések alakulása, 2020 

Annak érdekében, hogy primer adatok révén is feltárjuk a friss munkaerőpiaci trendeket, 

2020 folyamán több ízben is automatizált adatgyűjtést folytattunk az egyik legnagyobb, 

legismertebb hazai állásközvetítő portál, a Profession.hu oldalán, legyűjtve az adott 

időpontban elérhető hirdetéseket. Ehelyütt, ahogy azt a módszertani részben is 

bemutattuk, három időpont adatait vetjük össze. Az összes hirdetés legyűjtése alapján 
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először az oldalon megadott elsődleges kategória alapján szűkítettük az adatbázist, majd 

következő lépésben a betöltendő pontosabb leírást adó másodlagos kategória alapján 

folytattuk a szűrést. Erre azért is szükség volt, mert nem csak az „Építőipar, ingatlan” 

kategória állásai kapcsolódtak vizsgálatunk tárgyához, hanem például a szakmunka, a 

mérnök, a fizikai, segéd és betanított munka kategóriában hirdetett állások is. 

Fontos azt hangsúlyoznunk, hogy az elemzett adatbázis tartalmaz olyan hirdetéseket is, 

amelyekben nem szerepelt pontosan a munkakör meghatározása, vagy a meghatározás 

túl tág, így a munkakör kapcsolódhat az építőparhoz. Az kategóriák szerepeltetését azért 

is tartottuk megengedhetőnek, mert mutatja az azon munkavállalók iránti igényt, akik az 

építőipari cégek számára is potenciális munkavállalók lehetnek képzettségeik, 

készségeik, munkaerőpiaci helyzetük alapján (pl. a betanított munkások egyes 

csoportjai). 

Az adatokból kirajzolódik, hogy a járványhelyzet ideiglenes javulásával a munkaerőpiac 

is élénkült, és nőtt mind az építőiparhoz kapcsolódó, mind az összes álláshirdetés száma. 

Az elemzett kategóriák közül a szakmunka, a fizikai, segéd és betanított munka 

kategóriában keresték a legtöbb munkavállalót, azaz elősorban az alacsonyabb 

képzettségű munkaerő iránt volt kereslet (54. ábra, 13. táblázat). 

54. ábra: A hirdetések elsődleges kategóriáinak változásai 

 

Forrás: Profession.hu 

 

A másodlagos kategóriák alapján végzett részletesebb bontás megmutatja, hogy a fentebb 

említett betanított munka, az egyéb fizikai munka, egyéb szakmunka munkakörök mellett 

jelentős és állandó kereslet volt villanyszerelők iránt. Ezeken kívül az ácsok, asztalosok, 

építész- és építőmérnökök, vezetők, hegesztők, lángvágók, műszaki előkészítők, 

projektmenedzserek, üzemeltetők iránti kereslet volt a legjelentősebb. Azaz 
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megállapítható, hogy a képzett és képzelten munkaerő iránti kereslet egyaránt jelen volt 

a piacon, és hasonló tendenciákat is mutattak az elemzett időszakban. 

 

13. táblázat: A hirdetések másodlagos kategóriáinak változásai 

 július szeptember október átlag 

Ács, Asztalos 30 41 39 36,7 

Belsőépítész 3 4 3 3,3 

Betanított munka 258 362 397 339,0 

Burkoló 5 2 4 3,7 

Egyéb fizikai munka 87 100 108 98,3 

Egyéb szakmunka 144 158 246 182,7 

Építészmérnök 40 28 43 37,0 

Építő munka, Földmunka 3 6 3 4,0 

Építőipar, Ingatlan vezető 57 47 75 59,7 

Építőmérnök 31 38 39 36,0 

Épületgépész 21 24 46 30,3 

Épületkarbantartó 7 13 10 10,0 

Festő, Mázoló 19 23 18 20,0 

Földmérés, Geodézia 4 3  3,5 

Hegesztő, Lángvágó 45 37 44 42,0 

Kivitelező, General kivitelező 8 10 12 10,0 

Kőműves 13 10 10 11,0 

Műszaki ellenőr 7 7 5 6,3 

Műszaki előkészítő 49 50 66 55,0 

Műszaki rajzoló 1 2 4 2,3 

Projektmenedzsment 80 81 78 79,7 

Üzemeltető 34 35 37 35,3 

Villanyszerelő 135 152 153 146,7 

Víz- gáz- fűtésszerelő 54 49 54 52,3 

Összesen 1135 1282 1494 1303,7 

Forrás: Profession.hu 

 

