
 
Az 55 év feletti munkavállalók 
hosszabb idejű és tartalmasabb 
foglalkoztatása 

A kíváncsiság kortalan 



Társadalmi kihívások  

�  Idősödő társadalom (60 éven felüliek) 
 17,8%       20,2%    ~30% 

       (2004)     (2014)    (2030) 

�  Nyugdíjkorhatár kitolódik  

�  Munkaadók a fiatalabb munkavállalókat preferálják 

Feladat az aktív korú népességen belül az 

idősebb munkavállalók foglalkoztatottságának 

fenntartása, támogatása,  az idősebb 

munkavállalókról alkotott kép megváltoztatása!  



55-64 éves lakosság 

Forrás: eurostat 

Magyarország teljes 
népességének 14,4%-a 



Idősebb korosztály foglalkoztatottsága 

Forrás: eurostat 

55-64 éves korosztály 
 

Inaktív 58,3% 
(EU28 ráta: 
48,2%) 
 



55 év feletti munkavállalókkal 
kapcsolatos főbb negatív sztereotípiák 

Egészségi állapot 
romlása 

Képzettségük 
elavult 

Idegen  
nyelvek 

ismeretének 
hiánya 

Kevésbé 
dinamikusak 

Nehezen tűrik 
a változásokat 



Érvek az idősebb munkavállalók mellett 

 

Jól tűrik a 
monotonitást 

Komoly szakmai és 
élettapasztalattal rendelkeznek 

Lojálisabbak 

Kiszámíthatóbbak 



Mit tehet egy vállalat?  
IDŐSPOLITIKA 

HR stratégia része – Generáció 
menedzsment 

 Munkakörök személyre szabása 

Képzések 

Egészségmegőrzés 

Szabadidős programok 

Ilyen megfogalmazásokkal 
azért óvatosan J 



Javaslatunk: Projekt csapat létrehozása a 
BCSDH tagvállalatok által 

HR 
stratégia 

•  Támogatás a vállalati időspolitika kidolgozásában 

Képzések 

•  Továbbképzés, oktatás tagvállalatok saját erőforrásai által 
•  Pályázatok felkutatása, menedzselése 

Munkaerő-
menedzselés 

•  Munkaerő-menedzselés tagvállalatok között  

Egészség-
megőrzés 

•  Közös egészség-megőrzési program 
•  Szabadidős programok 



Fenntartható jövő, illetve társadalom 

•  Egészségmegőrzés révén tovább aktívak a munkaerőpiacon 

•  Magasabb foglalkoztatottság, több bevétel a nyugdíj kasszába 

•  Emelkedik az idősebb munkavállalók elégedettsége 

•  Hatékonyabb munkavégzés részükről 

•  Szélesedik a potenciális munkavállalói kör 

•  Generációk közötti párbeszéd 

•  Javul az idősebbekről alkotott kép 



Társadalmi megtérülés - Konklúzió   

�  Jelenlegi trendek alapján 15 év múlva a lakosság 30%-a éri el 

az 55-64 év közötti korosztályt, a születési arány évek óta nem tud 

emelkedni,  míg a fiatalok zöme külföldön vállal munkát a magasabb 

fizetés érdekében. 

�  Konklúzió, hogy a hosszú távon fenntartható 

társadalom érdekében mielőbb el kell 

kezdeni komolyabban foglalkozni az 55-64 év közöttiek 

foglalkoztatottságával. 



Köszönjük a 
figyelmet! 

Facskó Gábor 
Kelecsényi Réka 
Kiss Daniella 
Nagy László András 
Nemes Viktória 



Back-up 



Üzleti megtérülés   

�  Szervezeti sokszínűség - tapasztalat és készségek 

megőrzése 

�  Hosszú távon költséghatékony az idősebb 

munkavállalók alkalmazása 

�  Szakmai hozzáértés megtartása 



Előnyök 

•  55 év felettiek foglalkoztatása esetén adókedvezmény igénybevétele 

•  Már máshol bizonyított munkaerőforrás azonnal elérhető 

•  Munkaerő keresés ideje gyorsulhat és költsége csökkenhet 

•  Tapasztalt munkaerő azonnal 

•  Toleránsabb munkaerő 

•  Hosszútávon számíthatunk munkájára à munkahelyváltás rizikófaktora kisebb 

•  Tagvállalatok nyíltan hirdethetik elkötelezettségüket az idősebb korosztály 

foglalkoztatása mellett 



Aktív időskor, munka mellett egészségmegőrzés 



Kit tekintünk idősnek?  

•  WHO kormegoszlása szerint: 
•  Középkorú: 45-59 éves 

•  Idősödők: 60-74 éves 
•  Idősek: 75-89 éves 

•  Aggastyánok: 90 év 

•  Nem csak a kronológia életkor (évek száma) számít, az öregedés 
multidimenzionálissá vált 

•  pszichológiai életkor (milyen idősnek érzem magam) 

•  biológiai életkor (a szervezet egészségi állapota) 

•  szociológiai életkor (a társadalom milyen idősnek tartja)  



Foglalkoztatottság áttekintése EU mértékben 

Forrás: eurostat 

44,50 45,5 45,9 46,2 47,2 
48,7 

50,1 
51,8 

32,2 
30,9 31,9 33,6 

35,3 36,1 37,9 

41,7 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Employment rate of older workers, age group 55-64 

EU (28 countries) Czech Republic Hungary Poland Slovakia Linear (Hungary) 



EU korfa (2014) 

Forrás: Eurostat 



Magyarország népessége főbb kor megoszlás szerint 

Forrás: KSH 
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Magyarország korfa (2013) 

Forrás: KSH 



Mit tehet egy vállalat? 

HR stratégia része legyen az időspolitika 
 

•  Munkakörök személyre szabása  

•  Képzések   

•  Egészségmegőrzés  

•  Szabadidős programok szervezése 

 



Magyarország munkaerő-piaci struktúrája 

Forrás: KSH 

55-64 éves 
korosztály az 
aktív népesség 
14%-át adja 



Foglalkoztatottsági körkép 

Forrás: eurostat 

61,8% aktív 
(EU28 ráta 64,9%) 



Javaslatunk: Projekt csapat létrehozása a 
BCSDH tagvállalatok által 
•  Támogatás a vállalati időspolitika kidolgozásában 
 
•  Továbbképzés, oktatás tagvállalatok saját erőforrásai által 
 
•  Pályázatok felkutatása, menedzselése 
 
•  Munkaerő menedzselés tagvállalatok között (esetleges 

létszám leépítés esetén ajánlás másik tagvállalathoz) 
 
•  Egészség megőrzési program működtetése 

•  Közös szabadidős tevékenységek szervezése 


