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Bevezető és összegzés 

Az EU-csatlakozás hatásainak vizsgálatánál figyelembe kell venni azt, hogy ez egy több mint 
évtizedes folyamat végét jelenti. Így a gazdasági kapcsolatok fejlődéséből, a vámok 
eltörléséből, a piacok megnyitásából és a befektetések megnövekedéséből eredő pozitív 
hatások a magyar gazdaságban és társadalomban már több éve jelen vannak. Ezért a 
csatlakozás közvetlen pozitív hatásai 2004-ben és azt követően viszonylag már kisebbek 
lesznek. A csatlakozás a magyarországi intézményi szerkezetet az uniós politikai és 
közösségi intézményekhez való illeszkedésre kényszeríti, ami lehetőséget ad arra, hogy a 
jelenlegihez képest átláthatóbb, szabályozottabb, stabilabb intézményi környezet irányába 
mozduljon el a közintézmények rendszere. A belépés a hazai közszféra és politikai élet 
működési módjában, stílusában, szakmaiasodosában is változást hozhat. A csatlakozás 
megadja az esélyt egy, az uniós átlaghoz való dinamikus felzárkózásra, de ez (mint azt a 
unióhoz csatlakozó Írország, Portugália, Spanyolország, Görögország eltérő példáin 
láthatjuk), nem determinisztikusan következik be. A sikeres csatlakozás döntőmértékben 
függ a hazai intézmények EU intézményekhez történő illeszkedésétől, a belső folyamatok 
tisztázottságától, átláthatóságától. A hatékonyság növekedése nagyban függ a 
menedzsmenttől, nemcsak általában, hanem nagyon konkrétan, helyi intézményi szinten is. 

A TÁRKI 2000-ben „A sikeres európai felzárkózás társadalmi feltételrendszere” címmel 
vizsgálta a csatlakozás hatásait. Akkor a kutatás azt vizsgálta, hogy a sikeres európai 
felzárkózást mutató országok társadalmi feltételrendszere és társadalompolitikája mennyiben 
hasonlított egymásra, a csatlakozás miképpen befolyásolta a vizsgált részterületeket. 
Elemzésünk kiemelt témakörei voltak az egészségügy és oktatás, valamint a költségvetés 
prioritásai, különös tekintettel a jóléti kiadásokra. Ez utóbbinak meghatározói a 
nyugdíjrendszer és részben a munkaerőpiaci jellemzők. Kitértünk a jövedelmi 
egyenlőtlenségek és a szegénység vizsgálatára is. A vizsgálatba bevont négy ország a 
következő volt: 

− Írország 
− Spanyolország 
− Portugália 
− Görögország 

Ezt a négy országot elemeztünk abból a szempontból, hogy vajon a csatlakozás hatott-e és 
hogyan a különböző alrendszereikre, és vajon a sikeresség, illetve sikertelenség mögött 
milyen tényezők munkálhattak. A négy ország különböző időpontokban csatlakozott az 
Unióhoz, de közös bennük, hogy valamennyire a perifériára szorultak annak idején, 
Spanyolország, Portugália és Görögország esetében valamilyen diktatúra is szerepet játszott 
ebben, és ezért viszonylag elmaradott országoknak voltak tekinthetők az alapító 
országokhoz képest. 

Most kutatási kérdésünk más. Az elkövetkezendő tíz év legfontosabb, az egész magyar 
társadalmat érintő gazdasági eseménye az Európai Unióhoz való csatlakozás lesz. Nagyon 
fontos kutatási kérdés tehát annak vizsgálata, hogy a csatlakozás a magyar társadalmat 
miképpen érinti, illetve, hogy az egyes gazdasági és társadalompolitikai intézmények 
mennyire felkészültek a csatlakozásra.  

A TÁRKI társadalmi szerkezet kutatásai szerint a magyar társadalomban van egy majd 
egyharmadnyi „alsóosztály”, s egy további majd egyharmadnyi „veszélyeztetett”, akiknek egy 
része alacsony képzettségük és munkakultúrájuk miatt egy EU munkamegosztási 
rendszerben nehezen talál állást. Az EU országai, még a periférián lévők is, 
posztindusztriális szolgáltatási társadalmak. Magyarország is jelentős mértékben ebbe az 
irányba mozdult el az elmúlt tíz évben. Az EU társadalmai középosztályi társadalmak, (a 
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periférián lévők nyilván kevésbé). A középosztályosodás folyamata, amely az elmúlt években 
nálunk is megindult, s az EU csatlakozás után feltehetőleg folytatódni fog. A középosztály 
három nagy pillére a vállalkozók rétege és a magán-, valamint a közszféra fehérgalléros 
alkalmazottai, a csatlakozás eltérően érinti e csoportokat. 

A társadalmi egyenlőtlenségek alakulása során különösen érzékeny terület a jövedelmi 
egyenlőtlenségek. Három szinten is vizsgálandó a probléma, különbséget téve a bér jellegű 
keresetek és a redisztributív elemeket is tartalmazó jövedelmek között. A társadalmi 
szerkezetet alakító mechanizmusok közül kiemelkedik az oktatás, valamint a munkaerőpiac. 
Új elemként kell figyelembe venni az információ szerepét. 

Az oktatás bővülése egyszersmind belső differenciálódást is hoz magával. Különböző a 
diplomák piacképessége, nem lehet egyszerűen a felsőfokú tanulásba való befektetésről és 
annak megtérüléséről beszélni, mert ez a képzés iránya és jellege szerint eltérően alakul. 
Ugyanakkor az oktatási rendszer már most rugalmasabb, mint korábban volt, s még inkább 
az lesz az EU csatlakozás után. Tehát lehetőség van a tanulmányok irányának és jellegének 
korrekciójára, sőt a folyamatos (élethossziglani) tanulás éppen ilyen korrekciós folyamatok 
sora. 

A munkaerőpiac szintén rugalmasabbá vált az elmúlt évtizedben, de az EU csatlakozás után 
olyan flexibilis foglalkoztatási formák is még elterjedtebbé válhatnak, mint a szerződéses 
alkalmazás, a részfoglalkoztatás, az otthonról bedolgozói rendszerben való alkalmazás. 

Az EU országai, még a periférián lévők is, a magyar társadalomnál jelentősebb mértékben 
váltak már információs társadalommá. A társadalmi egyenlőtlenségek egy új dimenziója, ami 
új differenciálódást teremt, az információkhoz való hozzájutás, az ebből való kirekesztődés. 
A foglalkozás-szerkezeten belül is differenciál, hogy a munka mennyire információ igényes, 
információt termelő, a munkavégzés milyen mértékben kapcsolódik számítógép, internet 
használatához. 

Ezek tehát a témák. Az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni kutatásunk eredményeit 
mind az öt önmagában is összetett, szerteágazó területen. 

 
A társadalomszerkezet áttekintésekor egyrészt röviden vizsgáljuk, hogy a rendszerváltást 
követően milyen strukturális átalakulási folyamatok zajlottak Magyarországon, másrészt a 
kilencvenes években lezajlott folyamatokat elemezve megpróbáljuk felvázolni, hogy az 
Európai Uniós csatlakozást követően milyen változásokra számíthatunk. A tanulmányban a 
társadalomszerkezeti változások három fő aspektusát emeljük ki. Egyrészt elemezzük fogjuk 
a piaci viszonyok dominánssá válásának folyamatát és társadalomszerkezeti 
következményeit, a piac és a redisztribúció viszonyának alakulását a rendszerváltást 
követően. Másrészt a társadalmi egyenlőtlenségi viszonyok strukturális átalakulását 
vizsgáljuk meg. Tanulmányunk harmadik fejezetében pedig kiemelt figyelmet fordítunk a 
középosztályosodás folyamatára, a középosztály speciális jellemzőire az átalakuló 
társadalomban. Elemzésünk főbb megállapításai a következők: 

A rendszerváltást követő strukturális átrendeződési folyamatnak leglényegesebb dimenziója 
a piaci viszonyok dominánssá válása a nem piaci szférával szemben. A rendszerváltást 
követő időszakban a redisztribúció és a piac viszonya oly módon változott, hogy a korábbi 
„kétharmad redisztribúció – egyharmad piac” részesedési arány megfordult, így közel 
ugyanazt a szintet érte el Magyarországon is, mint az európai jóléti társadalmakban. Az 
Európai Uniós csatlakozást követően további lényeges elmozdulás már nem várható ezen a 
területen. Ennek során az a kérdés, hogy az állam mit enged át a piacnak, hogyan 
korlátozza saját újraelosztó szerepét, milyen módon és milyen mélységben határozza meg a 
gazdaság szereplőinek cselekvési terét. 

A rendszerváltást követő évtizedben a régi, „kvázi” piaci szereplők köre jelentős mértékben 
kikristályosodott, letisztult. Azok többsége, akik nem tudtak váltani, kihullottak a piacról, míg 
a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni tudók és akarók jelentős piaci pozíciókat értek el. 
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Ez a folyamat jól nyomon követhető a nagyvállalkozások kialakulásának és megszilárdulását 
elemezve éppúgy, mint a kisvállalkozások alakulásának és megszűnésének dinamikájában, 
valamint a tömeges másodállások, mellékfoglalkozások elsorvadásában. 

Az Európai Uniós csatlakozást követően már nem fog nehézséget jelenteni a piaci szereplők 
számára a tiszta piaci viszonyok közötti tevékenység, a verseny és a versenyszabályok 
elfogadása. Problémát jelenthet viszont az, hogy – a kelet-európai társadalomfejlődés 
sajátosságai miatt – ebben a régióban a kapcsolati tőkének továbbra is jelentős szerepe van 
a vállalkozások tevékenységében, a piaci pozíciók megszerzésében. 

Az Európai Uniós csatlakozást követően nem számíthatunk arra, hogy a nagyvállalkozások 
kialakulásának újabb hulláma söpörjön végig az országon. Ugyanakkor a nemzetközi nyitást 
követően, a nemzetközi verseny fokozódásával egy második szelekciós mechanizmus 
hatásaira számíthatunk a nagyvállalkozások körében. A hazai nagyvállalkozásoknak csak 
egy kis része lesz képes felvenni a versenyt a nagy multinacionális cégekkel. A többség 
vagy szorosabb kapcsolatot alakít ki erős multinacionális cégekkel, vagy visszaszorul a 
másodlagos, speciális hazai igényeket kielégítő piacra, vagy teljes mértékben kiszorulnak a 
piacról.  

Az Európai Uniós viszonyok között nagy verseny-előnyhöz jut az, aki a) képes a kapcsolati 
hálóját az Európai Unió egészére kiterjeszteni, illetve b) akik számára a kapcsolati tőke csak 
másodlagos jelentőségű, akik képesek arra, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően, 
tendereken keresztül nyerjenek el piaci részesedést. 

Évente kb. 50.000 új kisvállalkozás alakul Magyarországon. Ezek fele „főállású” vállalkozás, 
másik fele „másodállású”. évente kb. kétszer annyi kisvállalkozás alakul, mint amennyi 
megszűnik. Míg a nagyvállalkozások megalakulása döntően a kilencvenes évek elejére-
közepére tehető, s ezt követően jelentősen csökkent annak a valószínűsége, hogy valaki 
olyan vállalkozást indítson, ami rövid időn belül nagyvállalkozássá növi ki magát, addig a 
kisvállalkozások számára a piaci viszonyok stabilizálódásával sem szűntek meg a 
lehetőségek. A kisvállalkozások megalakulását kevéssé befolyásolta a rendszerváltás 
konjunktúrájának egyszeri, vissza nem térő lehetősége, mint a nagyvállalkozásokét. A 
stabilizálódó viszonyok között kétszer annyi kisvállalkozás alakul, mint amennyi megszűnik. 
A következő években is arra számíthatunk tehát, hogy a kisvállalkozások száma lassan, de 
biztosan emelkedni fog.  

A kezdeti időszakban valamelyest növelte a vállalkozás túlélési esélyeit az, ha a vállalkozó 
főállásúként foglalkozott a vállalkozással. Napjainkban a frissen alakult főállású 
vállalkozások körében a 20% körüli lemorzsolódási ráta, a frissen alakult másodállású 
vállalkozások pedig határozottan stabilnak mutatkoznak, ezek a főállású vállalkozásoknál 
lényegesen alacsonyabb valószínűséggel szűnnek meg. 

A másodállású kisvállalkozások elsődleges célja nem elsősorban a piaci vállalkozás, hanem 
a rendkívül magas állami elvonás szorításából való kibújás. Az Európai Uniós csatlakozás 
jelentős mértékben befolyásolhatja a kisvállalkozások, és különösen a másodállású 
kisvállalkozások alakulásának mértékét, illetve életképességét. Az Európai Uniós 
jogszabályokkal ugyanis összeegyeztethetetlen az alkalmazotti viszony 
„számlaképességhez” való kötése. Ez ellentétben áll a munkavállalók érdekeivel, a 
foglalkoztatás biztonságához való jogukkal. Az Uniós csatlakozást követően arra kell 
számítani, hogy erőteljes lesz a nyomás a felemás „számlaképes alkalmazotti” státusz 
megszüntetésére. Ez a másodállású vállalkozások nagy részének megszűnésével fog járni, 
illetve nem fognak létrejönni új másodállású vállalkozások. Következésképpen hosszú távon 
a kisvállalkozások évenkénti alakulásának feleződésével kell számolnunk, de valószínűleg e 
csökkent alakulási arány is stabilizálódni fog. 

Mivel a „főállású” kisvállalkozások nagy része a szolgáltatási szektorban található, s a 
vállalkozó közvetlen (hazai) környezete alkotja a piacukat, főállású vállalkozások 
életképességét önmagában az Európai Uniós csatlakozás, a csatlakozási folyamattal járó 
nyitás nem befolyásolja. Befolyásolja viszont a belföldi kereslet, azaz a lakosság 
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fizetőképessége. Remélhetőleg az Európai uniós csatlakozás hosszú távon a kereslet 
növekedésével jár együtt, így a főállású vállalkozók – az alakulások és megszűnések e 
fejezetben említett dinamikájával együtt – a középosztály stabil rétegét fogják alkotni. 

A piaci viszonyok dominánssá válásával új egyenlőtlenségi dimenzió jelent meg: a piaci-nem 
piaci dichotómia, és ezzel együtt a piacképesség, mint egyenlőtlenség teremtő tényező. A 
„piacképes-nem piacképes” dimenziók mentén szétvált a piacgazdaság dominánssá 
válásával a társadalom. 

Prognózisunk szerint az Európai Uniós csatlakozás rövid távon valószínűleg növelni fogja a 
munkanélküliséget a kelet-európai országokban. Paradox módon ennek okát abban kell 
keresni, hogy az Uniós csatlakozás után, a gazdaság teljes nyitásával párhuzamosan 
valószínűleg a nemzetközi cégeknek nem az országba való beáramlásával, hanem a 
kivonulásával kell számolni – legalábbis a kezdeti időszakban. Az Uniós csatlakozást 
követően, a munkaerőpiac nyitottá válásával ugyanis biztosra vehető, hogy az alkalmazottak 
– hangsúlyozottan, a piacképes alkalmazottak – bérei jelentősen nőni fognak. Hosszú távon 
a bérköltségek jelentős növekedésével számolnak tehát azok a külföldi tulajdonú cégek, 
amelyek a rendszerváltást követő átmeneti, „félig nyitott” gazdasági periódusban – amikor a 
külföldi cégek már gyakorlatilag korlátozások nélkül indíthattak vállalkozásokat, alapíthattak 
leányvállalatokat Magyarországon, de az alkalmazottak munkaerő-piaci mozgása még 
erőteljesen korlátozott volt – az alacsony bérű, de jól képzett munkások miatt értékelték 
nyereségesnek a magyarországi vállalat létrehozását. Ők az Uniós csatlakozás hírére olyan 
országokba telepítik leányvállalataikat, ahol várhatóan hosszú távon is alacsony marad a 
bérköltség. Ennek hatását mérsékelné az a munkaerő-piaci mozgás, amelynek során a 
magasan képzett, nyelvtudással rendelkező piacképes magyar munkások nagyobb arányban 
választanák a „külföldi”, Európai Uniós munkahelyeket. Az Uniós csatlakozás kezdeti 
szakaszában azonban az Uniós munkaerőpiac továbbra is erőteljesen korlátozva lesz az új 
tagállamok polgárai körében. A munkaerő kivándorlásból adódó „kiegyenlítő” hatással tehát 
rövid távon nem lehet számolni. 

A piaci és redisztributív dimenzió élesebb elkülönülése, valamint a „hazai” és „külföldi” (ezen 
belül speciálisan a multinacionális) piac dominanciájának eredményeként jelentős 
átstrukturálódási folyamat zajlott le Magyarországon, ami rövid időn belül jelentős 
intragenerációs mobilitást eredményezett. Erre a mobilitásra nem elsősorban a 
foglalkozásváltás volt a jellemző – bár a főállású vállalkozóvá válás a foglalkozási kategória 
módosulását is eredményezte. Sokkal inkább a redisztribúció-fejlett piac – fejletlen piac 
dimenziók mentén történt jelentős mozgás. A piacgazdaságra való áttérés kezdeti 
szakaszában a „fehérgalléros” középosztály jelentős mértékben szegmentálódott e három 
dimenzió mentén. 