A területi megoszlást elemezve kirajzolódik, hogy az építőipari munkaerőkereslet 

elsősorban Közép-Magyarországon koncentrálódik: az álláshirdetések átlagosan fele 

ottani munkahelyre keresett dolgozót. Kifejezetten alacsony volt a kereslet Nógrád, Békés, 

Tolna és Zala megyékben – részben e megyék gazdasági helyzete miatt. De Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében is mindvégig alacsony szinten maradt a kereslet. A vizsgált 

időszak során a legnagyobb számszerű növekedést Győr-Moson-Sopron és Pest 

megyében, valamint Budapesten tapasztalhattuk (14. táblázat). 
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14. táblázat: Az elemzett álláshirdetések területi megoszlása 

 július szeptember október átlag 
átlagos 

% 

Bács-Kiskun 26 32 45 34,3 2,63 

Baranya 15 17 21 17,7 1,36 

Békés 1 2 9 4,0 0,31 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 45 47 54 48,7 3,73 

Budapest 450 469 492 470,3 36,08 

Csongrád-Csanád 44 41 27 37,3 2,86 

Fejér 42 53 81 58,7 4,50 

Győr-Moson-Sopron 42 77 103 74,0 5,68 

Hajdú-Bihar 33 40 35 36,0 2,76 

Heves 1 27 30 19,3 1,48 

Jász-Nagykun-Szolnok 25 21 26 24,0 1,84 

Komárom-Esztergom 40 46 66 50,7 3,89 

Nógrád 9 6 8 7,7 0,59 

Pest 148 198 227 191,0 14,65 

Somogy 15 13 21 16,3 1,25 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 15 18 14 15,7 1,20 

Tolna 12 9 9 10,0 0,77 

Vas 19 23 32 24,7 1,89 

Veszprém 26 27 40 31,0 2,38 

Zala 16 12 14 14,0 1,07 

külföld 59 69 79 69,0 5,29 

nincs megadva 52 35 61 49,3 3,78 
Forrás: Profession.hu 

 

Az adatok kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, hogy mivel az építőipari munkaerő 

toborzásában nagy szerepe van az informális kapcsolatoknak, személyes 

ismeretségeknek, korábbi munkakapcsolatoknak, így a hivatalos hirdetésekben sok állás 

nem is jelenik meg. A fő tendenciák azonban így is láthatóak, és megmutatják, melyek azok 

az állások, amelyekből hiány van, illetve a kereslet térben hogyan oszlik el. 

A Trenkwalder elemzése szerint, amelyet 2021 elején végeztek a Jófogás.hu hirdetési 

oldalon (ebből adódóan egy kisebb adatbázison), a növekedés folytatódott, és egyre több 

építőipari munkavállalót keresnek álláshirdetésben – az ágazat mutatta a legnagyobb 

növekedést az elmúlt időszakban. 2021. januárban 27 százalékos növekedést 

regisztráltak az építőipari álláskeresés kategóriában.  
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3.6. A COVID-19 és az építőipar munkaerőpiaca 

A korábbiakban bemutattuk, hogy a koronavírus-járvány milyen erőteljesen visszavetette 

az építőipari termelést és a tervezett beruházásokat is. ennek természetesen számos 

következménye volt a munkaerőpiacot illetően is. A beruházások egy részét 

elhalasztották, más részük megvalósítása a hosszabb ügyintézés miatt lelassult. Ráadásul 

a munkaerő egy részét is érintette a járvány miatt elrendelt karantén, ami szintén 

csúszásokhoz vezetett. Ez ahhoz vezetett, hogy helyettesítés céljával is kerestek 

munkaerőt. A munkaerőtoborzók beszámolói szerint a szűk területre specializálódó vagy 

időszakos tevékenységet végző vállalkozások, vagy egyáltalán nem vettek fel új 

munkaerőt, vagy csak kis létszámban. 

Ahogy más ágazatokban, 2020 folyamán az építőiparban is nőtt a korábbiakhoz képest 

azoknak az egyéni vállalkozóknak száma, akik szüneteltették a tevékenységüket (55. 

ábra). Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a válság kirobbanásakor a kisebb munkák, 

megrendelések eltűntek a piacról, valamint azzal, hogy alvállalkozóként sem tudtak 

bekapcsolódni nagyobb munkákba, mert azok száma is csökkent. A fentebb bemutatott 

adatokból kiderült, hogy kis és középvállalkozások növekedés 2019-ben még az 

átlagosnál nagyobb volt. Közülük voltak olyanok, akik a biztonságot keresve váltottak a 

vállalkozói létből alkalmazottiba. A biztos munkahellyel rendelkező alkalmazottak 

nehezen váltottak, sokan nem mertek váltani egy jobb lehetőség esetén sem – azaz a 

kiszámíthatóságot igencsak felértékelte a válsághelyzet. 

