7. Adattár*


1.

Foglalkoztatás
1.1.
A népesség foglalkoztatási rátája korcsoport szerint
1.2. A 20-64 éves népesség foglalkoztatási rátája iskolázottság szerint
1.3. A foglalkoztatottak között részmunkaidőben dolgozók aránya nem
és nyugdíj státusz szerint
1.4. A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája megye szerint
1.5. A foglalkoztatottak ágazati megoszlása

2. Munkanélküliség
2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája
2.2.	Regisztrált munkanélküliek száma és aránya a 15-64 éves
népességre vetítve
2.3. 15-24 évesek munkanélküliségi rátája (ILO/aktív)
2.4. 20-64 éves nem dolgozó népesség álláskeresési aktivitása
2.5. A munkaügyi kirendeltséget egy hónapon belül felkereső
regisztrált munkanélküliek száma és aránya
2.6.	Regisztrált munkanélküliek és a 15-64 éves nem dolgozó népesség
létszáma
2.7. A tartós munkanélküliek (ILO) száma és aránya
2.8.	Tartós munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliek között
kistérség szerint
2.9. Munkanélküliek (ILO) megoszlása nem és iskolázottság szerint
2.10. Munkanélküliségi ráta (ILO) nem és iskolai végzettség szerint
3. Bérek
3.1. A feldolgozóipari fizikai munkás havi átlagbére
3.2. Becsült bérelőnyök iskola, nem és kor szerint
4.	Népesség
4.1. A 15-64 éves népesség létszáma
4.2. A 20-64 éves népesség iskolázottság szerint
4.3. A 60 évesen várható élettartam nemek szerint
4.4. Magyarországon tartózkodó bevándorlók állampolgárság szerint
4.5.	Európa egyes országaiban élő magyar állampolgárok száma
4.6.	Demográfiai és gazdasági függőségi ráta
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5.	Gazdasági környezet
5.1. A bruttó hazai termék (GDP) és az infláció (CPI ) alakulása
5.2.	Önfoglalkoztatók száma és aránya
5.3.	Üzleti környezet
5.4.	Területfejlesztési programok költségvetési támogatása
5.5. A területfejlesztési célelőirányzat (tfc) támogatása
5.6. Minimálbér, bérminimum és nyugdíjminimum havi összege
5.7. Munkát terhelő adók a költségvetési bevétel és a keresetek
arányában
6. Jóléti ellátások
6.1. Munkanélküli ellátásban és aktív eszközben részesülők létszáma
6.2.	Szülői szabadság és bölcsődei férőhelyek
6.3.	Nyugdíjasok létszáma és a nyugdíjba menők átlagos életkora
7.

Foglalkoztatáspolitika
7.1.
A foglalkoztatáspolitikai eszköztár főbb kiadásai
7.2. A munkaügyi szervezetben dolgozók létszáma és munkaterhelése
7.3. Az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedési arányai
7.4. Vezető politikusok a munkaügyi és a kapcsolódó tárcáknál

* Az adattárat Scharle Ágota szerkesztette. A táblázatokat Bálint Mónika, Sinka-Grósz Zsuzsanna és Szabó
Zsuzsanna, az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Adatbankjának munkatársai készítették. Kivétel a 4.4. (Hárs Ágnes), az 5.3. (Bartha Attila és Kocsis Gábor), az 5.4-6., 6.1-2., és 7.1. (Scharle Ágota), a 7.2.
(Bódis Lajos) illetve a 7.4 (Balogh Vera) táblázat.
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