A rendszerváltás körüli időszakban a jövedelmi egyenlőtlenségek lassan, de biztosan nőttek 
Magyarországon. Az egyenlőtlenségek növekedése az egyenlőtlenségek belső 
szerkezetének átalakulásával is együtt járt. A piacosodás, a munkaerőpiac érvényesülése 
folytán a jövedelmi egyenlőtlenségek egyre markánsabban kapcsolódnak az iskolai 
végzettséghez. A kilencvenes évek végére a foglalkoztatottak, és különösen a diplomások 
jövedelmében megmutatkozó különbségeket az iskolai végzettségen túlmenően egyre 
nagyobb mértékben befolyásolják az ágazati, területi és vállalati hatások. a végzettség, 
képzettség, a „potenciális termelékenység” növekedésével párhuzamosan nő a szektor 
jövedelemre vonatkozó hatása. Minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb a 
jövedelmi különbség a versenyszférában, és az állami/közalkalmazotti szektorban a 
megfelelő szakemberek jövedelme között. 

Az ipari társadalmakban az iskolai végzettség egyre nagyobb mértékben befolyásolja a 
foglalkozási státust. Az iskolai végzettség egyenlőtlenségi viszonyokra gyakorolt hatása már 
a rendszerváltást megelőzően erős volt Magyarországon, s a piaci viszonyokra való áttérést 
követően még erőteljesebbé vált ez a hatás. Ugyanakkor hazai és nemzetközi kutatások 
egyaránt bizonyították, hogy hiába történtek a világon mindenütt komoly erőfeszítések arra, 
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hogy a különböző családi hátterű gyerekek azonos eséllyel érjenek el magasabb iskolai 
végzettséget, a szülői háttér szerepe változatlanul alapvető a gyerekek iskolázottságában. 
Az iparosodás, az anyagi helyzet egyre kisebb jelentősége a továbbtanulási esélyekben, 
valamint az iskolai expanzió nem csökkentette a családi háttér iskolai végzettséget 
befolyásoló szerepét, csupán „egy szinttel feljebb” helyezte a társadalmi egyenlőtlenségek 
újratermelődésének szintjét a fejlett ipari társadalmakban s Magyarországon is. Ugyanakkor 
hazai és nemzetközi kutatások egyaránt bizonyították, hogy hiába történtek a világon 
mindenütt komoly erőfeszítések arra, hogy a különböző családi hátterű gyerekek azonos 
eséllyel érjenek el magasabb iskolai végzettséget, a szülői háttér szerepe változatlanul 
alapvető a gyerekek iskolázottságában. Az iparosodás, az anyagi helyzet egyre kisebb 
jelentősége a továbbtanulási esélyekben, valamint az iskolai expanzió nem csökkentette a 
családi háttér iskolai végzettséget befolyásoló szerepét, csupán „egy szinttel feljebb” 
helyezte a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének szintjét a fejlett ipari 
társadalmakban s Magyarországon is. Az Európai Uniós csatlakozást követően tehát az 
iskolai egyenlőtlenség mértéke, és a családi háttér szerepe a jobb piaci pozíciót biztosító 
iskolázottságra erősödni fog. Ezen folyamatok ismeretében az iskolai esélyegyenlőség 
növelése csak úgy valósítható meg, ha az ebből a szempontból hátrányosabb helyzetű, 
kevésbé kedvező családi háttérrel rendelkező gyerekek továbbtanulását erőteljesen 
kormányzati programok támogatják.  

A társadalmi változások erőteljesen hatnak a középosztály relatív pozíciójára, egy-egy 
jelentősebb társadalmi-gazdasági változást követően a középosztály helyzete válik leginkább 
bizonytalanná. A középosztályhoz tartozó egyének a társadalmi-gazdasági változások 
hatására lecsúszhatnak, vagy felemelkedhetnek, s összességében a középosztály, mint 
tipikus társadalmi csoport relatív helyzete is könnyen megingatható. 

A középosztályon belül három nagyobb tipikus társadalmi csoportot különböztethetünk meg: 
1) kis-, és közepes vállalkozók, 2) „piacképes” fehérgalléros alkalmazottak, jellemző módon 
a versenyszférában, 3) kevésbé piacképes, jellemzően a nem-versenyszférában dolgozó 
„fehérgalléros” alkalmazottak. E középosztály-rétegek helyzetének eddigi alakulását, és az 
Európai Uniós csatlakozást követően várható alakulását eltérő módon befolyásolják 
társadalmi-gazdasági döntések, valamint a külső környezeti hatások. 

A kis-, és közepes vállalkozók alkotják a középosztály leginkább sérülékeny, instabil rétegét. 
A gazdasági viszonyok kedvezőtlen alakulása esetén, a fizetőképes kereslet csökkenésével 
párhuzamosan nagyon gyorsan és látványosan romolhat a kis-, és közepes vállalkozók 
helyzete, hirtelen lecsúszhatnak az alsó, leszakadó rétegbe. Ugyanakkor javuló gazdasági 
körülmények, a fizetőképes kereslet növekedése, kedvező gazdaságpolitikai feltételek 
esetén helyzetük jelentősen javulhat, a középosztály stabil csoportját alkothatják. 

A vállalkozási szférában dolgozó fehérgalléros alkalmazottak a középosztály felső, leginkább 
stabil helyzetű rétegét képezik, és ez várhatóan az Európai Uniós csatlakozást követően 
sem fog módosulni. 

A nem versenyszférában dolgozó fehérgalléros alkalmazottak köztes helyzetet foglalnak el a 
középosztály másik két csoportja között. Munkaerő-piaci helyzetüket, és jövedelmi 
viszonyaikat tekintve lényegesen biztonságosabb helyzetű, stabilabb csoportját képezik a 
középosztálynak, mint a kis-, és középvállalkozók. Mivel alapvetően nem a piaci 
viszonyoktól, hanem a kormányzati döntésektől – és globálisan az ország gazdasági 
helyzetétől – függ a helyzetük, nem kell tartaniuk az alsó osztályba való lecsúszástól. 
Ugyanakkor nem számíthatnak arra sem, hogy hirtelen, kiugró mértékben javuljon a 
helyzetük. Az Európai Uniós nyitás hosszú távon javítani fogja a helyzetüket. A folyamat 
dinamikája elsősorban a kormányzati döntések függvénye. A nem piaci szférában 
alkalmazott fehérgallérosok középosztályosodásának lassú tempója esetén az elégedetlen 
közalkalmazottak tömege erőteljesen befolyásolhatja negatív irányba a közhangulatot, 
jelentősebb munkavállalói érdekérvényesítési megmozdulásokra lehet számítani. 
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A munkaerőpiac részletes vizsgálatának célja, hogy az Európai Unió tagállamaival való 
összehasonlításban elemezze a magyarországi munkaerőpiacot, különös tekintettel a 
gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás, a munkaerő-piaci rugalmasság és mobilitás 
szempontjából. Szándékunk nem csak az, hogy pillanatképet nyújtsunk, hanem hogy 
felvázoljuk a jelen állapothoz vezető utat, és arra is kísérletet teszünk, hogy előrevetítsük, 
Magyarország közelgő uniós csatlakozása milyen változásokat hozhat a fenti 
vonatkozásban. 

 
A 90-es évek magyarországi munkaerőpiacát két − egymással összefüggő − tendencia 
jellemezte. A gazdasági átalakulással járó válság egyfelől a foglalkoztatottak számának 
drasztikus csökkenését hozta. A fejlett gazdaságokra nem jellemző másik, ezzel 
párhuzamos jelenség a gazdaságilag inaktívak számának emelkedése volt. Az 1998 óta 
kirajzolódó kedvező tendencia ellenére a munkavállalási korúaknak még mindig bő 
egyharmada maradt távol a munkaerőpiactól 2000-ben is. Az aktívak aránya 
Magyarországon kiemelkedően alacsony nemcsak Európa fejlettebb államaihoz viszonyítva, 
hanem még a közép- és kelet- európai országokhoz képest is.  

A magyarországi foglalkoztatás szintje az Európai Unión belül legalacsonyabbnak számító 
görög, spanyol, vagy olasz adatokkal hasonló nagyságrendű, de alatta marad a 
csatlakozásra váró Csehországban és Szlovéniában regisztrált szintnek is. Ugyanakkor az 
inaktív népesség körében Magyarországon a foglalkoztatás növelésének komoly tartalékai 
vannak; a jelenleg inaktív státusúak jelentős része visszatérne a munkaerőpiacra, ha 
kínálkozna számára munkahely. Újrafoglalkoztatásuk elé akadályt gördít, hogy képzettségük, 
gyakorlatuk és munkavégzési habitusuk nagy valószínűséggel nem felel meg a megváltozott 
munkaerő-piaci igényeknek. A foglalkoztatás hazai szintjének növelését korlátozzák a 
foglalkoztatást terhelő adó- és járulékterhek − mind az EU kevésbé fejlett országaihoz, mind 
pedig a csatlakozásra váró országhoz képest − magas szintje.  

A foglalkoztatottak számának a 90-es években bekövetkező drasztikus visszaesése együtt 
járt a foglalkoztatás szerkezeti átalakulásával. A legnagyobb létszámzsugorodást elszenvedő 
mezőgazdaság szerepének visszaszorulása várhatóan a jövőben is folytatódik. Az ipari 
keresők száma a drasztikus visszaesést követően stagnál, illetve a 90-es évtized vége óta 
enyhe növekedést mutat. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya a csatlakozásra váró 
kelet- és közép-európai országok között Magyarországon a legmagasabb, bár még mindig 
elmarad az EU országok átlagától. A jövőben a szektor további bővülésére lehet számítani, 
ami valószínűleg az atipikus munkavégzés arányának emelkedését hozza magával. 

A magyarországi bérszínvonal nemcsak az EU tagállamok átlagához képest marad el igen 
számottevő mértékben, hanem a csatlakozásra váró kelet-és közép-európai országok 
körében is alacsonynak számít. A béreknek az uniós szintre való felzárkózása tekintetében 
eltérő előrejelzések láttak napvilágot: míg Ferenczi (2000) a hazai béreknek a nyugati 
országok bérszintjeihez való közeledése mellett érvel, addig Gács és szerzőtársai szerint 
Magyarország 2005-ös uniós csatlakozás esetén még a kedvezőbb forgatókönyv alapján is 
mindössze 15 százalékpontot tudna behozni 2020-ig az EU átlaghoz képest (1997-es adatok 
szerint) fennálló 70 százalékos bérlemaradásából.  

A munkaerőpiac flexibilitása fontos kérdés mind a munkanélküliség elleni küzdelem, mind 
pedig a gazdasági versenyképesség növelése szempontjából. A munkaerőpiac flexibilizálása 
az EU-ban az atipikus munkák (részmunkaidő, határozott idejű foglalkoztatás, szezonális 
munka, a munka önfoglalkoztatóknak történő kiszervezése) elterjedését hozta.  

A rendszerváltást megelőzően szinte alig létező részmunkaidős munkavégzés aránya 
Magyarországon 2000-ben is jelentősen elmaradt az EU tagállamokhoz képest, sőt még a 
csatlakozásra váró országok táborához viszonyítva is. A részmunkaidős foglalkoztatás 
elterjedtsége a különböző felmérési eredmények szerint 2-3,9 százalékra tehető. Az EU 
tapasztalati azt mutatják, hogy közösségi szinten a foglalkoztatás utóbbi években 
bekövetkezett bővüléséhez majdnem egyenlő mértékben járultak hozzá a teljes és a 
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részmunkaidő állások. A gazdasági aktivitás növeléséhez Magyarországon is 
nagymértékben hozzájárulhatna a részmunkaidős foglalkoztatás aktív eszközökkel történő 
ösztönzése, de legalábbis az azt jelenleg hátráltató tényezők megszűntetése.  

A különböző felmérések eltérő adatokat szolgáltatnak a határozott idejű munkaviszony hazai 
elterjedtségéről. Ezek alapján az alkalmazásban állók mintegy 5-11 százalékát 
foglalkoztatják ilyen formában. A fennálló információs bizonytalanságot tetézi, hogy a 
határozott idejű munkaviszony és a szervezett gazdaságon belüli szezonális foglalkoztatás 
között valószínűleg jelentős az átfedés. 

Magyarországon 2000-ben a regisztrált önfoglalkoztatók aránya a teljes foglalkoztatáson 
belül 14,6 százalék volt; az önállók valós aránya azonban ennél minden bizonnyal 
magasabb, miután az adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági önfoglalkoztatókat nem 
tartja számon a statisztika.  

Az EU-hoz később csatlakozott mediterrán országok tapasztalatai alapján az látszik, hogy 
munkaerő szabad áramlását akadályozó korlátok feloldásának hatására nem nőtt az új 
tagállamokból a fejlettebb európai országok felé irányuló kivándorlás. Egybehangzó 
tapasztalatok szerint a migrációt nem az intézményes lehetőségek megváltozása (a 
munkaerő szabad áramlását korlátozó szabályok eltörlése) befolyásolja, hanem sokkal 
inkább gazdasági ciklusok.  

A magyar migrációs potenciál a 90-es években meglehetősen stabil, a tapasztalatok szerint 
a többi kelet-európai országnál általában szerényebb volt. A migráció tervezett iránya is 
változatlan: a magyarok legfőképp a német és az osztrák munkaerőpiacot tervezik célba 
venni. A kutatási eredmények szerint Magyarországon a migrációt nem a körülményekkel 
való elégedetlenség, (vagyis „push” tényezők), hanem a lehetőségek megragadása („pull” 
tényezők) befolyásolja inkább. 

2001-re a migrációt tervezők száma egy felmérés tanúsága szerint több mint a kétszeresére, 
13-15 százalékra nőtt. Nem világos, hogy milyen tényezők állnak a növekedés hátterében. 
Mindazonáltal az adatok értelmezésekor figyelembe kell vennünk, hogy a tapasztalatok 
szerint a migráció gondolatával foglalkozóknak csak egy része tesz konkrét lépéseket 
(információgyűjtés) a migráció érdekében, s töredékük kezdeményezi a szükséges 
engedélyek megszerzését. Tekintettel az európai integrációba bővítés útján bekerült 
országok migrációs tapasztalataira és a magyar munkaerő alacsony mobilitására, a szabad 
munkaerő-áramlás lehetőségének megteremtődése esetén sem kell számolnunk a magyar 
munkavállalók tömeges migrációjával. 

A Magyarországon legálisan foglalkoztatott külföldiek száma a 90-es évek végén mintegy 90-95 
ezer főre tehető. Feltételezhető, hogy az illegálisan foglalkoztatott külföldiek száma ezt a számot 
lényegesen meghaladja. A Magyarországra történő bevándorlás mértéke a rendszerváltás idején 
tapasztalható gyors növekedés után visszaesett, s alacsonyabb szinten stabilizálódik. Ebben 
nem várható változás a közeljövőben sem, amennyiben legalábbis nem következnek be 
nagyobb horderejű gazdasági vagy politikai változások a küldő országokban. Figyelembe véve 
egyfelől, hogy a kelet- és közép-európai országok közötti bérkülönbségek alatta maradnak a 
régió és az EU között meglévő bérkülönbségeknek, másfelől pedig azt, hogy a hazai bérek 
felzárkózása az uniós bérekhez csak hosszabb távon − s egyes szakértők szerint csak 
korlátozott mértékben − fog bekövetkezni, nem számítunk arra, hogy Magyarország uniós 
tagsága a külföldi munkavállalók tömeges beáramlását hozza magával.  

 

A következő társadalmi intézményi rendszer, amit vizsgálat alá vetettünk: az oktatás. A 
rendszeren belül, eltérő jelegzetességük miatt a közoktatást, a szakképzést és a 
felsőoktatást külön-külön elemeztük. A közoktatás területén főbb állításaink a következők: 
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Az egész életen át tartó tanulás, a felnőttkori képezhetőség megalapozásához a szakemberek 
többsége szerint hosszabb, kevésbé szelektív és kevesebb kognitív tartalmat megtanító alapozó 
szakaszra volna szükség, összhangban a fejlett országok többségének gyakorlatával.  

A csökkenő gyereklétszám és a politikai megosztottság miatt a politikai kockázatok 
elutasítása valamennyi politikai erő részéről oda vezetett, hogy pedagógiai szempontból 
kedvező feltételek, de pénzügyi értelemben romló hatékonyság mellett működik a 
közoktatás. Az egy tanárra jutó tanulók száma, az osztálylétszám, a tanárok által éves 
átlagban megtartott tanórák száma, a tanév hossza nemzetközi összehasonlításban 
alacsony. A rendszer viszonylagos leépültsége, beleértve a még mindig alacsony 
pedagógusbéreket és pedagógus szakértelmet a kedvező pedagógiai feltételek pozitív 
hatása nem érvényesül. Így a pedagógiai hatékonyság is legfeljebb stagnál, amelyet a 
nemzetközi tudásszintmérések világosan jeleznek. Trendváltás még nem érzékelhető, a 
mindenkori politika érzékeli, de konszenzusra épülő koncepció és megfelelő források nélkül 
alig képes kezelni ezeket a problémákat.  