55. ábra: A regisztrált egyéni vállalkozókból a tevékenységüket szüneteltetők 

aránya. 

 

Forrás: KSH 

 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy az év második felére bérigények csökkentek, az állást 

keresők a korábbihoz képest kb. 10-15%-kal alacsonyabb bért is elfogadtak. Az ágazati 

munkaerőtoborzási előrejelzések szerint 2021-ben a vállalkozásoknak a szélesebb körű 

bércsomagok kidolgozására és a szervezeten belüli karrierlehetőségek biztosítására 
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kellene fókuszálnia, hogy vonzóak legyenek az új munkavállaóknak, illetve hogy meg 

tudják tartani az alkalmazottaikat.  

A gazdaság egészét összevetve 2020 negyedik negyedévében vegyes képet mutatott a 

magyarországi munkaerőpiac szektoriális bontásban – az építőipar viszont a jobb 

helyzetű ágazatok közé tartozott. Ugyanis míg a mezőgazdaságban 2000-rel, a 

feldolgozóiparban 41 ezerrel, a közszolgáltatások területén 3 ezerrel csökkent, addig az 

építőiparban 9 ezerrel, a piaci szolgáltatások területén pedig 10 ezerrel nőtt a létszám, 

annak ellenére, hogy általánosságban a szolgáltató szektor jelentős részét érintik 

leginkább a korlátozások. A teljes gazdaságot tekintve a foglalkoztatotti létszám 4 500 

ezer volt decemberben, ami 14 ezerrel volt kevesebb az egy évvel korábbinál, viszont 

novemberhez képest 4 ezer fős javulást mutatott. (A legnagyobb vesztes pedig a turizmus-

vendéglátás volt.) 

Egy korábbi GINOP projekt (Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci 

alkalmazkodóképességének fejlesztése) keretein belül végzett kutatás rámutatott, hogy a 

cégek válság esetén a dolgozók elbocsátása helyett a műszakok csökkentésével próbálják 

a bérkiadásokat csökkenteni – az most is jellemző lehetett, hiszen az előző évek 

tapasztalata alapján a válságban elbocsátott munkaerőt nagyon nehéz pótolni. 

Bár többek közt az Európai Unió részéről is kritikák érték a magyar munkanélküli-ellátás 

rendszerét, de nem változott az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, annak 

ellenére, hogy az már a válság előtt is kirívóan alacsonynak számított az uniós országok 

között. A kormányzati álláspont szerint a három hónapos, munkanélkülieknek folyósított 

segély után senki sem marad munka nélkül – ez arra is utalhat, hogy a csökkenést 

követően a közmunka újbóli felfuttatása várható 2020-ban. De a nyilatkozatok alapján a 

fizetett átképzési programok vagy az új állami munkahelyek létesítése is eszköze lehet a 

válságkezelésnek. 

Az ILO 2020 áprilisában meghatározta azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyekben 

világszerte a legnagyobb a munkahelyek elvesztésének kockázata: a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás, az ingatlanügyletek, az adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti 

szolgáltatások, a feldolgozóipar, a kereskedelem és gépjárműjavítás tartozik ezek közé. 

2019-ben ezek a hazai foglalkoztatás mintegy 40%-át adták – azaz a munkaerőpiaci 

kockázatok jelentősek. Ugyanakkor az adatok alapján a magyar építőipar eddig a 

lehetőségekhez képest jól vészelte át a válságot. 

Sokan tértek haza külföldről (a 2020 májusi becslések szerint kb. 5000 fő), egy, a KÉSZ 

csoport által készített felmérés szerint mintegy 20%-uk maradna itthon a válság után is 

többségük fizikai dolgozó: villanyszerelő, hegesztő, vagy lakatos. A KÉSZ Csoport 

törekszik is arra, hogy ezeket munkaerő-közvetítőként vagy saját cégeinél, vagy az iparág 

más szereplőinél (pl. saját alvállalkozóiknál) elhelyezze, és ezzel segítse itthon 

maradásukat, ezen keresztül pedig az ágazat egészét.  

 

3.7. Kísérletek a munkaerő visszavonzására 

Az Európai Unión belüli szabad munkaerőáramlás a tagországok közötti jelentős 

életszínvonalbeli különbségekkel együttesen ahhoz vezetett, hogy az EU 2004-es. 2007-
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es, és 2013-as bővítéseit követően a fokozatosan megnyíló munkaerőpiacok (15. táblázat) 

jelentős kelet-nyugati irányú vándorlást indukáltak. Ennek problémáját felismerve több 

kezdeményezés célozta a munkaerő visszavonzását, valamint a kivándorlás által erősen 

érintett szakmák képviselőinek megtartását, azaz a kivándorlás megelőzését. 

15. táblázat: A „régi” EU tagállamok munkaerőpiacának magyar munkaerő előtti 

megnyitásának időpontja 

év ország 
2004 Egyesült Királyság, Írország, Svédország 
2006 Görögország, Spanyolország, Portugália, Finnország, 

Olaszország (+Norvégia, Izland) 
2007 Hollandia, Luxemburg 
2008 Franciaország 
2009 Belgium, Dánia 
2011 Ausztria, Németország (+Svájc) 

Forrás: saját gyűjtés 

 

Ezek a vándorlások Magyarországot is érintették – ennek pontos nagyságáról azonban 

nem állnak rendelkezésre megbízható adatok, hiszen a szabad munkaerőmozgás 

következtében sokan nem jelennek meg a statisztikákban. Ugyanakkor felmérések, illetve 

különböző adatok, például a hazautalások alapján (56. ábra), illetve a különböző 

statisztikai adatbázisok alapján következtetve (57. ábra) lehet következtetni a 

kivándoroltak számára. Az adatok azt mutatják, hogy régiós összehasonlításban a magyar 

lakosság kisebb része vállalt hosszabb távon munkát – ez megfelel annak a hosszú ideje 

megfigyelt jellegzetességnek, hogy a magyar lakosság mobilitása nemzetközi 

összehasonításban nem számít különösebben magasnak. Az európai uniós 

csatlakozásunk előtti legfőbb emigrációs célországok Németország és Ausztria voltak, 

amelyek vezető szerepüket lényegében megtartották. Új célterületként Nagy-Britannia 

jelent meg, az országba kivándorlók aránya lassú, de folyamatos növekedésnek indult. Ezt 

a folyamatot azonban megváltoztatta az Egyesült Királyság kilépése (Brexit) az Európai 

Unióból. Már a 2016-os népszavazást követően népszerűtlenebbé vált az ország a 

kivándorlók körében, majd a kilépés hivatalossá válásával 2020-tól nem csak 

célországként szorult vissza Nagy-Britannia, hanem sokan vissza is tértek 

Magyarországra – ezt természetesen befolyásolták egyéb folyamatok is, hiszen a Brexit 

hivatalossá válása egybe esett a COVID-19 válsággal. 
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56. ábra: A külföldről érkező lakossági utalások alakulása a régió országaiban 

(millió dollár) 

 

Forrás: www.novekedes .hu 

 

57. ábra: A külföldön dolgozó magyar állampolgárok számának becslése a főbb 

célországokban, 2006-2016 

 

Forrás: Hárs Á. – Simon D. 2016 

 

Közismert, hogy a migrációs döntések komplex folyamatok eredményeképpen születnek, 

szerepet játszanak bennük racionális és érzelmi szempontok is. Így biztos recept a 

visszatérés elősegítésére nem adható. A nemzetközi tapasztalatok szerint a remigráció 

elősegítésére számos szakpolitikai beavatkozással próbálkoztak a leginkább sújtott 

országok: 
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• adókedvezmények nyújtása; 

• a külföldi oktatás anyagi támogatása, ahol a hazatéréshez kötik a támogatást; 

• a cirkuláris migráció támogatása, ahol a külföldön töltött időszak egyfajta tanulási, 

tapasztalatszerzési szakaszként értelmezhető; 

• az újrafoglalkoztatás támogatása a hazatérők számára 

• a vállalkozásindítás támogatása; 

• információs honlapok, hotline-ok működtetése, például a jogszabályokkal, 

lehetőségekkel kapcsolatosan; 

• a hazatérők reintegrációjának segítése, a kialakult kulturális különbségek 

kezelése; 

• kapcsolattartás a kivándoroltakkal, ezáltal tudáshálózatok létrehozása, ami 

erősítheti a gazdasági kapcsolatokat, hozzájárul az identitás megtartásához, ami a 

remigráció egyik alapfeltétele; 

• a helybentartást célzó politikák magát a kivándorlást igyekeznek megakadályozni, 

akár aktív (pl. a magyarországi hallgatói szerződések), akár passzív (ösztöndíjak) 

eszközökkel 

Európán belül az érintettségük okán leginkább a dél-európai és kelet-közép-európai 

országok dolgoztak ki a remigrációt ösztönző politikákat – utóbbiak az ezredfordulót 

követően indítottak ilyeneket, míg a mediterrán térség országaiban hosszabb múltra 

tekinthetnek vissza a kezdeményezések. 