A középfokú és felsőfokú oktatásban szinte párhuzamosan a fejlett országok 
oktatástörténetében megfigyelthez képest 2-3-szoros tempójú expanzió zajlott le a 
kilencvenes években. A közép- és felsőoktatás struktúrái fő vonalaikban követik a 
nemzetközi trendeket. Az iskolázási mutatóink az expanzió révén nemzetközileg is 
elfogadható szintre kerültek, de a párhuzamosan fellépő minőségi problémák most is, és 
még sokáig a megoldandó problémák napirendjének elején szerepelnek. A figyelmét és 
erőforrásait a jobb érdekérvényesítő társadalmi csoportok iskolázására fordító szakma és 
politika a hátrányosabb helyzetű rétegek iskolázási problémáit – programokat, 
intézményeket, szabályozást, finanszírozást, szociális támogatást – elhanyagolta. A 
rendszerben jól mérhetően nőtt az egyenlőtlenség, a leszakadás és a gettósodás 
intézményesedett, amely már rövid és középtávon is komoly költségnövelő tényező. E 
többletköltségeknek csak kisebb része jelenik meg az oktatási ágazaton belül. A probléma 
kezelésére alkalmas komplex, ágazatközi politikáknak csak halvány jeleit látni. 

A romák iskoláztatásában is megvalósult egy – pontosan nem ismert léptékű – expanzió, 
amely az iskolázottságukban a más rétegektől való lemaradását ennek a társadalmi 
csoportnak bizonyosan nem csökkentette. A problémával foglalkozók szerint a lassan bővülő 
támogatási programok nem jelentenek érdemi kísérletet a helyzet kezelésére. A Nemzeti 
Fejlesztési Terv megismert változata ugyan érinti a témát, előrevetítve további forrásbevonás 
lehetőségét, de nem a probléma relatív súlyát megillető differenciáltsággal. 

A szakképzés esetében felhívjuk a figyelmet a következő tényezőkre: 

Az iskolai szakképzés horizontális és vertikális struktúrája egyaránt átalakult. A vertikális 
tagolódás követte a nemzetközi trendeket, kitolódott a szakképzés megkezdésének és 
befejezésének ideje. A programok közös, szakmacsoportos alapozásúak. A horizontális 
tagolódás, a profilok, szakmacsoportok, szakmák, modulok alakulása ellentmondásosabb, 
ezek fejlődése magán viseli a meghatározó erejű érdekcsoportok igényeit. 

A szakképzést érő bírálatok mindenekelőtt a szakmunkásképzés minőségi leépülésének 
szólnak, melyet a nem pangó térségekben kiteljesedő, és rövidtávon nem felszámolható 
szakmunkáshiány jól jelez. Az oktatáspolitika most átfogó programot ígér a hiány 
mérséklésére, de egymaga nem lesz képes felszámolni azt. A gazdaság szereplőinek 
reakciója kontraproduktív. A mögöttes társadalmi folyamatokat nem értve, az őket ért 
hátrányok nagyságát sértetten felmutatva és egy más társadalmi-gazdasági feltételek 
melletti állapot akkor is elégtelenül, és más károkat okozva működő mechanizmusára 
hivatkozva az oktatáspolitikát hátraarcra buzdítanák, miközben maguk a szakképzési 
hozzájárulás megfizetésére hivatkozva obligón kívülinek tüntetik fel magukat. Az 
oktatáspolitika – szerencsére – csak kisebb engedményekre volt hajlandó, viszont a 
probléma tárcaközi, interdiszciplináris, a civil szférát is bevonó komplex kezelése nem 
jellemző. 
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Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ún. tranzitfoglalkoztatási programjai példát 
mutatnak arra, hogy a társadalom széles perifériájának munkaerő-piaci (re)integrációja csak 
összehangolt oktatási, foglalkoztatási és szociális akciók révén valósulhat meg. A 
problémának a társadalmi okok elemzését követő, komplex kezelése mellett a személyre 
szabottság az a dimenzió, amely a siker záloga, és amely az üzemszerű rendben működő 
iskolarendszerben ritkán valósul meg. Az elismerten hatékony tranzitfoglalkoztatási 
programok elterjedésének elakadása jól jelzi az ágazatközi együttműködések korlátait, amely 
a szakiskolákat is diszfunkcionális működésük folytatására kényszeríti.  

A szociális partnerek bevonása a szakképzés területén mintegy uniós elvárás, és formálisan 
meg is valósult, de a politikaformálást és a forráselosztást az államigazgatás dominálja. A 
gazdaság szerepvállalása a szakképzésben sajnálatosan alacsony szinten rekedt meg, illetve 
csak bizonyos területeken – néhány konkrét szakmában, néhol a mérnökképzésben – nyer teret. 
Az anyagi terheket is jelentő részvételt – képzési innovációkban, gyakorlati képzésben (nem 
feltétlenül duális formában), a munkavállalókkal szembeni igények közvetítésében – a gazdaság 
azzal hárítja el, hogy az adó jellegű szakképzési hozzájárulást megfizeti. Az oktatáspolitika 
befolyásolására pedig nincs koncepciója, figyelmet érdemlő mondandója.  

A felsőoktatás területén az alábbiakat emeljük ki: 

A felsőoktatási expanzió – kényszerűen követve a megkésett középiskolai expanziót – 
nagyon alacsony szintről indulva azt eredményezi, hogy a felsőoktatásban résztvevők 
aránya a csatlakozást követő években meg fogja közelíteni a fejlett országokban mért 
rátákat, amelyet pár év késéssel fog követni a diplomával a munkaerőpiacra lépők 
arányának megfelelő növekedése. A már most is egyre nagyobb létszámban a végző 
diplomás tömeget a jelenlegi struktúrában is, relatív előnyöket kínálva szívja fel a 
munkaerőpiac. Ennek az összhangnak a fennmaradása azonban a gazdaság és felsőoktatás 
kapcsolatának további erősítését követeli meg, kiemelten a rövidebb, gyakorlatközelibb 
programok esetében. 

A felsőoktatás átalakulását mind az Európai Unióban, mind Magyarországon az ún. 
„bolognai folyamat” célrendszere tereli mederbe. Az intézményi integráció és a 
kreditrendszer bevezetése nálunk is a duális rendszerből egy lineáris rendszer felé való 
elmozdulást mozdít elő, bár a folyamat – amint a legtöbb tagországban is – még csak az 
elején tart. A felsőoktatás nemzetköziesedése – az uniós tercier oktatási szektor egy másik 
fő fejlődési trendje – nálunk szintén előtérben van, de relatív szegénységünk és félperifériás 
helyzetünk miatt itt csak a belépés utáni időkben várható gyorsabb változás. 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a jövedelmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása 
tekintetében alapvető megállapításaink a következőkben összegezhetők: 

Magyarországon a jövedelmi egyenlőtlenségek a nyolcvanas évek eleje óta növekvő 
tendenciát mutattak. A növekedés üteme felgyorsult a kilencvenes évek fordulóján, majd a 
kilencvenes évek közepe óta stabilnak látszik a jövedelemi egyenlőtlenségek mértéke. 

A kilencvenes években a keresetek egyenlőtlenségének növekedésében a legmarkánsabb 
tényező az iskolai végzettség kereseti hozamának emelkedése volt. A kilencvenes évek 
elején a képzettség kereseti előnyének növekedése abból származott, hogy a gazdaság 
szerkezetének átalakulása során a foglalkoztatás visszaesése sokkal nagyobb mértékben 
érintette a kevésbé iskolázott munkaerőt, mint a képzetteket. A kilencvenes évek második 
felében már nagyrészt az állt a képzett munkaerő bérelőnyének növekedése mögött, hogy – 
jórészt a külföldi működőtőke-beáramlásnak köszönhetően -egyre fejlettebb termelési 
technológiák honosodtak meg és emiatt nőtt a fiatal és képzett munkaerő iránti kereslet.  

Az EU-hoz való csatlakozás egyrészt az EU államok alkotta szabadkereskedelmi övezethez 
való csatlakozást jelenti. A kereskedelmi integráció eredményezhet kisebb mértékű 
strukturális átalakulásokat a magyar gazdaságban, de a kilencvenes évek elején végbement 
sokkszerű és nagyarányú szerkezetváltás nem várható. Magyarország a csatlakozás 
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küszöbére érve ugyanis már jelentős mértékben integrálódott az európai gazdaságba, az 
ipari termékek kereskedelme például gyakorlatilag vámmenetessé vált. Ugyanakkor más 
szektorokban nem történt még meg a kereskedelem liberalizálása. Ilyen terület a 
mezőgazdaság és a szolgáltatások.  

Magyarország gazdasági fejlődésére nagyon jelentős hatással volt a külföldi működőtőke – 
beármalás. Az EU-csatlakozásnak a külföldi működőtőke szempontjából kedvező és 
kedvezőtlen hatásai is lesznek, önmagában a csatlakozástól nem várható nagyobb változás 
a működőtöke beruházások ütemében. Pozitíven hat a Magyarországra irányuló külföldi 
befektetésre, hogy a befektetésekkel kapcsolatos országkockázat a csatlakozással 
várhatóan csökken, ugyanakkor az adókedvezmények, a vámvisszatérítés és a vámszabad 
területek megszűnése és hosszabb távon a bérköltségben meglevő különbségek 
csökkenése miatt valamelyest romlik a beruházások üzleti környezete.  

Ugyanakkor minden bizonnyal folytatódni fog a gazdaság technológiai fejlettségének 
emelkedése, a vállalatok termelékenységének javulása. Hosszú távon a magyar vállalatok 
versenyképessége nem épülhet az alacsonyabb munkaerőköltségre, hiszen ebben a 
tekintetben az ázsiai országok előnye behozhatatlan. A nagyobb hozzáadott értékű termékek 
előállítására való specializálódás tovább emeli a keresletet a képzett munkaerő iránt. Ennek 
a kereseti egyenlőtlenségekre vonatkozó implikációi azonban a képzett munkaerő 
kínálatának alakulásától is függnek. 

A keresetek egyenlőtlensége szempontjából kérdéses, hogy a magyar bérmeghatározási 
rendszer az EU csatlakozás után közelíteni fog-e a kontinentális Európára jellemzőbb 
magasabb (ágazati) szintre kiterjedő alkukra épülő rendszerhez, vagy az angolszász 
országokra jellemző decentralizált bérmeghatározás szerepe marad döntő. Ez utóbbi 
rendszer nagyobb kereseti egyenlőtlenségeket, de kisebb mértékű munkanélküliséget 
implikál, ami összességében kedvező lehet a jövedelemegyenlőtlenségekre és a 
szegénység alakulására nézve. 

A kilencvenes években kialakult egyenlőtlenségek másik jelentős aspektusa a regionális 
különbségek kiéleződése. A nyugat-magyarországi és a főváros környéki régió mind a 
munkanélküliség, mind a bérek színvonala tekintetében kedvezőbb helyzetben van pl. az 
északkeleti megyéknél. A működőtőke-beruházás várhatóan továbbra is a budapesti ill. 
nyugat-magyarországi régiókba fog koncentrálódni, ami ezeknek a régióknak a gyorsabb 
növekedését valószínűsíti.  

Az EU Strukturális Alapok által Magyarország régióinak jutó támogatások javítani fogják az 
elmaradottabb régiók jövedelmi pozícióját, de az elmaradottabb régiók valós felzárkózását, 
vagyis a fejlett régióknál gyorsabb ütemű növekedését az EU többi országában nem sikerült 
elérniük. 

Az egyenlőtlenségek ugyancsak fontos és a kilencvenes évek során egyre fontosabbá váló 
dimenziója a roma népesség nagyon magas fokú szegénységi kockázata. A szocialista ipar 
összeomlásával az alacsony iskolázottságú cigány munkaerő jelentős része kiszorult a 
munkaerőpiacról. Ugyancsak nehezíti helyzetüket, hogy körükben magasabb a 
kistelepüléseken illetve a kedvezőtlen helyzetű régiókban lakók aránya. Mindezek mellett 
azonban a többségi társadalomban élő előítéletek és diszkriminatív magatartás is sújtja őket. 
Bár a kilencvenes években létrejött a kisebbségek védelmének új intézményrendszerem, és 
a cigányság helyzetének javítását is számos kormányzati program tűzte ki célul, ennek 
ellenére a roma népesség helyzete érdemben nem javult. 

 

Az utolsó témakörben a magyar információs társadalomnak az EU-csatlakozás előtti és 
utáni helyzetét vizsgáltuk. Az információs társadalom mutatóiban a nemzetközi 
összehasonlítások szerint Magyarország évek óta, fokozatosan szakad le a fejlett 
országoktól. Mindez azt jelenti, hogy viszonylag kedvező adottságaink ellenére 
Magyarország ezidáig nem döntött az információs társadalmi felzárkózás programja mellett. 
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Az érzékelhető lemaradás mögött jól felismerhető a stratégiai deficit, miközben egyre inkább 
felértékelődik az információs politika színvonala. 

Az Informatikai Kormánybiztosság (IKB) 2000 tavaszi megalakulásával több éves késéssel 
jött létre az információs társadalom kormányzati képviselete. De az információs társadalom 
fejlesztése az IKB égisze alatt erősen átpolitizálódott, részben elveszítve az önállóságát is. 
Az intézményben azonban lassú volt a projektkezelés tempója, a döntéshozatalban pedig 
kicsi az önállóság és kevés kivétellel nem folyt egyeztetés más tárcákkal sem. Az 
információs társadalom programszerű politikai fejlesztése 2000 után is marginális terület 
maradt. 

A 2002-es választások után egy három osztatú erőtérbe került az információs társadalom 
fejlesztése. Felállt egy független informatikai minisztérium, miközben létrehoztak egy másik, 
a kormányzati informatikáért felelős intézményt, illetve bizonyos kérdésekért az Oktatásügyi 
Minisztérium informatikai biztosa felel. De az információs társadalom területe a költségvetési 
csatározások vesztese és a minisztérium szervezete még 2003 elején is a felépülés-
feladatkeresés szakaszában van. 

2002 végére elkészült egy keretstratégia-tervezetet, amely az információs társadalom 
kérdéskörének kormányszintű prioritást ad. A legnagyobb tétje azonban az EU csatlakozás 
utáni időszakot meghatározó Nemzeti Fejlesztési Tervnek van. 2003 fordulópont lehet a 
magyar információs társadalom politikában, elkezdődhet a felzárkózás. 

Az egyesült Európa számára az információs társadalom programja kezdetben az amerikai és 
a japán versenyképességi kihívásra adott válasz volt. 1993-ban a Bangemann-jelentés lett a 
az össz-európai információs stratégia kiindulópontja. Javaslata egy „piacközpontú 
forradalom”, az információs szolgáltatások monopóliummentes piacának kialakítása.  

De az EU-dokumentumok idővel már egyre kevésbé szóltak csak erről. Az új törekvések 
kiindulópontja a 2000 elején meghirdetett eEurópa program. Az új politikával az emberek 
élete, anyagi helyzete és egy újfajta társadalmi működési mód megszületése került előtérbe: 
az életminőség, a régiók beilleszkedése a globalizálódó világba, a hatékonyság és a 
versenyképesség megőrzése. A technológiai infrastruktúra mellett ezek már magukban 
foglalják a társadalmi környezetet, Európa értékeit, a kulturális örökséget, a folyamatos 
innováció hagyományát, a kreativitást.  

Magyarország számára mindez egyértelmű igazodási pontokat jelöl ki. Ugyanakkor úgy 
tűnik, hogy mást értünk mi, magyarok az információs társadalom alatt, mint ahogy azt az 
Európai Unió meghatározza. Mindezt csak bonyolítja, hogy az információs társadalom 
kiépítéséhez az Európai Unió nemzeti szintű végrehajtást rendelt. Nemcsak az EU és 
Magyarország között van tehát távolság, hanem az EU-n belül is. Tulajdonképpen tehát nem 
is egy információs társadalmat, hanem információs társadalmak sokaságát építik a 
tagállamok.  

Az Európai Unión belül különböző fejlődési modellek, típusok különíthetők el az információs 
társadalom építésének szempontjából. Másfajta fejlettség és útkeresés jellemzi az északi, 
legfejlettebb ország-csoportot, mint a nagy népességgel és hatalmas gazdasággal 
rendelkező európai kapitalista hatalmakat, vagy a közepes méretű, modernizálódott kitörést 
kereső kisebb országokat, vagy akár a felzárkózást célul tűző mediterrán országokat. 

A hazánk csatlakozását követő 2-3 éven belül várható, hogy az EU tagállamai között a 
negyedik, felzárkózást célul tűző ország-csoport között tartsanak minket számon. De egy 
optimista forgatókönyv szerint Magyarország gyorsabb fejlődési pályára is ráállhat és 5-15 
éven belül a közepesen fejlett európai országok csoportja közé is bekerülhet. Magyarország 
15-30 éven belül érhetné el az északi országok szintjét, azonban a modelltől való hatalmas 
távolság miatt – elsősorban kulturális és történelmi okokból kifolyólag – ennek igen kicsi is a 
valószínűsége. 