Az eddigi magyar próbálkozások többféle céllal, célcsoporttal indultak el. Gyakori volt 

egy-egy foglalkoztatási csoportra, vagy képzettségi szintre való fókuszálás, 

leggyakrabban a fiatalok és a magasan képzettek jelentek meg ezekben. Így tapasztalat 

elsősorban az ilyen kezdeményezésekkel kapcsolatban van. Ilyen volt a Project Retour 

Nemzetközi Diplomások és Szakemberek Hazatelepülési Tanácsadó és Érdekképviseleti 

Irodája Közhasznú Társaság, amely 2003 és 2005 között működött, amelynek célja az 

elvándorlókkal való kapcsolatfelvétel és információszolgáltatás, valamint a hálózatépítés 

volt, azonban a támogatottság hiányában megszűnt. 

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja a magasan képzett kutatók 

hazavonzását, Magyarországon tartását tűzte ki célul, és a mai napig sikeresen működik. 

A program jelentős támogatást ad a nemzetközi élvonalba tartozó kutatóknak, ebből 

adódóan a külföldre elvándorolóknak csak csekély részét érinti, és speciális célcsoportra 

irányul. A 2011-ben létrehozott Rezidens Támogatási Program az orvosmigráció 

kihívásaira kívánt reagálni, anyagi támogatással csökkenve a nyugat-európai országokkal 

szembeni bérkülönbséget. A kezdeményezés nem csak orvosokra, hanem 

szakgyógyszerészekre is kiterjedt. 

2010-ban jött létre a Gyere Haza Alapítvány külföldről hazatérni szándékozó magyarok 

támogatására. Ez a kapcsolattartás mellett hasznos információkat is nyújt a 

munkakereséssel, a lakhatással vagy az adózással kapcsolatban. 2015-ben indult a „Gyere 

Haza Fiatal” elnevezésű kezdeményezés, azzal a céllal, hogy segítse a visszatérők 

visszaintegrálódását a magyar munkaerőpiacra. A fő célcsoportot a felsőfokú végzettségű 

vagy a hazai munkaerőpiac szempontjából hiányszakmával rendelkező kivándorlók 

alkották. A szolgáltatásaik többfélék voltak:  
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• közvetítés a potenciális munkaadó és hazatérő között;  

• tájékoztatás a visszatérés során igénybe vehető támogatásról; 

•  segítséget, mentorálást a saját vállalkozás elindításához; 

• a hazatéréssel kapcsolatos általános információk biztosítása. 

A program hatékonysága ugyanakkor heves vitákat váltott ki, mivel összesen 105 fő tért 

haza a keretein belül. Összesen mintegy 100 millió forintba került a kezdeményezés, 

amely finanszírozott lakhatási költségeket, utazási költségeket pl. az állásinterjúkhoz 

kapcsolódóan – azaz nem a bérek területén kívánta felvenni a versenyt, hanem a hazatérés 

megkönnyítésére fókuszált. A program körülbelül egy évig működött, 2016-ban leállt- 

ugyanebben az évben tervezték egy új kezdeményezés, a „Gyere Haza Fiatal, Vállalkozni” 

elindítását, de ez végül nem valósult meg. Ehelyett a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program 

indult el, ami ugyan nem kifejezetten a hazatérésről szól, de a vállalkozáson keresztül 

hozzájárulhat a remigrációhoz. 

A hazatérést közvetetten segítő eszközként értelmezhető a családi otthonteremtési 

kedvezmény, amit a 2018 márciusától életbe lépő változtatások alapján a külföldről 

hazatérők is igénybe vehetnek. Ennek kezdeményezéséhez a külföldi tb-jogviszony 

igazolása is elegendő, de vállalni kell, hogy a háztartás egyik tagja az igényléstől számított 

180 napon belül magyar tb-jogviszonyt létesít. 