Jelenleg Magyarország távolsága információs társadalmi szempontból behozhatatlannak 
tűnik az északi modellel szemben. De kemény munkabefektetéssel reálisnak tűnik például az 
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igen hasonló adottságú, információs társadalmi szempontból fejlett Ausztriával szemben. 
Valós veszélyként fenyeget ugyanakkor, hogy középtávon sem vagyunk képesek 
csökkenteni a távolságot és megmaradunk a portugál-görög szinten, miközben néhány 
velünk egy időben csatlakozó ország közelít a neki leginkább fekvő modellhez. Ebben az 
esetben Magyarország hihetetlen lépéshátrányba kerül a csatlakozást követő években és a 
lassú előrelépés miatt a relatív távolságunk nőhet a maihoz képest. 

Emiatt egyszerre igaz, hogy a felzárkózásra és a leszakadásra is mutatnak jelek. A 
távolságunk az Európai Unióhoz képest nagy, de nem kezelhetetlen, kemény és 
következetes munkával a következő években elérhetőnek látszik az Uniós átlag. A lehetőség 
ugyanakkor korántsem jelent automatikus megvalósulást. 

Az EU és Magyarország között az információs társadalmat tekintve a legnagyobb távolság 
abban figyelhető meg, amekkora jelentőséget tulajdonítanak ennek a területnek. Ebből a 
szempontból bőven van mit pótolnia hazánknak, ha fel akar zárkózni a jóval tudatosabb 
Európai Unióhoz. Az EU-hoz való csatlakozás közelsége tehát elsősorban a politikai 
figyelem és tudatosság (awareness raising) szempontjából hozhat látványos változást, mert 
az EU konokul tervszerű, de rugalmasan változni is képes információs társadalmi program-
és dokumentumfolyama óriási külső nyomást fejt ki hogy az információs társadalom 
programja az őt megillető, központi helyre kerülhessen idehaza is – ne csak a szólamok, 
hanem a napi aprómunka terén is 

Az EU szemléletének és prioritásainak átvétele négy területen eredményezhet radikális 
változást. 

• Az egyes ágazatokkal kapcsolatos költségvetési viselkedés átalakítása. A szakértők 
szerint azonban érzékelhető módon nem fog emelkedni az „információs 
társadalomba” befektethető összeg, az EU-tól nem kapunk a befizetéseket jelentős 
módon meghaladó támogatásokat. 

• Már rövid távon is egyfajta élénkülést, középtávon pedig a harmadik országok piacain 
realizált exportbevétel növekedését remélhetjük a magyar információs-és tudásipar 
meghatározó szereplőitől.  

• A korábbi várakozásokkal ellentétben az információs szektorban foglalkoztatott 
munkaerő mozgására nem lesz számottevő kihatással a csatlakozás. 

• A figyelem középpontjában egy ideig még az Internet-hozzáférés áll majd. Az igazán 
tömeges hozzáférési programoknak még mindig csak előtte állunk.  

Az európai főáramhoz való csatlakozás Magyarország számára a hozzáférést emeli a 
középpontba. A széles sávú, nagysebességű Internet-hozzáférést, a közösségi hozzáférés 
különböző formáit és az állami szerepvállalás átgondolását. A legmerészebb Internet-
népszerűsítő program sem „lógna ki” abból az európai környezetből, amelyből most már 
kitűnni lesz majd nehéz.  
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1. A társadalmi szerkezet változása és az Európai Uniós 
csatlakozás (Sági Matild) 

Bevezetés 

Tanulmányunk célja kettős. Egyrészt röviden áttekintjük, hogy a rendszerváltást követően 
milyen strukturális átalakulási folyamatok zajlottak Magyarországon, másrészt a kilencvenes 
években lezajlott folyamatokat elemezve megpróbáljuk felvázolni, hogy az Európai Uniós 
csatlakozást követően milyen társadalomszerkezeti változásokra számíthatunk. A 
tanulmányban a társadalomszerkezeti változások három fő aspektusát emeljük ki. Egyrészt 
elemezni fogjuk a piaci viszonyok dominánssá válásának folyamatát és társadalomszerkezeti 
következményeit, a piac és a redisztribúció viszonyának alakulását a rendszerváltást 
követően. Másrészt a társadalmi egyenlőtlenségi viszonyok strukturális átalakulását 
vizsgáljuk meg. Ezen belül kiemelten foglalkozunk a jövedelmi egyenlőtlenségek 
mértékének, és a jövedelmi egyenlőtlenségek belső szerkezetének átalakulási folyamatával. 
E fejezeten belül elemezzük, hogy mely tipikus társadalmi csoportok helyzete javult, illetve 
romlott lényegesen a rendszerváltást követően, s milyen jellemzőkkel írhatók le az Európai 
Uniós csatlakozás valószínű „nyertesei” és „vesztesei”. Tanulmányunk harmadik fejezetében 
pedig kiemelt figyelmet fordítunk a középosztályosodás folyamatára, a középosztály 
speciális jellemzőire az átalakuló társadalomban. A speciális figyelemnek társadalompolitikai 
és strukturális okai is vannak. Társadalompolitikai szempontból azért van különös 
jelentősége a középosztályosodás folyamatának, mert az ipari társadalmakban e réteg 
politikai és gazdasági stabilizáló szerepet tölt be a társadalomban, a közhangulat egyik 
meghatározó tényezője jelenleg is, s az lesz az Európai Uniós csatlakozást követően is. A 
strukturális viszonyok átalakulása szempontjából pedig azért kell külön figyelmet fordítanunk 
a középosztályra, mert ez az a réteg, amelynek helyzetére, és belső viszonyrendszerére a 
leginkább hatnak a társadalmi-gazdasági változások, s az egyes kormányzati döntések is 
ennek a rétegnek a viszonyrendszerére hatnak leginkább. Az átalakuló társadalmakban 
leginkább annak a rétegnek a csoportja sérülékeny és instabil, amelyre a fejlett 
társadalmakban a stabilitás jellemző. 

Mind a három fejezetben először a rendszerváltást követő változásokat elemezzük, majd 
ennek türkében következtetünk az uniós csatlakozás adott területre vonatkozó várható 
hatásaira. A tanulmány fejezetei tehát a következők: 

1. piaci viszonyok dominánssá válása, foglalkozásszerkezeti átalakulások 

2. a társadalmi egyenlőtlenségek alakulása, az egyenlőtlenségi viszonyok belső 
szerkezete 

3. a középosztályosodás folyamata 

1.1. A piaci viszonyok dominánsá válása, foglalkozásszerkezeti 
átalakulások 

1.1.1. A piac és a redisztribúció viszonya 

A rendszerváltást követő strukturális átrendeződési folyamatnak leglényegesebb dimenziója 
a piaci viszonyok dominánssá válása a nem piaci szférával szemben. A piacgazdaságra való 
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áttérés nem egy előzmények nélküli, hirtelen fordulat volt Magyarországon, már 1968 után 
megkezdődött a piaci elemek beépülése a gazdasági rendszerbe. A nyolcvanas évek végére 
Magyarországon a redisztributív társadalomszerkezetnek és a piaci típusú 
társadalomszerkezetnek sajátos kettőssége alakult ki, amely a társadalomtudományi 
köztudatba „L-modell” (Kolosi 1987) illetve „kettős háromszög modell” (Szelényi 1987, 1988, 
1990) néven vonult be. Ez azonban nem magyar sajátosság, ugyanez a kettősség jellemzi a 
modern kapitalizmust is. A piac és a redisztribúció kettőssége jól nyomon követhető az 
Európai Unió jóléti társadalmaiban. A rendszerváltás előtti, a rendszerváltás utáni, és az 
uniós csatlakozást követő magyar társadalom jellemzésekor tehát nem az a kérdés, hogy 
tisztán piaci, vagy tisztán nem-piaci erők érvényesülnek-e, hanem az, hogy milyen e két 
nagy társadalomszervező erő – a redisztribúció és a piac – egymáshoz viszonyított aránya, 
jelentőségük a társadalmi-gazdasági életben. A rendszerváltozást lényegében felfoghatjuk 
úgy, mint a két rendszerszervező mechanizmus közötti súlypont illetve arányeltolódást 
(Kolosi – Sági 1996, Kolosi 2000), s az Európai Uniós csatlakozás további súlypont-
eltolódást eredményezhet – nem feltétlenül a piaci elemek javára. Ennek során az a kérdés, 
hogy az állam mit enged át a piacnak, hogyan korlátozza saját újraelosztó szerepét, milyen 
módon és milyen mélységben határozza meg a gazdaság szereplőinek cselekvési terét. Ezt 
a viszonyrendszert az érdekek, a különböző érdekcsoportok jelentősen befolyásolják. Elvben 
lehetőség van arra is, hogy a megerősödő civil szféra ellenőrzése kiterjedjen a redisztribúció 
és piac viszonyát meghatározó központi döntésekre, s ezek megvalósítására. Az Európai 
Uniós szabályozás is módosító erőt jelenthet, de erre a csatlakozás után nem kell túlságosan 
számítani. 

A rendszerváltást követő időszakban a redisztribúció és a piac viszonya oly módon változott, 
hogy a korábbi „kétharmad redisztribúció – egyharmad piac” részesedési arány megfordult, s 
a piac vált a domináns faktorrá. E változások üteme jól nyomon követhető az állami tulajdonú 
vállalatoknál, intézményeknél dolgozók megoszlásának csökkenésében: A kilencvenes évek 
közepére 40% körüli értéken állapodott meg a foglalkoztatottakon belül az állami szektorban 
dogozók aránya. A versenyszférán belül tehát (a közigazgatási és költségvetési szervek 
figyelmen kívül hagyásával) több mint kétharmadossá vált a magángazdaság súlya, s ezzel 
a redisztribúció és a piac aránya közel ugyanazt a szintet érte el Magyarországon is, mint az 
európai jóléti társadalmakban. Az Európai Uniós csatlakozást követően tehát további 
lényeges elmozdulás már nem várható ezen a területen. 

1.1.2. A vállalkozások kialakulásának előzményei 

A korai piaci folyamatok mind az állami vállalati szektorban, mind pedig az egyének második 
gazdasági aktivitásában jól nyomon követhetőek. Már a hetvenes-nyolcvanas években 
kezdetét vette az intézményi szerkezet módosulása. A gazdasági egységek ennek során 
egyre fokozódó mértékben váltak piaci szereplőkké, és ezzel egyidőben sajátos 
viszonylatrendszer alakul ki a gazdasági egységek között, valamint az állami vállalatok 
vezetői és a központi hatalom között. A vállalatok gazdasági önállósságának növekedésével 
a vezetői réteg súlya, döntéshozó szerepe is megnőtt, s gyakorlatilag eltűnt a vezetési szint 
és az iskolázottság, szakképzettség közti inkonzisztencia. Megnőtt a vezetői réteg belső 
differenciáltsága annak függvényében, hogy képzettségük, képességeik alapján kik voltak 
alkalmasak és kik alkalmatlanok az új szerepre. A politikai vezetők is egyre inkább érdekeltté 
váltak a gazdaságban. Kialakult egy olyan fiatal, képzett hatalmi csoport, amely a 
rendszerváltást követően jelentős szerepet játszott az új tőkés osztály formálódásában. 
(Kornai 1980, 1990, 1991, Kolosi 1987, Róbert 1986, Szalai 1990, Hankiss 1989a, 1989b, 
Kolosi és Róna-Tas 1992, Róna-Tas 1994, Róna-Tas és Böröcz 1997 )  

Az egyének szintjén a második gazdaság kialakulása jelentette a piaci folyamatok 
megjelenését a hetvenes évektől. Ez egyrészt valamelyest növelte az egyenlőtlenségeket, 
mivel a második gazdaságban való részvétel a „piacképesebb” egyének jövedelmének 
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növekedésével járt, másrészt viszont ki is egyenlítette ezeket, mivel a redisztribúció által 
gerjesztett egyenlőtlenségeket „korrigálni” lehetett a második gazdaságban való részvétellel. 
A kiegyenlítő szerepet az is fokozta, hogy a második gazdaságban való részvétel tömeges 
méretű volt, a nyolcvanas évek elejére a magyar háztartások háromnegyede részt vett 
benne. (Gábor és Galasi 1981 ,Kolosi 1984, 1987, Gábor 1984, Galasi Péter – Sziráczky 
György 1985, Manchin és Szelényi 1987, Manchin – Szelényi 1987) 

Ugyanakkor a korai piaci viszonyokat csak „kvázi-piaci” viszonyoknak tekinthetjük, sok 
esetben a jellemzői lényegesen eltértek a tiszta piaci viszonyoktól. Ez nyilvánvaló az állami 
vállalatok esetében, ahol a piac és a hatalom szereplői között – Kornai megfogalmazásával 
élve – kölcsönös függőség alakult ki. A második gazdaság sem egyszerűen a redisztributív 
gazdaság mellett, attól függetlenül jött létre, hanem éppen azzal szoros kapcsolatban, a 
második gazdaságnak nemcsak külső korlátja, de egyben lételeme is volt a redisztribúció. A 
második gazdaságbeli vállalkozási forma ráépült a redisztributív gazdaságra, az ezen 
hagyott réseket igyekezett kihasználni és betölteni, illetve ezzel szorosan együttműködött. A 
termelők függtek az aktuális politikai döntésektől, vállalkozásuk további sorsa – és saját 
sorsuk – nem volt hosszú távra kiszámítható. A piaci törekvések a redisztribúció állandó 
korlátjába ütköztek. A hasznot nem, vagy csak korlátozottan lehetett visszaforgatni a 
gazdaságba, nem lehetett tőkésíteni, így nem, vagy csak jogszabályok áthágásával lehetett 
terjeszkedni, bővíteni a vállalkozást.  

A korai piaci viszonyok között megszerzett pozíciók, kapcsolatok, készségek, gyakorlatok, 
tőkék jó kiinduló alapot jelentettek a későbbi tőkés pozíciók megteremtéséhez, de csak 
akkor, ha a korábbi második gazdaságbeli aktivitás egy „polgári” – jogtisztelő, jogkövető, 
hosszú távra tervező – szemlélettel társult. Ha viszont a régi második gazdaságbeli 
szemléletmódot, értékeket és reflexeket próbálta valaki a tisztán piaci viszonyok között 
alkalmazni, akkor komoly problémákba ütközött a rendszerváltást követően. (Gábor R. 1992, 
Laki 1994, Sik 1994, Róna-Tas 1997, Kolosi 2000). 

A rendszerváltást követő évtizedben a régi, „kvázi” piaci szereplők köre jelentős mértékben 
kikristályosodott, letisztult. Azok többsége, akik nem tudtak váltani, kihullottak a piacról, míg 
a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni tudók és akarók jelentős piaci pozíciókat értek el. 
Ez a folyamat jól nyomon követhető a nagyvállalkozások kialakulásának és megszilárdulását 
elemezve éppúgy, mint a kisvállalkozások alakulásának és megszűnésének dinamikájában, 
valamint a tömeges másodállások, mellékfoglalkozások elsorvadásában. Ezeket a 
folyamatokat a későbbi fejezetekben részletesebben is elemezzük. 

Az Európai Uniós csatlakozást követően tehát már nem fog nehézséget jelenteni a piaci 
szereplők számára a tiszta piaci viszonyok közötti tevékenység, a verseny és a 
versenyszabályok elfogadása. Problémát jelenthet viszont az, hogy – a kelet-európai 
társadalomfejlődés fentebb említett sajátosságai miatt – ebben a régióban a kapcsolati 
tőkének továbbra is jelentős szerepe van a vállalkozások tevékenységében, a piaci pozíciók 
megszerzésében. 

1.1.3. Vállalkozások alakulása 

A piacgazdaságra való áttérés egyik leglátványosabb következménye a magánszektor 
térhódítása volt Magyarországon. A vállalkozások száma már a nyolcvanas évek végén 
emelkedni kezdett, s a dinamikus növekedés a kilencvenes évek közepéig tartott. 
Napjainkban több, mint egymillió vállalkozás működik Magyarországon, többségükben kis-, 
és közepes vállalkozások, s a foglalkoztatottak közül minden tizedik önálló vállalkozó, vagy 
önfoglalkoztató (1.1, 1.2 és 1.3. táblázatok). 

A kialakuló vállalkozások körében három, rekrutációjában és társadalmi hatásában is 
lényegesen eltérő csoportot kell elkülöníteni: a nagyvállalkozásokat, a főállású 
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kisvállalkozásokat és a mellékállású vállalkozásokat. Ezen túlmenően meg kell említeni a 
rendszerváltást követően hazánkban működő külföldi tulajdonú vállalkozásokat – kiemelten a 
multinacionális cégek magyar leányvállalatait, mivel ezeknek igen jelentős hatása van a 
társadalomszerkezet, és különösen a jövedelmi egyenlőtlenségek átalakulására. 