A KÉSZ csoport 2020-ban tett javaslatai szerint a következőkre lenne szükség a munkaerő 

hazavonzására és itthon tartására: 

• nemzetközileg is versenyképes bér a hatékonyság javításával (a legtapasztaltabb 

szakemberek esetében akár a külföldi bérek 70 százaléka); 

• kifogástalan és biztonságos munkavédelmi körülmények; 

• tiszta, bejelentett foglalkoztatás az iparágban; 

• béren kívüli juttatások (műszakpótlék, teljesítmény arányos premizálás, cafeteria, 

kedvezményes étkeztetés, élet- és balesetbiztosítás stb.). 

Összességében megállapítható, hogy a hazavándorlással kapcsolatos eddigi 

magyarországi kezdeményezések elsősorban a jól képzett munkaerőt célozták. Így kevés 

a tapasztalat a kevésbé képzettek hazavonzásával kapcsolatban – azaz mindenképp 

szükséges a nemzetközi gyakorlatok feltárása a kérdéskörben. Az azonban ezek nélkül is 

megállapítható, hogy ugyan a remigrációs politikáknak fontos elemei a jövedelmi 

különbségek csökkentésével kapcsolatos intézkedések, nem korlátozódhat csupán erre: 

figyelembe kell venni a szabályozási oldalt (pl. vállalkozásindítás, hazatéréssel 

kapcsolatos ügyintézés), az identitással kapcsolatos kérdéseket, az 

információszolgáltatással kapcsolatos lehetőségeket, a kivándoroltak kapcsolathálóját is 

többek közt. Az építőiparban a változékonyság és a kiszámíthatatlanság különsen nehezíti 

a sikeres remigrációs politikák megvalósítását. Ugyanakkor hazánk bérelőnye más 

országokkal (pl. Ukrajnával) szemben azt eredményezi, hogy Magyarország is vándorlási 

célpontja a külföldi munkaerőnek, így több cég is foglakozik azzal, hogy így elégítse ki a 

felmerülő foglalkoztatási igényeket. Ezeket a munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel 

kapcsolatos részben mutattuk be. 
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5. Összegzés 

A helyzetelemzés célja az volt, hogy átfogó képet adjon a hazai építőipari munkaerőpiac 

helyzetéről, folyamatairól, és feltárja azokat a kihívásokat, amelyek az intenzív 

kapacitásnöveléshez kapcsolódnak. Ennek érdekében többféle adatgyűjtést is folytattunk, 

illetve az elérhető szakmai anyagok, tájékoztatók, elemzések széles körét használtuk fel. 

Összességében kijelenthető, hogy az építőipar számos kapacitásbeli problémával küzd 

világszerte, amelyeket Magyarországon az elmúlt évek dinamikus növekedése még 

inkább felszínre hozott. Így a munkaerőhiány, a bérköltségek emelkedése, a hatékonyság 

problémái egyszerre jellemzik a magyar építőipart. A globális folyamatok közül a 

fenntarthatóság, a tudáshiány, a növekvő komplexitás emelendő ki mint kihívás. 

A munkaerőpiaci folyamatokkal kapcsolatosan kiemelendő a bizonytalanság világszerte 

tapasztalható erősödése, és a rugalmasság valamint az atipikus foglalkoztatási formák 

fontosságának növekedése. Így az építőipar számos foglalkoztatottja periférikus 

munkaerőpiaci csoporthoz tartozik, jelentős mértékű kiszolgáltatottsággal. 

Az elemzés rámutatott, hogy a képzés területileg ugyan lefedi az országot, és elérhetőek a 

hiányszakmák, ezek népszerűsége azonban hullámzó. Így nem biztosított a megfelelő 

szakmai utánpótlásképzés. Gondot jelent az építőipari karrierek, szakmák világszerte 

tapasztalható alacsony presztízse is, ami befolyásolja a képzésekre jelentkezők számát, 

összetételét, felkészültségét. Kérdés, hogy az OKJ rendszerének átalakítása hogyan érinti 

majd az egyes szakmák népszerűségét, illetve a munkaerőpiaci igények kielégítését. 

Az ágazat egyik jelentős problémája a kivándorlás, hiszen az Európai Unió egységes 

munkaerőpiacán szabadon mozoghatnak a magyar munkavállalók. Mivel a nyugat-

európai országok is munkaerőproblémákkal küzdenek, így hatékonyan el tudják szívni 

többek közt a magyar munkavállalókat is. A 2020-as, koronavírushoz kapcsolódó 

visszaesés és bizonytalanság több ezer magyar építőpari szakember ideglenes vagy 

végleges visszatérést eredményezte – a felmérések szerint jelentős részük, hosszabb 

távra vagy akár véglegesen is hazatérne. Így kiemelt feladat a jövőben ezen szakemberek 

megtartása, illetve további munkavállalók hazavonzása. 