1.1.3.1. Nagyvállalkozások és az új tőkés osztály 

A poszt-szocialista átmenet kezdeti szakaszára az általános tőkehiány volt a jellemző. A 
kilencvenes évek elején alig volt olyan hazai potenciális befektető, aki megfelelő anyagi 
tőkével rendelkezett volna ahhoz, hogy nagyobb önálló vállalatot hozzon létre, vagy pedig az 
állami vállalatokat készpénzért kivásárolja. Ugyanakkor a vállalkozások kialakulására, és az 
állami vállalatok privatizációjára szükség volt, ezért a tőkehiányos gazdaságban speciális 
technikák segítségével is lehetett vállalkozásokat létrehozni, illetve megvásárolni. A 
kilencvenes évek elején a rendszerváltásnak olyan speciális konjunkturális hatása 
következett be, amely körülmények között jelentősebb anyagi erők nélkül is megalakulhattak 
és megerősödhettek a későbbi nagyvállalkozások.  

Az új nagyvállalkozók alapvetően azok köréből kerültek ki, akik vagy az állami, vagy a piaci 
gazdasági életben jelentős szerepet játszottak már a rendszerváltás előtt. Ők voltak azok, 
akik leginkább ki tudták használni a rendszerváltás nyújtotta lehetőségeket. A politikai és 
gazdasági kapcsolatok önmagukban kevésbé segítették elő a sikeres vállalkozást, viszont 
más egyéb faktorok mellett, „kiegészítő elemként” úgy tűnik, jól funkcionáltak, funkcionálnak. 
Különösen nagy előnyt jelentett a nagyvállalkozóvá váláshoz a második gazdaságban való 
részvétel, a korai vállalkozás, valamint az állami vállalatoknál betöltött vezető gazdasági 
pozíció. A nagyvállalkozók a rendszerváltás körüli időszakban több szimbolikus tőkét 
invesztáltak későbbi gazdasági pozíciójuk megalapozásába. Az új tőkés osztályra a 
különböző szimbolikus tőkefajták (kulturális, pozicionális, kapcsolati tőkék) együttes jelenléte 
volt a jellemző, viszonylag kis mértékű anyagi tőke mellett. Ezek közül – a korábbi 
gazdaságban elfoglalt helyükön túlmenően – kulturális tőke játszott kiemelkedő szerepet. 
Habár a politikai kapcsolati tőke segítette a vállalkozásukat, többségük ezt másodlagos 
segítő tényezőként használta. 

Az állami vállalatok privatizációja során nagyvállalati vezetők kvázi-tulajdonosként 
munkálkodhattak, saját maguk határozhatták meg a vállalat privatizációjának folyamatát és – 
bizonyos határok között – az árat is. Az állami vállalatok privatizációja tehát a megfelelő 
pozicionális és kapcsolati tőkét felértékelte a poszt-szocialista átalakulás kezdeti 
szakaszában, a nagyvállalatok menedzserei és a szoros kapcsolati hálójukhoz tartozó 
személyek egyértelműen előnyösebb helyzetben voltak, mint a kívülállók. (Kolosi – Sági 
1997a, Szalai 1996, 1997,Róna-Tas és Böröcz 1997, Böröcz and Róna-Tas 1995, Sági 
1994, 1995, Szelényi, Eyal and Towsley 1996, , Böröcz 1993, Kuczi 1996, Stark 1996) 

A jelenlegi magyar nagytőkések alapvetően a nyolcvanas évek társadalmának kettős 
társadalmi tagozódásának gazdasági vezető rétegeiből kerültek ki. Vagy valamilyen állami 
tulajdonú vállalat gazdasági vezetői voltak korábban, vagy már a nyolcvanas években önálló 
vállalkozásokat indítottak, illetve részt vettek a második gazdaságban – vagy pedig mindkét 
motívum szerepet játszott a nagyvállalkozóvá válásukban. E három nagy, tipikus vállalkozói 
csoport alkotja napjaink nagyvállalkozóinak háromnegyedét (Kolosi – Sági 1997b).  

A rendszerváltás speciális konjunkturális hatásait a kilencvenes évek közepéig lehetett 
hatékonyan kihasználni, ezt követően lezárult a „korlátlan lehetőségek” időszaka, a 
kilencvenes évek végére lezárult az új gazdasági elit kialakulásának folyamata.  

Az Európai Uniós csatlakozást követően nem számíthatunk arra, hogy a nagyvállalkozások 
kialakulásának újabb hulláma söpörjön végig az országon. Ugyanakkor a nemzetközi nyitást 
követően, a nemzetközi verseny fokozódásával egy második szelekciós mechanizmus 
hatásaira számíthatunk a nagyvállalkozások körében. A hazai nagyvállalkozásoknak csak 
egy kis része lesz képes felvenni a versenyt a nagy multinacionális cégekkel. A többség 
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vagy szorosabb kapcsolatot alakít ki erős multinacionális cégekkel, vagy visszaszorul a 
másodlagos, speciális hazai igényeket kielégítő piacra, vagy teljes mértékben kiszorulnak a 
piacról.  

Az Európai Uniós viszonyok között nagy verseny-előnyhöz jut az, aki a) képes a kapcsolati 
hálóját az Európai Unió egészére kiterjeszteni, illetve b) akik számára a kapcsolati tőke csak 
másodlagos jelentőségű, akik képesek arra, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően, 
tendereken keresztül nyerjenek el piaci részesedést. Nyilvánvaló, hogy erre azok lesznek 
leginkább alkalmasok, akiknek napjainkban is erős nemzetközi kapcsolatrendszerük van, az 
Uniós csatlakozást megelőzően is a nemzetközi piacon működnek.  

1.1.3.2. Kisvállalkozások  

Az állami nagyvállalatok privatizációján, valamint a multinacionális cégek magyarországi 
megjelenésén túlmenően a – kisebb tőkeigényű – kisvállalkozások tömege alakult már a 
gazdasági átalakulás kezdeti időszakában is. Már két évvel a politikai gátak felszakadása 
után is, 1992-ben az önálló vállalkozók aránya több mint 6% volt a foglalkoztatottakon belül, 
s ez a kilencvenes évek végére közel megduplázódott, meghaladta a tíz százalékot (1.2. 
táblázat).  

Miközben az elit szintjén a piac és a redisztribúció szétválása különösen erőteljesnek 
mutatkozott a rendszerváltást követő időszakban, a „kisemberek” – és még inkább a 
lecsúszó középrétegek – egyszerre alkalmazták korábbi második gazdaságibeli 
tapasztalataikat, és a tiszta piaci viszonyok által nyújtott új lehetőségeket a saját és családjuk 
„túlélése” érdekében. Gomba módra kezdtek szaporodni az egy-kétszemélyes vállalkozások, 
amelyek jelentős része másodállású vállalkozás (1.3. táblázat).  

Kisvállalkozások alakulásának és megszűnésének dinamikája 

Adataink szerint (Sági 2002) a felnőtt magyar népesség kb. 12%-a vállalkozott valamikor 
élete során. A vállalkozások harmada megszűnt, kétharmada pedig jelenleg is létezik. A 
rendszerváltást követő években viszonylag egyenletes a kisvállalkozások indulásának 
aránya. A felnőtt népességet reprezentáló 8500 fős mintánkban évente kb. 50-60 
kisvállalkozás alakul, ami azt jelenti, hogy évente kb. 50.000 új kisvállalkozás alakul 
Magyarországon. Ezek fele „főállású” vállalkozás, másik fele „másodállású”. 

A vállalkozások megszűnésének éve szerint már nem mutatnak adataink egyenletes 
megoszlást. 1991-1993 között évente körülbelül négyszer annyi kisvállalkozás alakult, mint 
amennyi az adott évben megszűnt. 1994-ben és 1995-ben már nagyobb arányú a 
kisvállalkozások megszűnési rátája, az adott évben alakuló vállalkozások számához képest, 
s 1996-tól stabilizálódik az az arány, hogy évente kb. kétszer annyi kisvállalkozás alakul, 
mint amennyi megszűnik. Addig tehát, amíg a nagyvállalkozások megalakulása döntően a 
kilencvenes évek elejére-közepére tehető, s ezt követően jelentősen csökkent annak a 
valószínűsége, hogy valaki olyan vállalkozást indítson, ami rövid időn belül 
nagyvállalkozássá növi ki magát, addig a kisvállalkozások számára a piaci viszonyok 
stabilizálódásával sem szűntek meg a lehetőségek. A kisvállalkozások megalakulását 
kevéssé befolyásolta a rendszerváltás konjunktúrájának egyszeri, vissza nem térő 
lehetősége, mint a nagyvállalkozásokét. A stabilizálódó viszonyok között kétszer annyi 
kisvállalkozás alakul, mint amennyi megszűnik. A következő években is arra számíthatunk 
tehát, hogy a kisvállalkozások száma lassan, de biztosan emelkedni fog.  

Az 1988 után alakult kisvállalkozásokat alapvetően fiatalok, és fiatal középkorúak alapítják. A 
rendszerváltást követően alakult vállalkozások harmadát nő alakítja, tehát az előző 
időszakhoz képest csökkent a nemek szerinti egyenlőtlenség. A magasabb iskolai 
végzettségűek nagyobb valószínűséggel alakítanak új kisvállalkozást, mint a 
képzetlenebbek. A településtípus nem befolyásolja a vállalkozás megalakításának 
valószínűségét. Ugyanakkor a nem, az életkor és az iskolai végzettség csak abban játszik 
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szerepet, hogy valaki belefog-e a vállalkozásba, vagy sem, a megalapított vállalkozás sikerét 
viszont ezek a faktorok nem befolyásolják. Kevesebb nő illetve alacsonyképzettségű 
személy kezd ugyan vállalkozásba, viszont ha belekezdtek, akkor ugyanakkora 
valószínűséggel lesznek sikeresek, mint a férfiak, illetve a magasabb végzettségűek. 

A rendszerváltást követően az egyéni vállalkozás a legnépszerűbb kezdő vállalkozási forma. 
Az egyéni vállalkozások sérülékenyebbek, mint a társas vállalkozások. Bármelyik évben is 
alakult meg egy egyéni vállalkozás, annak valószínűsége, hogy megszűnik, a társas 
kisvállalkozásokénál lényegesen magasabb. 

A kezdeti időszakban a családi vállalkozások stabilabbnak mutatkoztak, mint az átlag. Az 
1991 után alakult vállalkozások túlélési esélyeit viszont már nem befolyásolta az, hogy 
voltak-e alkalmazottjaik, vagy sem. Ugyanakkor az induláskori magasabb alaptőke már 
lényegesen javítja annak a valószínűségét, hogy a kisvállalkozás sikeres lesz. 

Leginkább népszerűek a szolgáltatással foglalkozó kisvállalkozások, s ezek túlélési esélyei is 
jobbak a többiekénél. A mezőgazdasági vállalkozások ugyancsak stabilak. A nem 
építőiparral foglalkozó ipari vállalkozások a leginkább sérülékenyek.  

A kilencvenes évek elején nem volt szoros piaci kapcsolat a kisvállalkozások, és a 
kisvállalkozó korábbi munkahelye között, a kilencvenes évek végére viszont újra fontossá 
váltak ezek a kapcsolatok. Stabil gazdasági viszonyok között tehát a nem lakossági 
szolgáltatásokat megcélzó kisvállalkozások tipikus formájának kell tekinteni a „szatellit-
vállalkozásokat”, illetve a „bújtatott alkalmazotti vállalkozásokat”.  

Az 1988 után vállalkozásba fogók tehát jellemzően csak egyszer próbálkoznak, és ha 
vállalkozásuk nem bizonyult sikeresnek, más foglalkozási formát kerestek maguknak. Azok a 
kisvállalkozások, amelyek az első három évben nem szűnnek meg, nagy valószínűséggel 
hosszú távon is működőképesek lesznek. Napjainkban a frissen alakult főállású 
vállalkozások körében a 20% körüli lemorzsolódási ráta, a frissen alakult másodállású 
vállalkozások pedig határozottan stabilnak mutatkoznak, ezek a főállású vállalkozásoknál 
lényegesen alacsonyabb valószínűséggel szűnnek meg. 

Az 1987 után kisvállalkozóvá vállalkozóvá váló, és napjainkban is vállalkozókra a „stabil 
változatlanság” a jellemző. Többségük célja az önfoglalkoztatás, a vállalkozásuk nem nő 
lényegesen, s szinte kizárt, hogy kisvállalkozóból nagyvállalkozóvá váljanak. 

A rendszerváltás strukturális hatásával kapcsolatos korábbi tanulmányok (Kolosi és Sági 
1996, Kolosi, Bedekovics és Szivós 1998, Kolosi 2000) rámutattak, hogy a nagy 
társadalomszerkezeti változások a kilencvenes évek közepére lezajlottak, 1995 táján „az 
ajtók záródtak”. Ezt követően lényegi strukturális változásokra már nem kell számítani, a 
kilencvenes évek végétől az újonnan kialakult strukturális viszonyok „finom hangolása” 
kezdődött el Magyarországon. Elemzésünk során rámutatunk, hogy a kisvállalkozások 
túlélési esélyeinek szempontjából is befejeződött a nagy átrendeződés időszaka, a 
kilencvenes évek végére kialakult a kisvállalkozások alakulásának és megszűnésének egy 
olyan dinamikus egyensúlya, amelynek során évente gyakorlatilag változatlan arányban 
szűnnek meg kisvállalkozások, illetve alakulnak új kis-, és középvállalkozások. 

Másodállású kisvállalkozások 

A másodállású kisvállalkozások elsődleges célja nem elsősorban a piaci vállalkozás, hanem 
a rendkívül magas állami elvonás szorításából való kibújás. Ez ugyanis az egyetlen legális 
lehetőség arra, hogy a költségeket – gyakran nemcsak a munkával, de az egyszerű 
létfenntartással is járó költségeket is – legálisan kivonják az adózás kötelessége alól. Egyre 
többször előfordul az is, hogy bizonyos magáncégek elvárják az alkalmazottaiktól, hogy 
„számlaképesek” legyenek, s fizetésük egy részét, vagy teljes fizetésüket a – gyakorlati 
státuszát tekintve alkalmazott – munkavállalónak vállalkozási szerződés keretén belül 
folyósítsák. Ezzel magyarázható az, hogy miközben a „főfoglalkozású” vállalkozók aránya a 
nyolcvanas évek óta folyamatosan emelkedve 1995-re elérte a tíz százalékot, s közel 
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ugyanennyi másodállásos vállalkozás, illetve betéti társaság is életre kelt a kilencvenes évek 
elején. 

Ugyanakkor az Európai Uniós csatlakozás jelentős mértékben befolyásolhatja a 
kisvállalkozások, és különösen a másodállású kisvállalkozások alakulásának mértékét, illetve 
életképességét. Az Európai Uniós jogszabályokkal ugyanis összeegyeztethetetlen az 
alkalmazotti viszony „számlaképességhez” való kötése. Ez ellentétben áll a munkavállalók 
érdekeivel, a foglalkoztatás biztonságához való jogukkal. Az Uniós csatlakozást követően 
arra kell számítani, hogy erőteljes lesz a nyomás a felemás „számlaképes alkalmazotti” 
státusz megszüntetésére. Ez a másodállású vállalkozások nagy részének megszűnésével 
fog járni, illetve nem fognak létrejönni új másodállású vállalkozások. Következésképpen 
hosszú távon a kisvállalkozások évenkénti alakulásának feleződésével kell számolnunk, de 
valószínűleg e csökkent alakulási arány is stabilizálódni fog. 

Mivel a „főállású” kisvállalkozások nagy része a szolgáltatási szektorban található, s a 
vállalkozó közvetlen (hazai) környezete alkotja a piacukat, főállású vállalkozások 
életképességét önmagában az Európai Uniós csatlakozás, a csatlakozási folyamattal járó 
nyitás nem befolyásolja. Befolyásolja viszont a belföldi kereslet, azaz a lakosság 
fizetőképessége. Remélhetőleg az Európai uniós csatlakozás hosszú távon a kereslet 
növekedésével jár együtt, így a főállású vállalkozók – az alakulások és megszűnések e 
fejezetben említett dinamikájával együtt – a középosztály stabil rétegét fogják alkotni. 

1.1.4. Foglalkozásszerkezeti változások 

A piaci viszonyok dominánssá válásával új egyenlőtlenségi dimenzió jelent meg: a piaci-nem 
piaci dichotómia, és ezzel együtt a piacképesség, mint egyenlőtlenség teremtő tényező 
(Kertesi – Köllő 2001). A „piacképes-nem piacképes” dimenziók mentén szétvált a 
piacgazdaság dominánssá válásával a társadalom. Ez a szelektálódás három szinten zajlott 
és zajlik: 1. vállalkozóvá válás, 2. stabil alkalmazotti lét, 3. munkanélküliség (illetve a 
foglalkoztatásból való kiszorulás).  

A vállalkozóvá válás folyamatát, és az Európai Uniós csatlakozásnak erre vonatkozó várható 
hatását az előző fejezetben elemeztük. A továbbiakban az alkalmazottak, illetve a 
munkaerőpiacról kiszorultak helyzetét vázoljuk röviden. 

1.1.4.1. Munkanélküliség és a munkaerőpiacról kimaradók 

Munkanélküliség 

A társadalmi-gazdasági átalakulás jelentős változásokat okozott a munkaerőpiacon is. Ezek 
közül is a leglátványosabb a regisztrált munkanélküliség megjelenése, és a kilencvenes évek 
közepéig történő rohamos növekedés volt. A szocialista társadalom egyik 
jellegzetességének számító – és ideológiai alaptételét jelentő – teljes foglalkoztatottság már 
a nyolcvanas évek végén, tehát a radikális gazdasági-politikai váltást megelőzően megszűnt, 
1987-ben megjelentek az első regisztrált munkanélküliek Magyarországon. A kelet-európai 
szocializmus összeomlása és az ezzel együtt járó általános gazdasági válság a 
piacgazdaságra való áttérés nehézségeivel, valamint a piaci viszonyok térhódításával 
együttesen azt eredményezte, hogy a kilencvenes évek elején a munkanélküliség egyre 
nyomasztóbb méreteket kezdett ölteni. 1991-ben még csak 1,9%-os, a következő évben már 
7,8%-volt a munkanélküliségi ráta, amely 1993-1994-ben tetőzött 13% közüli értéken. A 
gazdaság stabilizálódása a munkanélküliség csökkenését eredményezte ugyan, de 
napjainkban is 6% fölötti a munkanélküliek aránya, s nem valószínű, hogy a későbbiekben 
ez jelentős mértékben csökkenne. A nem csökkenő munkanélküliségi rátát elsősorban a 
munkanélküliek speciális összetétele magyarázza.  
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A piaci viszonyok térhódítása, a magyar gazdaság racionalizálódása és a nemzetközi 
standardokhoz való felzárkózási folyamata ugyanis azt eredményezte, hogy bizonyos 
munkaerő-típusok iránti kereslet gyakorlatilag megszűnt, vagy minimálisra csökkent, míg 
más csoportok szaktudása felértékelődött a munkaerőpiacon. A fejlettebb technológiának 
köszönhetően lényegesen kevesebb szakképzetlen munkásra van szükség, s a gazdasági 
szervezetek racionális kalkulációjának köszönhetően a szakképzetlen munkások körén belül 
is jelentősen romlott azon munkavállalók piaci pozíciója, akik korábban ingáztak, 
munkásszálláson laktak vagy napi bejárók voltak munkahelyükre. E munkások utazással, és 
szállással járó költségeihez ugyanis a profitérdekelt vállalatok már nem kívántak 
hozzájárulni, s így munkanélkülivé válásuk, illetve tartós munkanélküliségük valószínűsége 
hirtelen igen nagy lett. Ennek megfelelően, a részletesebb elemzések (Nagy és Sik 1997, 
Laky 2002) arra mutatnak rá, hogy minél alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége, 
annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy tartósan munkanélküli. Minden negyedik 
szakképzetlen aktív korú személy munkanélküli, míg a felsőfokú végzettségűek körében a 
munkanélküliségi ráta minimális, 1% alatti értéket mutat.  

Ugyancsak átlag fölötti munkanélküliséget regisztrálhatunk a falusiak és kisvárosban élők 
között, míg a megyeszékhelyeken és főleg Budapesten élők körében a munkanélküliség 
lényegesen átlag alatti. A munkanélküliség leginkább a munkaerőpiac nagyon fiatal (19 év 
alatti) résztvevőit fenyegeti: minden harmadik ilyen fiatal munkanélküli. Ennek leginkább az 
lehet az oka, hogy a munkaerőpiac fiatal részvevői képzetlenek (hiszen ahhoz, hogy 
magasabb iskolai végzettségűek lehessenek, még az iskola padjait kellene koptatniuk), s 
ugyanakkor nem is túlságosan motiváltak abban, hogy minden áron elhelyezkedjenek, mivel 
általában szüleik háztartásában élnek.  

Különösen magas, az átlag négy-ötszöröse a munkanélküliség a cigány származásúak 
körében. Többségük igen alacsony iskolai végzettségű, az átlagnál többen élnek a 
fejletlenebb, így nagyobb munkanélküliségi rátával jellemezhető keleti régióban, s munkaerő 
piaci helyzetüket nem kis mértékben rontja a velük kapcsolatos negatív előítéletek 
meglehetős társadalmi elterjedtsége is. A munkanélküliek kb. fele tartósan munkanélküli. Az 
alacsony iskolai végzettségűek – különösen a cigányok – körében a tartós munkanélküliek 
aránya lényegesen meghaladja az átlagosat, míg a fiatalok többsége csak rövid ideig 
munkanélküli (Kertesi 1995). 

Sajátosan alakult Magyarországon az eltérés a férfiak és a nők munkanélkülisége között. 
Minden korábbi hipotézissel (és a nők helyzetével foglalkozó társadalomtudósok félelmeivel) 
ellentétesen, a munkanélküliség a nők körében lényegesen alacsonyabb, mint a férfiak 
körében. Ennek több magyarázata van (Fodor 1997, Frey 1997). Egyrészt a munkaerőpiac 
nemek szerint jelentősen szegmentált Magyarországon. A nők közül lényegesen többen 
dolgoztak, és dolgoznak olyan ágazatokban (állami kulturális és oktatási intézmények, 
szolgáltatás stb), amelyeket nem, vagy kevésbé érintett a szocialista gazdaság 
összeomlása, míg a „tipikus férfi foglalkozásokat” tömörítő nehézipar és bányászat 
gyakorlatilag teljes válságot élt meg a gazdasági átalakulást követően. Másrészt, az 
iparosodott társadalmakra jellemző módon Magyarországon is egyre nagyobb tért hódít a 
tercier szektor, amelyben a nők felül vannak reprezentálva. Harmadrészt pedig a női 
munkanélküliség egy része rejtve marad még akkor is, ha a hivatalos regisztrációnál puhább 
módon, önbevallás alapján mérjük a munkanélküliséget. A kettős női szerepvállalás ugyanis 
lehetővé teszi azt, hogy azok a kisgyerekes anyák, akik ugyan dolgoznának, ha erre 
lehetőségük lenne, de lehetőség híján az eredeti szándékuknál hosszabb időre is igénybe 
veszik a GYES illetve a GYED lehetőségét, nem tekintik önmagukat munkanélkülinek. 
Hasonló módon a háztartásbeliek körében is nagy valószínűséggel találhatunk rejtett 
munkanélkülieket, akik lehetőség hiányában nem is keresnek munkát, tehát saját magukat 
sem tartják munkanélkülinek (Szalai 1999, Laki 1999) . 

Prognózisunk szerint az Európai Uniós csatlakozás rövid távon valószínűleg növelni fogja a 
munkanélküliséget a kelet-európai országokban. Paradox módon ennek okát abban kell 
keresni, hogy az Uniós csatlakozás után, a gazdaság teljes nyitásával párhuzamosan 
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valószínűleg a nemzetközi cégeknek nem az országba való beáramlásával, hanem a 
kivonulásával kell számolni – legalábbis a kezdeti időszakban. Az Uniós csatlakozást 
követően, a munkaerőpiac nyitottá válásával ugyanis biztosra vehető, hogy az alkalmazottak 
– hangsúlyozottan, a piacképes alkalmazottak – bérei jelentősen nőni fognak. Hosszú távon 
a bérköltségek jelentős növekedésével számolnak tehát azok a külföldi tulajdonú cégek, 
amelyek a rendszerváltást követő átmeneti, „félig nyitott” gazdasági periódusban – amikor a 
külföldi cégek már gyakorlatilag korlátozások nélkül indíthattak vállalkozásokat, alapíthattak 
leányvállalatokat Magyarországon, de az alkalmazottak munkaerő-piaci mozgása még 
erőteljesen korlátozott volt – az alacsony bérű, de jól képzett munkások miatt értékelték 
nyereségesnek a magyarországi vállalat létrehozását, az Uniós csatlakozás hírére olyan 
országokba telepítik leányvállalataikat, ahol várhatóan hosszú távon is alacsony marad a 
bérköltség. Ennek hatását mérsékelné az a munkaerő-piaci mozgás, amelynek során a 
magasan képzett, nyelvtudással rendelkező piacképes magyar munkások nagyobb arányban 
választanák a „külföldi”, Európai Uniós munkahelyeket. Az Uniós csatlakozás kezdeti 
szakaszában azonban az Uniós munkaerőpiac továbbra is erőteljesen korlátozva lesz az új 
tagállamok polgárai körében. A munkaerő kivándorlásból adódó „kiegyenlítő” hatással tehát 
rövid távon nem lehet számolni. 

Alacsony foglalkoztatottság 

A kilencvenes évek munkaerő piaci változásainak másik jellemzője az, hogy a 
foglalkoztatottak aránya lényegesen csökkent, miközben nem csupán a munkanélküliek, de 
a nyugdíjasok és eltartottak száma növekedett. Ennek a változásnak egyik oka az, hogy a 
nyugdíjasok és az eltartottak között is nagy számban találhatunk rejtett munkanélkülieket. Az 
idősebb, munkanélküliség által veszélyeztetetett személyek ugyanis gyakran a – korai, illetve 
rokkant – nyugdíj relatív biztonságát választják a munkanélküliség helyett (Kolosi – Sági 
1996, Laky 2002.)  

Valószínűleg az Európai Uniós csatlakozást követően sem fog növekedni a foglalkoztatottak 
aránya a munkaképes korú népességen belül. Ugyan az iskolai expanzió révén valószínűleg 
csökkenni fog a „nem piacképes” fiatalok aránya, akik nemcsak képzettségük, de 
szocializációjuk folytán is alkalmasabbak a piaci viszonyok keretei között való boldogulásra, 
miközben a munkaerőpiacról ily módon kivonult idősebbek néhány év múlva elérik a „normál” 
nyugdíjkorhatárt. Ugyanakkor az iskolából frissen kikerült, alulképzett, leszakadó rétegek 
számára reménytelenül esélytelenné válik a munkába állás, így a munkanélküli státusz is. 
Ők a rejtett munkanélküliek táborát fogják szaporítani. Valószínűnek tartjuk azt is, hogy a 
bérek növekedésével csökkenni fog a nők foglalkoztatottsága is. Az alkalmazottak 
magasabb – a család költségeit fedező – bére esetén ugyanis a családokban reálisan lehet 
kalkulálni, hogy vajon érdemes-e azoknak a nőknek is munkát vállalniuk, akik szívesebben 
vezetnék otthon a háztartást, és nevelnék a gyerekeiket. 

1.1.4.2. Strukturális átalakulások az alkalmazottak körében. 

A kelet-európai átalakulási folyamatokat nem csupán a piaci viszonyok dominánssá 
válásával, a piac-redisztribúció dichotómiájával lehet jellemezni, de a piaci dimenzió mentén 
is meg kell különböztetni az „európai színvonalú, fejlett” és a „kevésbé fejlett” résztvevőket. 
Közismert, hogy a kelet-európai országok gazdasága a rendszerváltás idején lényegesen 
fejletlenebben voltak, mint az Európai Uniós tagországoké. A rendszerváltást követően 
egyszerre jelentek meg az országban a fejlett európai/nemzetközi cégek, a melyek speciális 
szakembergárdát igényeltek, és ennek megfelelően többé-kevésbé piacképes béreket is 
biztosítottak az alkalmazottaik számára ; a fejlődő hazai vállalkozások, és a jelentősen 
lemaradt redisztributív szektor. A redisztributív szektor lemaradását növelte az a tény, hogy a 
piacgazdaságra való áttérés jelentős gazdasági válsággal társult. A válság hatását a 
legkevésbé ez a szektor tudta ellensúlyozni. 
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A piaci és redisztributív dimenzió élesebb elkülönülése, valamint a „hazai” és „külföldi” (ezen 
belül speciálisan a multinacionális) piac dominanciájának eredményeként jelentős 
átstrukturálódási folyamat zajlott le Magyarországon, ami rövid időn belül jelentős 
intragenerációs mobilitást eredményezett. Erre a mobilitásra nem elsősorban a 
foglalkozásváltás volt a jellemző – bár a főállású vállalkozóvá válás a foglalkozási kategória 
módosulását is eredményezte. Sokkal inkább a redisztribúció-fejlett piac – fejletlen piac 
dimenziók mentén történt jelentős mozgás. A társadalom egy része kiszorult a piacról, másik 
része azonban választhatott – és választani kényszerült. A választás szabadsága ebben az 
esetben is azoknak adatott meg, akik piacképesek. Ez egyrészt megfelelő szaktudást, 
képzettséget, nyelvtudást jelent, másrészt viszont a „piaci viszonyokra való alkalmasságot”, 
ami már nehezebben mérhető bizonyítványokkal és diplomákkal. Az erre vonatkozó 
kutatások (Kertesi – Köllő 2001) alapján egyértelmű, hogy a rendszerváltást követő 
konjunkturális időszakban a magas kulturális tőkén túl a „piacképesség” feltételei közé 
számított az életkor, és valamelyest piaci-gazdasági tapasztalat is. Ebben a korai 
időszakban a nem túl fiatal, tehát hazai és nemzetközi tapasztalattal bíró, de a középkorúnál 
fiatalabb szakemberek voltak nagyon kedvező munkaerő-piaci pozícióban akkor, ha a „fejlett 
piac” irányába kívántak mozdulni. Az idősebb, magas szaktudású munkavállalók a 
„fejletlenebb” piaci szegmensben, illetve a nem piaci szektorban stabilizálhatták helyzetüket. 
A „nem piacképes” típusú magas szaktudással rendelkezők is leginkább a redisztribúcióban 
voltak és vannak foglalkoztatva.  

A piacgazdaságra való áttérés kezdeti szakaszában a „fehérgalléros” középosztály tehát 
jelentős mértékben szegmentálódott e három dimenzió mentén. Ez nemcsak a 
jövedelmekben jelentett jelentős, és a kilencvenes években növekvő különbséget, de az 
életpálya eltérő lehetőségeit, gyors előrejutást, íves karrier-utat illetve stagnálást is 
prognosztizált. Erről részletesebben a jövedelmi egyenlőtlenségek strukturális átalakulását 
elemző fejezetben szólunk. 

A piaci viszonyok stabilizálódásával a kevésbé piacképes, de a rendszerváltást megelőző 
második gazdaságban aktív szerepet játszó munkavállalók – fehérgallérosok és fizikai 
munkások egyaránt – válaszút elé kerültek: vagy felvállalják a piaci részvételt a maga tiszta 
törvényeivel, vagy pedig visszahúzódnak a piacról. Tiszta piaci viszonyok között nehezen 
engedhető meg jelentős második gazdaságbeli aktivitás. Az immár többségében 
magántulajdonosok ezt nem tűrik el alkalmazottaiktól. (Itt a tényleges másodállású 
vállalkozásról van szó, nem pedig a „számlaképességről”.) Másrészt, egy prosperáló 
vállalkozás mellett már nincs is szükség az alkalmazotti lét biztonságot és stabilitást nyújtó 
pozíciójára. Aki vállalkozni akart és tudott, az igazi, „főállású” vállalkozásba kezdett. 

Mindazoknak, akik nem rendelkeztek piacképes képességekkel és jártasságokkal, duplán 
csökkent tehát a társadalmi pozíciójuk: egyrészt önmagában a „kevésbé piacképesség” 
állapota gyengítette a munkaerő piaci pozíciójukat. Másrészt a piaci viszonyok 
kikristályosodásával elvesztették korábbi második gazdaságbeli jövedelmüket – ami éppen 
egy gazdasági váltás időszakában következett be, amikor a társadalom többségének 
csökkent az életszínvonala.  

1.2. Társadalmi egyenlőtlenségek alakulása 

1.2.1. Jövedelmi egyenlőtlenségek 

A rendszerváltás körüli időszakban a jövedelmi egyenlőtlenségek lassan, de biztosan nőttek 
Magyarországon. Korábbi vizsgálatok (Kolosi és Róbert 1992, 69. old) eredményei szerint a 
rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban, 1988-ban a háztartások egy főre jutó 
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jövedelme alapján számított legfelső jövedelmi decilis átlagos jövedelme 5,8-szorosa volt a 
legalsóénak. Két év múlva ez az arány 6.0-re növekedett, majd – immár a Magyar háztartás 
Panel adataira támaszkodva végzett számítások alapján – 1992-ben már hat és félszer 
nagyobb volt a legfelső decilis átlagos jövedelme, mint a legalsó. A majdnem folyamatos 
növekedés eredménye folytán 2001-re már több mint nyolcszor annyi volt az egy főre jutó 
jövedelem a legnagyobb jólétben élő magyar családokban, mint a legszegényebbekében 
(Kolosi – Róbert – Fábián 2000, Tóth 2001)  

A rendszerváltást követő időszakban – nem utolsó sorban a gazdasági válság következtében 
– általános jövedelemcsökkenés figyelhető meg Magyarországon. A rendszerváltást 
közvetlenül követő időszakban a középrétegek reáljövedelme lényegesen nagyobb arányban 
romlott, mint a legszegényebbeké. A kilencvenes évek közepére a középső rétegek 
jövedelmének romlása lelassult, az életszínvonal-romlás az alsó decilisekben volt nagyobb 
mértékű. 

A kilencvenes évek végére a gazdasági növekedés hatásai a jövedelmi egyenlőtlenségek 
alakulásában is érzékelhetővé váltak. A javuló gazdasági helyzet eredményeképpen a felső 
középrétegek jövedelmi helyzete lényegesen javult, miközben az alsó középrétegek, és az 
alsó rétegek jövedelmi helyzete nem változott lényegesen. A jövedelmi egyenlőtlenségek 
szerkezete tehát oly módon változott, hogy továbbra is nőtt a legszegényebbek és a 
leggazdagabbak közötti különbség, de ugyanakkor a felső középrétegek, és a többiek 
jövedelme közötti egyenlőtlenség is növekedett. 