A munkaerőhiány eszköze lehet a külföldi munkavállalók foglalkoztatása, akik bevonzása 

már a képzés során megkezdhető – mindezidáig azonban kevés konkrét lépés történt erre. 

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása jelentős részben munkaerő-

közvetítőkön keresztül történik, akik teljes szolgáltatáscsomagokat kínálnak e téren. 

Ennek kapcsán a szabályozási háttérnek igen nagy szerepe van: ki vállalhat munkát 

Magyarországon, milyen feltételekkel, milyen szakmában, és mennyire tudják a hivatalok 

betartatni a szabályokat. 

Áttekintettük a jövedelmek alakulását is, aminek kapcsán fontos kiemelni, hogy az elmúlt 

évek bérköltség-emelkedése ellenére még mindig alacsonyabbak a nemzetgazdasági 

átlagnál – ennek hatékonysági okai is vannak, mint arra az építőiparon belüli különbségek 

is rámutatnak. Részben összefügg a jövedelmek kérdésével a rejtett gazdaság témája, ami 

erőteljesen érinti az építőipart: itt a legmagasabb a foglalkoztatásban és a jövedelmekben 
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betöltött szerepe. Bár történtek előre lépések a gazdaság kifehérítése érdekében, még 

mindig sok szabálytalanságot tárnak fel az ellenőrzések. Ennek pedig nem csak az ágazat 

működésére, a szektoron belüli versenyre van negatív hatása, hanem össztársadalmi 

szinten is problematikus. 

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés érintette ugyan az építőipart, 

részben az elhúzódó projektek, részben a kormányzati beavatkozások miatt ez kevésbé 

okozott súlyos problémákat, mint más ágazatokban. A jövőben az valószínűsíthető, hogy 

a válság után mind a hazai, mind a nemzetközi folyamatok előbb-utóbb visszatérnek a 

korábbi fejlődési pályákhoz, így a korábbi nehézségek, kihívások megmaradnak, 

legfeljebb időben némiképp később jelentkeznek. 

Az ágazat előtt álló problémák összetettek, így széles körű együttműködésekkel és 

komplex megoldásokkal kell az extenzív kapacitásbővítés kérdését kezelni – nem 

elfeledkezve arról, hogy ez szorosan kapcsolódik az intenzív kapacitásnöveléshez, a tudás, 

az innováció, a digitalizáció területeihez. Hiszen mint azt a készségek kapcsán 

bemutattuk, egyre bonyolultabb és folyamatosan változó készségkészletet vár el az 

szektor a munkavállalóktól. Mindezek megoldásához nem csak a nemzetközi 

tapasztalatok megismerése és adaptációs lehetőségeinek feltárása szükséges, hanem az 

érintett felek igényeinek, véleményének a feltárása is. 
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7. Internetes források 

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700002.tv 

45/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 

valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300445.kor 

A feketegazdaság növeli a társadalmi egyenlőtlenséget. https://ujegyenloseg.hu/a-

feketegazdasag-noveli-a-tarsadalmi-egyenlotlenseget/ 

A hazatért építőipari szakemberek közel 20 százaléka itthon maradna a járvány után. 

https://novekedes.hu/hirek/a-hazatert-epitoipari-szakemberek-kozel-20-szazaleka-itthon-

maradna-a-jarvany-utan  

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban. 
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A munkaerőért harcol az építőipar. https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-munkaeroert-harcol-

az-epitoipar-6282788/ 

A munkaerőhiány miatt árnövekedés jellemzi az építőipart 2019-ben https://www.cbre.hu/hu-

hu/rolunk/hirek/a-munkaerhiny-miatt-rnvekeds-jellemzi-az-ptipart-2019-ben 

A munkaügyi ellenőrzések célkeresztjében az építőipar. 

https://borsodihir.hu/kozelet/2021/02/munkaugyi-ellenorzesek-celkeresztben-az-epitoipar 

Alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztatók. 
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Április 1-jétől módosulnak a munkaerő-kölcsönzés Áfa szabályai. 

https://www.grantthornton.hu/hirek/aprilis-1-jetol-modosulnak-a-munkaero-kolcsonzes-afa-

szabalyai 

Az építőipar előtt álló 4 legfontosabb kihívás. https://hun.cosummitconstruction.com/top-4-

challenges-facing-construction-industry-54315 

Az OKJ-s képzések. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok 

Az otthonteremtési támogatások szinte megszüntették a feketézést az új házak építésénél. 