Az egyenlőtlenségek növekedése ugyanakkor az egyenlőtlenségek belső szerkezetének 
átalakulásával is együtt járt. Az egyes jövedelmi csoportokhoz tartozók relatív jövedelmi 
pozícióját eltérő mértékben és módon befolyásolta a piacgazdaságra való áttérést követő 
gazdasági válság, a válságból való kilábalás időszaka, illetve a tőkés társadalmi viszonyokra 
való áttérés (Kolosi-Sági 1996, Kolosi 2000, Kolosi – Róbert – Fábián 2000).  

A kereseti viszonyok átrendeződésében egyértelműen a nyugati piacgazdaságokban 
megfigyelhető arányokhoz való közeledés figyelhető meg. Ennek megfelelően nőtt a vezetők 
és a beosztottak, a szellemi és fizikai munkát végzők, az egyes ágazatok és a magán és 
közszférában foglalkoztatottak közötti kereseti különbség, és nőtt a szellemi munkát 
végzőkön belüli és csökkent a fizikai munkát végzők foglalkozási csoportjain belüli szórás. A 
felsőbb rétegek jelentős mértékben növelték előnyüket, az alsó rétegek „együtt csúsztak” az 
átlaggal, míg a középrétegek relatív helyzete kezdetben romlott, majd javult (Kolosi – Róbert 
– Fábián 2000).  

A piacosodás, a munkaerőpiac érvényesülése folytán a jövedelmi egyenlőtlenségek egyre 
markánsabban kapcsolódnak az iskolai végzettséghez. A magasabb iskolai végzettségűek 
stabilizálják kedvező helyzetüket, akiknek kedvezőtlenebb jövedelmi pozíciója volt közülük, 
az felzárkózik hozzájuk; az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél a jövedelmi dinamika 
iránya éppen fordított, míg a közbülső iskolai végzettségűek esetében a bizonytalansági 
faktor jelentős (Kolosi 2000, Semjén 2001). Náluk bizonytalanabb anyagi helyzete csak a 
kisvállalkozóknak van: mind az egyéni gazdák, mind pedig az alkalmazott nélküli 
(önfoglalkoztató) kisiparosok és kiskereskedők körében a nagy mértékű jövedelemingadozás 
mutatja az adott piaci helyzetnek való fokozott kiszolgáltatásukat.  

A rendszerváltást közvetlenül követő időszakban egy nagyon szűk társadalmi csoport – a 
„felső tízezer” – kiugróan magas jövedelemre tett szert, amely jövedelem már megközelíti a 
nyugati társadalmak felső középrétegének a jövedelmét. E jövedelmi változás okát nemcsak 
a piacgazdaságra való áttérésben kell keresnünk, de jelentősen befolyásolja a legfelső 
jövedelmi rétegek kiugróan megnövekedett jövedelmét az a tény, hogy a rendszerváltással 
egyidőben Magyarország gazdaságilag nyitottá vált a lényegesen fejlettebb, és magasabb 
jövedelemmel (átlagjövedelemmel) rendelkező nyugat felé. Mindazok, akik a nemzetközi 
piacon érvényesülnek – nagyvállalkozók, teljesen, vagy részben külföldi tulajdonban levő 
vállalatok menedzserei és kulcspozíciót betöltő szakemberei, illetve a felsőszintű 
szakemberek, értelmiségiek egy kis hányada, akik teljesen, vagy részben a nemzetközi 
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piacon értékesítik szaktudásukat – a hasonló foglalkozási-gazdasági pozíciót betöltő nyugati 
kollégáikhoz közel álló (bár attól még így is elmaradó) jövedelemmel rendelkeznek – amely 
jövedelem döntő többségében nyugati forrásból származik (Tóth 1995, Sági 1996, Köllő 
2000). Ugyanekkor a társadalom alsóbb jövedelmi rétegei a szűk, és elmaradottabb hazai 
piacon kénytelenek érvényesülni – amely a gazdasági válság következtében nem alkalmas 
magas jövedelmek elérésére.  

A kilencvenes évek végére a foglalkoztatottak, és különösen a diplomások jövedelmében 
megmutatkozó különbségeket az iskolai végzettségen túlmenően egyre nagyobb mértékben 
befolyásolják az ágazati, területi és vállalati hatások. Ez a hatás a diplomások esetében eléri 
a 40%-ot is. Általánosságban, az erre vonatkozó kutatások kimutatták, hogy a végzettség, 
képzettség, a „potenciális termelékenység” növekedésével párhuzamosan nő a szektor 
jövedelemre vonatkozó hatása. Minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb a 
jövedelmi különbség a versenyszférában, és az állami/közalkalmazotti szektorban a 
megfelelő szakemberek jövedelme között (Köllő 2000). 

A legfelső rétegek jövedelmét tehát kettős „tolóerő” röpítette ki – s ez a korábbiakhoz képest 
jelentős jövedelmi különbség várhatóan mindaddig jelen lesz a magyar társadalom 
egyenlőtlenségi viszonyaiban, ameddig a magyar gazdaság fel nem zárkózik a közvetlen 
környezetében levő fejlett piacgazdaságok sorába, ameddig a magyar átlagjövedelem nem 
növekedik meg annyira, hogy a nyugati színvonalú, vagy azt legalábbis megközelítő 
legfelsőbb jövedelmi rétegek távolsága az átlagtól már nem számítson kiugróan magasnak.  

1.2.2. Iskolai végzettség és iskolai egyenlőtlenségek 

Az ipari társadalmakban az iskolai végzettség egyre nagyobb mértékben befolyásolja a 
foglalkozási státust, az ipari társadalmak meritokratikusakká váltak (Blau−Duncan, 1967; 
Róbert, 1986; Treiman–Lip, 1989; Shavit−Müller, 1998).  

Az iskolai végzettség egyenlőtlenségi viszonyokra gyakorolt hatása már a rendszerváltást 
megelőzően erős volt Magyarországon, s a piaci viszonyokra való áttérést követően még 
erőteljesebbé vált ez a hatás (Andorka – Simkus 1983, Róbert 1986, 1991,). Ugyanakkor 
hazai és nemzetközi kutatások egyaránt bizonyították, hogy hiába történtek a világon 
mindenütt komoly erőfeszítések arra, hogy a különböző családi hátterű gyerekek azonos 
eséllyel érjenek el magasabb iskolai végzettséget, a szülői háttér szerepe változatlanul 
alapvető a gyerekek iskolázottságában. Az iparosodás, az anyagi helyzet egyre kisebb 
jelentősége a továbbtanulási esélyekben, valamint az iskolai expanzió nem csökkentette a 
családi háttér iskolai végzettséget befolyásoló szerepét, csupán „egy szinttel feljebb” 
helyezte a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének szintjét a fejlett ipari 
társadalmakban s Magyarországon is. (Mare, 1980 és 1981; Andorka–Simkus, 1983; Róbert 
1991; Sági 1998; Müller−Lüttinger−König–Karle, 1989; Müller–Karle, 1993; Shavit−Blossfeld, 
1993; Szelényi–Aschhaffenburg, 1993; Goldthorpe, 1999).  

Az erre vonatkozó kutatások eredményei szerint a családi háttér azért hat változatlan 
mértékben az iskolai végzettségre, mert az iskolaválasztás folyamata olyan racionális 
kalkuláció eredménye, ahol a befektetés−megtérülés-kalkuláció algoritmusában a lecsúszás 
elkerülésének igénye olyan erős súllyal kerül figyelembe, hogy ez a veszély szinte minden 
más, racionálisan kalkulált tényezőt elnyom. A szülők többsége szinte minden árat hajlandó 
megfizetni, ennek minden kockázatát − a sikertelen iskolai karriert, tehát a megtérülés nélküli 
befektetés kockázatát is − vállalja. Más cél elérése (felfelé mobilitás) esetében ezzel 
szemben lényegi módon veszik figyelembe a szülők a kockázati tényezőket és a külső 
kényszerítő körülményeket akkor, amikor az iskolai befektetések és megtérülések rátáját 
kalkulálják. A magasabb státusú szülők számára tehát a legmagasabb státushoz tartozó 
legmagasabb iskolai végzettségen kívül minden más opció „elfogadhatatlan”, minden más 
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opció veszélye esetén úgy kalkulálnak, hogy ennek elkerülése minden árat megér. Az 
alacsonyabb státusú szülők számára több elfogadható, vagyis „valós” kalkuláció alapját 
képező opció létezik (Sági 2001).  

Az Európai Uniós csatlakozást követően a fiatalok számára elérhetőbbekké válnak az 
Európai Uniós képzési formák. A magasabb kulturális státuszú családok nyilvánvalóan 
ebben az esetben is mindent elkövetnek, hogy gyerekeik számára kedvezőbb „start-pozíciót” 
érjenek el, míg a többiek a saját státuszuk reprodukálásához a magyar viszonyok között 
szükséges „minimális képzettséget” tekintik célnak. Ez az iskolai expanzió jelenlegi állása 
szerint középfokú (érettségi) végzettséget jelent. Mivel a munkaerő-piaci pozíciót ez a 
végzettség nem erősíti jelentős mértékben, viszont az egyenlőtlenségeket jelentősen 
befolyásolja a magasabb, nemzetközi mértékben is piacképes képzettség megszerzése, az 
Európai Uniós csatlakozást követően várhatóan a nem magyar közoktatásban szerzett 
képesítések hatása a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozícióra még erőteljesebb lesz. Az 
expanziót követő „minimális szintet” (érettségit) sem elérők hátránya várhatóan még 
nagyobb mértékű lesz, nagy valószínűséggel kiszorulnak a munkaerőpiacról. Az ezt a szintet 
elérők relatív pozíciója változatlan lesz, de nemzetközi viszonyok között nem lesznek 
megfelelően piacképesek, tehát csak a fejletlenebb, magyar piacon tudnak elhelyezkedni. A 
magyar oktatási rendszerben szerzett diplomák munkaerő-piaci értéke várhatóan még 
nagyobb szóródást fog mutatni, annak függvényében, hogy az adott képzettség mennyire 
piacképes a versenyszférában. Ugyanakkor új, erőteljes tényezőként fog megjelenni a 
magasabb, Európai Uniós képzés. Az Európai Uniós csatlakozást követően tehát az iskolai 
egyenlőtlenség mértéke, és a családi háttér szerepe a jobb piaci pozíciót biztosító 
iskolázottságra erősödni fog. Ezen folyamatok ismeretében az iskolai esélyegyenlőség 
növelése csak úgy valósítható meg, ha az ebből a szempontból hátrányosabb helyzetű, 
kevésbé kedvező családi háttérrel rendelkező gyerekek továbbtanulását erőteljesen 
kormányzati programok támogatják.  

1.2.3. A társadalmi egyenlőtlenségek egyéb dimenziói 

A rendszerváltást követően több, korábban jelentős, a társadalmi egyenlőtlenségeket 
befolyásoló tényező hatása jelentősen csökkent. Az erre vonatkozó kutatási eredmények 
szerint a csökkent a nők hátránya, sőt, bizonyos tényezők tekintetében (pl. 
foglalkoztatottság) a kezdeti időszakban a nők kedvezőbb helyzetbe kerültek. Bizonyos 
szempontból (alkalmazottak jövedelme, iskolai végzettség) csökkentek a regionális, és 
településtípus szerinti különbségek is, míg más szempontból (pl. foglalkoztatottság) ezek az 
egyenlőtlenségi dimenziók változatlanul fontos szerepet töltenek be. Az életkor szerinti 
különbségek is csökkentek a rendszerváltást követő évtizedben. Az aktív korosztály 
esetében ennek oka a fiatalok relatív pozíciójának erőteljes javulása a középkorúakhoz és 
idősebbekhez képest. Az inaktívak esetében pedig a nyugdíjasok relatív hátránya csökkent, 
mivel a munkanélküliség, a bizonytalan piaci pozíció (pl. kisvállalkozások esetében) 
erőteljesebb hátránynak mutatkozott, miközben a nyugdíjak bizonyos biztonságot, stabilitást 
biztosítanak (Cserna – Medgyesi – Sági – Szivós 1999, Medgyesi 2002). Speciális 
dimenzióként kell említeni az egyes nemzetiségi csoportok, különösen a cigányok relatív 
helyzetének alakulását. A cigányság körében a hátrányos helyzetet valószínűsítő tényezők 
(elsősorban az iskolai végzettség) hatása erőteljesen mutatkozik meg. Az erre vonatkozó 
kutatások szerint pedig esetükben önmagában a cigánysághoz való tartozás is jelentős 
hátrányt jelent. A társadalomban kimutatható meglehetősen erőteljes előítéletek miatt 
munkaerő-piaci önmagában a származásuk is jelentősen gyengíti. Többségük jelenleg is 
egyértelműen a leszakadók táborába tartozik, s megfelelő kormányzati erőfeszítések, 
programok és speciális támogatások híján ezen a helyzeten nem változtat az Európai Uniós 
csatlakozás sem. (Kolosi 2000, Köllő 2000) 
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1.3. A középosztály szerepe és helyzete az Európai Uniós 
csatlakozást követően 

A piacgazdaságra való áttérés, és az európai uniós csatlakozás szempontjából különös 
jelentősége van egy viszonylag nagy létszámú és tudatos középosztály kialakulásának, 
illetve megerősödésének. Az erős középosztály léte, illetve a középosztály megerősödése 
megerősödése egyik fő biztosítéka társadalmi stabilitásnak mind gazdasági, mind pedig 
politikai szempontból. A középosztály gazdasági jelentősége nem csupán abban mutatkozik 
meg, hogy viszonylagos anyagi jólétben élnek, hogy – erős szegmentáltságuk ellenére – 
jövedelmük magasabb, és stabilabb, mint a munkásoké, de életstílusuk jellemzőiben is: ők 
az anyagi és kulturális javak legnagyobb fogyasztói, létük biztosítja az ország gazdasági 
növekedését, a recesszió elkerülését. Politikai értelemben a középosztály stabilizáló, 
szerepe nyilvánvalónak. Viszonylagos autonómiájuk, magas társadalmi presztízsük, tisztes 
jólétük fenntartásában illetve megerősödésében érdekeltek, így mérséklő szerepet játszanak 
az esetleges társadalmi konfliktusokban. 

A korábbiakban láttuk, hogy a társadalmi változások erőteljesen hatnak a középosztály 
relatív pozíciójára, egy-egy jelentősebb társadalmi-gazdasági változást követően a 
középosztály helyzete válik leginkább bizonytalanná. A felső osztály érdekérvényesítő 
képessége a legerősebb, ők azok, akik a legtöbb fajta, és legnagyobb szimbolikus tőkével 
rendelkeznek, ezeket megfelelő módon tudják konvertálni, így meg tudják őrizni „elit” 
pozíciójukat a változásokat követően is. Az alsó, leszakadó rétegek helyzete pedig békés 
átmenet során, amikor nem történnek forradalmi változások, nagy valószínűséggel 
változatlanul kedvezőtlenek maradnak. E rétegek helyzetére a piaci viszonyok alakulása 
csak áttételesen hat, alapvetően a kormányzat szociálpolitikája és a szociális juttatásokra 
fordítható összegek nagysága (tehát általában a gazdaság fejlettsége) befolyásolja 
társadalmi helyzetüket. A középosztályhoz tartozók abszolút, és relatív pozícióját azonban 
jelentősen befolyásolhatják a változások. A középosztályhoz tartozó egyének a társadalmi-
gazdasági változások hatására lecsúszhatnak, vagy felemelkedhetnek, s összességében a 
középosztály, mint tipikus társadalmi csoport relatív helyzete is könnyen megingatható 
(Kolosi – Róbert – Sági – Fábián 1994, Kovách – Róbert – Sági – Utasi 1995)  

A középosztályon belül három nagyobb tipikus társadalmi csoportot különböztethetünk meg: 
1) kis-, és közepes vállalkozók, 2) „piacképes” fehérgalléros alkalmazottak, jellemző módon 
a versenyszférában, 3) kevésbé piacképes, jellemzően a nem-versenyszférában dolgozó 
„fehérgalléros” alkalmazottak. E középosztály-rétegek helyzetének eddigi alakulását, és az 
Európai Uniós csatlakozást követően várható alakulását eltérő módon befolyásolják 
társadalmi-gazdasági döntések, valamint a külső környezeti hatások. 