https://g7.hu/tamogatoi-tartalom/20210324/az-otthonteremtesi-tamogatasok-szinte-

megszuntettek-a-feketezest-az-uj-hazak-epitesenel/ 

Az1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az 

Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs 

Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum. 

http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/MMIA_.pdf 

Azért nincs elég pincér és építőipari munkás, mert kivándoroltak. 

https://g7.hu/kozelet/20180115/azert-nincs-eleg-pincer-es-epitoipari-munkas-mert-

kivandoroltak/ 

Célkeresztben az építőipar, a vagyonőrök és a takarítók. 

https://index.hu/gazdasag/2021/02/16/munkaugyi-hatosag-ellenorzes-epitoipar/ 

Egy generációnyi munkaerő hiányzik az építőiparból. https://forbes.hu/uzlet/egy-generacionyi-

munkaero-hianyzik-az-epitoiparbol/# 

Egymástól vadásszák le a munkaerőt az építőiparban. 

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/egymastol-vadasszak-le-a-munkaerot-az-epitoiparban/ 

EMH Célzott Tanulmány 2016: Harmadik országbeli állampolgárok illegális foglalkoztatása az 

Európai Unióban. http://www.emnhungary.hu/sites/default/files/2019-

10/Study8_MN%20Illegal%20Employment%20Study_HU_HU_fin.pdf 

Ezermilliárd forint tűnhet el az építőipar fekete bugyrában. 

https://www.napi.hu/ingatlan/ezermilliard-forint-eltunhet-epitoipar-

feketemunka.700832.html 

Felvételi ponthatárok – statisztikák. 

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/e

lmult_evek_statisztikai/ponthatarok?filters%5Bsta_int_id%5D=&filters%5Bsta_kar_id%5D=&filt

ers%5Bsta_ev%5D=2020%2F%C3%81 
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Foglalkoztatottság alakulása a tavalyi év végén: vesztes a feldolgozó-, nyertes az építőipar. 

https://ado.hu/munkaugyek/foglalkoztatottsag-alakulasa-a-tavalyi-ev-vegen-vesztes-a-

feldolgozo-nyertes-az-epitoipar/ 

Hiányzó munkaerő az építőiparban. https://www.epitoanyag.eu/hianyzo-munkaero-az-
epitoiparban/ 

https://hungaroworking.hu/ 

https://ukranszakember.hu/munkaero-kozvetites/epitoipar/ 

Így hatott a járvány az építőiparra a munkaerő szempontjából. https://www.hrportal.hu/hr/igy-

hatott-a-jarvany-az-epitoiparra-a-munkaero-szempontjabol-20201020.html 

Ilyen fehér még sosem volt a magyar gazdaság. https://ado.hu/ado/ilyen-feher-meg-sosem-volt-

a-magyar-gazdasag/ 

Megakadt az építőipar, de az idén folytatódhat a feltámadás. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/megakadt-az-epitoipar-de-az-iden-

folytatodhat-a-feltamadas-469842  

Megugrott az építőiparban az álláskeresések száma. https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-

gazdasag/megugrott-az-epitoiparban-az-allaskeresesek-szama-3594664/ 

Munkaerőhiány miatti árnövekedés az építőiparban. https://epiteszforum.hu/munkaerohiany-

miatti-arnovekedes-az-epitoiparban 

Munkaerőpiaci trendek az építőiparban – 2021 

https://enloyd.hu/bepillantas/cikk/munkaeropiaci-trendek-az-epitoiparban-2021 

Nagyot csökkent az adóelkerülés mértéke - már nem engedélyezik a fordított adózást a 

munkaerő-kölcsönzésnél. https://novekedes.hu/nav-infotar/veget-er-a-forditott-adozas-a-

munkaero-kolcsonzesnel 

Növekedési képességünk és a rejtett gazdaság. https://www.mkt.hu/wp-

content/uploads/2016/10/Belyo_Pal.pdf 

Senki sem védi a munkavállalókat. https://www.hrportal.hu/hr/senki-sem-vedi-a-

munkavallalokat-20180812.html 

Töredékére csökkent a feketegazdaság Magyarországon. https://www.alon.hu/orszagos-

hirek/2020/11/toredekere-csokkent-a-feketegazdasag-magyarorszagon 

Transparency International: Corruption perceptions index. 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/hun 

Véget ér a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzésnél. https://bkik.hu/hu/hirek/veget-er-a-

forditott-adozas-a-munkaero-kolcsonzesnel 

www.ceginformacio.hu 
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