1.3.1. A középrétegek helyzete általában 

A rendszerváltást megelőző időszakban a kelet-európai társadalmak egyenlőtlenségi 
viszonyai összességében hasonló alakzatot vettek fel, mint az európai „jóléti társadalmak”. 
Mindkét formáció esetében jelentős tömegek helyezkedtek el a hierarchia középső 
rétegében, miközben a társadalmakat kis létszámú elit, és kis létszámú alsó osztály 
jellemezte. A különbség az egyes rétegek abszolút helyzetében volt mérhető. A szocialista 
országok esetében jelentős volt a lemaradás. A rendszerváltást közvetlenül követő 
időszakban a középrétegek körében jelentős lecsúszás volt megfigyelhető, miközben egy 
igen kis csoport pozíciója erőteljes mértékben javult. Ezzel a társadalmat jellemző 
egyenlőtlenségi viszonyok egy „lopótök-formátumot” vettek fel. A kilencvenes évek végére, a 
gazdasági fellendülés hatása előbb a felső rétegeket érte el, majd a hatás elérte a felső 
középosztályt, és kezdte elérni a középosztály nagyobb rétegeit is. Ezzel egy olyan 
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„felzárkózó visszarendeződési” folyamat kezdődött meg, amelynek eredményeképpen a 
magyar társadalom egyenlőtlenségi viszonyainak jellemzői elkezdtek hasonlítani az Európai 
Uniós országokéhoz, immár magasabb szinten. A középréteg elkezdett felzárkózni a 
rendszerváltás abszolút nyerteseihez, hasonlatunkat alkalmazva, a „lopótök hasa” elkezdett 
feljebb csúszni. Várhatóan az Európai Uniós csatlakozást követően is folyatódni fog ez az 
általános jelenség, ugyanakkor a középosztály három fő csoportjára a csatlakozási folyamat, 
és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntések eltérő hatást gyakorolhatnak (Kolosi – Sági 
1996). 
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1.3.2. A kis-, és közepes vállalkozások, vállalkozók helyzetének alakulása 

A rendszerváltást megelőző időszakhoz képest a vállalkozások kialakulása, a kis-és közepes 
vállalkozók tömeges mértékű megjelenése alapvető változást hozott a középosztály belső 
struktúrájában, mivel egy új középosztály-réteg jelent meg. Ebből a szempontból a 
középosztály belső szerkezete hasonlóvá vált az Európai Uniós országokéhoz – az 
„kulturális” középosztály mellett megjelent a „tulajdonosi” középosztály. A kis-, és közepes 
vállalkozók többsége lényegesen kedvezőbb pozícióba került, mint ami a rendszerváltást 
megelőzően jellemezte őket. Ugyanakkor a helyzetük nagy mértékben függ mind az aktuális 
piaci viszonyoktól, mind pedig a kormányzat gazdaságpolitikájától. Következésképpen a kis-, 
és közepes vállalkozók alkotják a középosztály leginkább sérülékeny, instabil rétegét. A 
gazdasági viszonyok kedvezőtlen alakulása esetén, a fizetőképes kereslet csökkenésével 
párhuzamosan nagyon gyorsan és látványosan romolhat a kis-, és közepes vállalkozók 
helyzete, hirtelen lecsúszhatnak az alsó, leszakadó rétegbe. Ugyanakkor javuló gazdasági 
körülmények, a fizetőképes kereslet növekedése, kedvező gazdaságpolitikai feltételek 
esetén helyzetük jelentősen javulhat, a középosztály stabil csoportját alkothatják.. 

1.3.3. „Piacképes” fehérgalléros alkalmazottak 

A vállalkozási szférában dolgozó fehérgalléros alkalmazottak a középosztály felső, leginkább 
stabil helyzetű rétegét képezik, és ez várhatóan az Európai Uniós csatlakozást követően 
sem fog módosulni. Az Európai Uniós munkaerőpiac megnyílásával jövedelmi helyzetük 
várhatóan tovább javul, az alkalmazottak közül ők formálják azt a réteget, amely abszolút 
helyzetét tekintve is leghamarabb eléri a megfelelő Uniós standardot. Ugyanakkor az európai 
standard elérését követően a társadalmi-jövedelmi viszonyaik javulására az elmúlt tíz évben 
jellemző dinamizmus mérséklődni fog. Nem kizárt, hogy ez a lassulás a folyamatos, és 
látványos felfelé íveléshez, a magyar átlaghoz való összehasonlításban a relatív pozíció 
folyamatos javításához szokott csoport tagjaiban enyhe elégedetlenséget fog szülni annak 
ellenére, hogy abszolút értelemben vett helyzetük ki fogja állni a „kelet-nyugat” 
összehasonlítás próbáját. 

1.3.4. A nem versenyszférában dolgozó fehérgallérosok 

A nem versenyszférában dolgozó fehérgalléros alkalmazottak köztes helyzetet foglalnak el a 
középosztály másik két csoportja között. Munkaerő-piaci helyzetüket, és jövedelmi 
viszonyaikat tekintve lényegesen biztonságosabb helyzetű, stabilabb csoportját képezik a 
középosztálynak, mint a kis-, és középvállalkozók. Mivel alapvetően nem a piaci 
viszonyoktól, hanem a kormányzati döntésektől – és globálisan az ország gazdasági 
helyzetétől – függ a helyzetük, nem kell tartaniuk az alsó osztályba való lecsúszástól. 
Ugyanakkor nem számíthatnak arra sem, hogy hirtelen, kiugró mértékben javuljon a 
helyzetük. Az Európai Uniós nyitás hosszú távon javítani fogja a helyzetüket. A 
versenyszférában dolgozó fehérgallérosok jövedelmi helyzetének erősödése bizonyos 
nyomást gyakorol a döntéshozókra, hogy a közalkalmazotti fizetések emelésével 
megakadályozza az elvándorlást a közszférából, elkerülje, de legalább csökkentse a 
közalkalmazottak kontraszelekcióját. A magasan kvalifikált, de nem üzleti jellegű, tehát 
kevésbé piacképes szaktudással rendelkező állami alkalmazottak egy részének lehetősége 
fog nyílni arra, hogy az Uniós adminisztrációban helyezkedjen el – ami nyilvánvalóan 
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jelentős jövedelem-, és státusznövekedéssel jár. Az újonnan formálódó uniós adminisztráció 
társadalmi méreteket tekintve nem túl nagy, de a réteg létszámát alapul véve már jelentős 
méretű csoportja a középosztály felső részében egy új, stabil alcsoportot fog képezni. 
Kérdéses azonban, hogy ez a folyamat mennyi időt fog igénybe venni. A folyamat dinamikája 
elsősorban a kormányzati döntések függvénye. A nem piaci szférában alkalmazott 
fehérgallérosok középosztályosodásának lassú tempója esetén az elégedetlen 
közalkalmazottak tömege erőteljesen befolyásolhatja negatív irányba a közhangulatot, 
jelentősebb munkavállalói érdekérvényesítési megmozdulásokra lehet számítani. 
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2. Gazdasági aktivitás, munkaerő-piaci flexibilitás, migráció 
és az uniós csatlakozás (Kopasz Marianna) 

Bevezetés 

A tanulmány célja, hogy az Európai Unió tagállamaival való összehasonlításban1 elemezze a 
magyarországi munkaerőpiacot, különös tekintettel a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás, a 
munkaerő-piaci rugalmasság és mobilitás szempontjából. Szándékunk nem csak az, hogy 
pillanatképet nyújtsunk, hanem hogy felvázoljuk a jelen állapothoz vezető utat, és arra is 
kísérletet teszünk, hogy előrevetítsük, Magyarország közelgő uniós csatlakozása milyen 
változásokat hozhat a fenti vonatkozásban. 

A dolgozat három, viszonylag önálló részre tagolódik. Az első részben a magyarországi 
munkaerőpiacon a 90-es évtizedben bekövetkezett főbb változásokat tekintjük át, 
középpontba helyezve a gazdasági aktivitás és foglalkoztatás kérdéseit. Az EU 
tagországokkal való összehasonlítást ebben a részben nem külön alfejezetekben tesszük 
meg, hanem a magyarországi helyzet elemzésekor rögvest kitérünk arra is, hogy az hogyan 
értékelhető az unióbeli országok adatainak tükrében. A magyar adatokat nemcsak az EU 
átlagához fogjuk hasonlítani − tekintve, hogy egyfelől az átlag lényeges különbségeket 
fedhet el, másfelől pedig nem biztos, hogy minden esetben van értelme ennek az 
összehasonlításnak −, hanem a gazdasági fejlettségben Magyarországhoz legközelebb álló 
dél-európai tagországok adataihoz is2. Ahol tehetjük, arra is kitérünk, hogy a szóban forgó 
szempont szerint Magyarország hol áll a csatlakozásra váró kelet-közép-európai országok 
mezőnyében.  

A tanulmány második nagyobb egysége a munkaerő-piaci flexibilitás kérdését járja körül, 
különös tekintettel az atipikus munkavégzési formák elterjedésére. Az előző kérdéskör 
tárgyalásával szemben, itt jobbnak láttuk, külön fejezetben tárgyalni az unióbeli államok 
munkaerőpiacainak és külön fejezetben a magyar munkaerőpiac rugalmasságát. Először az 
EU tagállamaiban az utóbbi évtizedben, különösen pedig annak második felében 
bekövetkezett változásokat vesszük szemügyre, majd ennek fényében vizsgáljuk meg a 
magyarországi helyzetet.  

A harmadik részt a munkaerő-piaci mobilitás vizsgálatának szenteljük. Széles körben 
fogalmazódnak meg aggályok az EU keleti kibővítése kapcsán a tagállamokba irányuló 
migráció várható volumenét illetően. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy a migráció 
várható mértékét tekintve indokolt-e a fejlett európai államok részéről tapasztalható félelem. 
Ehhez áttekintjük az EU-ba kibővítés útján került tagországok (mindenekelőtt Görögország, 
Portugália és Spanyolország) migrációs tapasztalatait. Azt is megnézzük, hogy a 
rendelkezésre álló különböző módszerek alapján a migráció várható nagyságára milyen 
becslések adhatók. A tanulmány utolsó fejezetében a külföldi munkaerő Magyarországra 
irányuló beáramlásának eddigi tendenciáját vizsgáljuk, választ keresve arra is, hogy az 
ország uniós csatlakozása vajon milyen migrációs mozgásokat eredményez. 

                                                 
1 Az EU tagországaira vonatkozó adatok jelentős részben az Employment in Europe 2001 című kiadványból 

származnak. 
2 Az összehasonlítás alapjának megválasztását számokkal is alátámaszthatjuk. Míg a magyar vásárlóerő-

paritáson számított egy főre jutó bruttó hazai termék az EU-átlag 47,4 százaléka volt 1996-ban, addig a görög 
vagy portugál adatnak 70 százalékát tette ki, miközben az utóbbi országok egy főre jutó GDP-je az EU-átlag 
kétharmada volt (Gács et al. 2001). 
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2.1. Gazdasági aktivitás és foglalkoztatás Magyarországon – 
európai összehasonlításban 

A 90-es évek magyarországi munkaerőpiacát két − egymással összefüggő − tendencia 
jellemezte. Közismert egyfelől, hogy a gazdasági átalakulással járó válság a foglalkoztatottak 
számának drasztikus csökkenését hozta. (Bár megjegyzendő, hogy a foglalkoztatás lassú 
csökkenésének jelei már korábban, a 80-as évek elején észlelhetők voltak.) A tömeges 
elbocsátások következtében a regisztrált munkanélküliek száma 1993-ban tetőzött, elérve a 
705 ezer főt. Ezt követően az állástalanok száma lassan, de folyamatosan mérséklődött. A 
fejlett gazdaságokra nem jellemző − ám a kelet-európai átalakuló országokban egyáltalán 
nem szokatlan −, másik, ezzel párhuzamos jelenség a gazdaságilag inaktívak számának 
emelkedése volt. A 80-as években a munkavállalási korú népességnek majdnem 79 
százaléka aktív volt. A transzformációs válság során azonban a munkavállalók nagy 
számban vonultak ki a munkaerőpiacról különböző csatornákon keresztül. E folyamatok azt 
eredményezték, hogy bár 1993 után a munkanélküliség évről évre enyhült, a foglalkoztatás 
csökkenése még sokáig eltartott. 1998 volt az első olyan év, amikor a gazdasági aktivitás 
nőtt, noha ennek mértéke akkor még alig volt észrevehető. A tendencia azóta folytatódni 
látszik, de a munkavállalási korúaknak3 még mindig bő egyharmada maradt távol a 
munkaerőpiactól 2000-ben is. 
 
A népesség gazdasági aktivitásának jellemzéséhez a továbbiakban a KSH Munkaerő-
felmérésének (a továbbiakban MEF) adatait vesszük alapul. Miután ez a gazdasági aktivitás 
méréséhez vetítési alapként a 15-64 éves népességet használja, nem pedig a 
magyarországi nyugdíjkorhatárt, lehetőség nyílik a nemzetközi összehasonlításra is. A 
gazdaságilag aktívak aránya az EU-ban a 15-64 éves korú népesség 69 százaléka volt 
2000-ben. Ez a ráta alatta marad az Egyesült Államok és Japán adatai mögött, noha a 
különbség szűkül. Ismeretes, hogy a magyar népesség gazdasági aktivitása kirívóan 
alacsony: 2000-ben a 15-64 éves korúak mindössze 59,9 százaléka volt aktív. Ez a ráta nem 
csak a fejlettebb országokhoz képest alacsony, hanem a közép- és kelet-európai országok 
adataihoz mérten is. 

2.1.1. A foglalkoztatás alakulása 

A foglalkoztatottság mértékének kifejezésére Magyarországon háromféle mutatót is 
számítanak. A nemzetközi összehasonlítás céljából készülő MEF-ekben a KSH a 15-74 éves 
népességet tekinti potenciális munkaerőforrásnak. Ebből a halmazból emelik ki a 15-64 
évesekre vonatkozó adatokat. Ezen kívül rendszeresen számítják a hazai jogszabályok 
szerinti munkavállalási korú népességre vetített foglalkoztatási rátát is.  

Magyarországon a hazai jogszabályokat figyelembe véve a munkaképes korúak aránya 60,5 
százalék volt 2000-ben. A KSH MEF adatai szerint a 15-64 éves népesség 56,4 százaléka, 
azaz 3,85 millió fő volt foglalkoztatott. Ez meglehetősen alacsony szám az EU átlagával 
(63,3%) összevetve. Az EU-ban a foglalkoztatás szintje a 90-es évek közepe óta lassú, de 
folyamatos emelkedést mutat. Az unión belül vannak olyan országok, ahol a 
foglalkoztatottság szintje meghaladja a 70 százalékot is, például Dániában, Hollandiában, 
Svédországban és az Egyesült Királyságban. A magyarországi foglalkoztatás szintje a 
legalacsonyabbnak számító görög, spanyol, vagy olasz adatokkal hasonló nagyságrendű. 
Érdekes módon Portugália (68,3%) e tekintetben kilóg a sorból; a kevésbé fejlett 
tagországok közül egyedül ott közelíti meg a 70 százalékot a foglalkoztatottak aránya. A 

                                                 
3 A Magyarországon érvényes szabályok szerinti munkavállalási korúakról van szó.  
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kelet-közép-európai országok csoportjában a 90-es évek gazdasági válságát követő 
kilábalás ellenére is csökkenő mértékű a foglalkoztatás. A keresők aránya 2000-ben még 
mindig esett, noha már csak csekély (1,4%-os) mértékben. A 2000. évi adatok alapján a 
csatlakozásra váró kelet- és közép-európai országok sorában Csehországban (64,9%) és 
Szlovéniában (62,7%) is lényegesen magasabb a foglalkoztatás szintje a magyarországinál.  

A foglalkoztatás szintjének megállapításánál ugyanakkor tekintettel kell lenni arra is, hogy 
Magyarországon számottevő a nem regisztrált munkavégzők száma. Egyes becslések 
szerint a nem regisztrált munkavégzők száma az 1 milliót is elérheti. Közülük ugyan a 
többség a regisztrált gazdaságban is foglalkoztatott. A mezőgazdaságból élők között − a 
KSH 1996-os mikrocenzusa szerint − mintegy 355 ezer inaktívként nyilvántartott van, aki 
évente legalább 90 napot dolgozik, többnyire a családi gazdaságban, s ily módon az ILO 
definíciója szerint valójában foglalkoztatott (Laky 2001a). A hivatalos foglalkoztatási 
statisztikát így néhány százezer fővel felfelé kell korrigálni ahhoz, hogy valós képet 
kaphassunk a foglalkoztatási helyzetről.  

2.1.2. A foglalkoztatás szektorok 

A foglalkoztatottak számának a 90-es években bekövetkező drasztikus visszaesése együtt 
járt a foglalkoztatás szerkezeti átalakulásával Magyarországon és a régió többi országában 
is. A legnagyobb létszámcsökkenés a mezőgazdaságban zajlott le, ahol a foglalkoztatottak 
száma 41,3 százalékkal esett vissza 1990 és 1993 között. A mezőgazdaságban dolgozók 
létszámának fokozatos csökkenése már évtizedekkel korábban elkezdődött, s a 90-es évek 
eleji drasztikus visszaesést követően − ugyan lassú ütemben, de − még ma is folytatódik. 
2000-ben a keresőknek már csak 6,5 százalékát foglalkoztatták a mezőgazdaságban. A 
hivatalos statisztikai adatokon kívül ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a nem 
regisztrált munkavégzők között magas a mezőgazdaságból élők aránya. A mezőgazdasági 
foglalkoztatás súlya tekintetében Magyarország a csatlakozásra váró kelet-közép-európai 
országok sorában nem áll kedvezőtlen helyen. Az EU országok 4,4 százalékos átlagához 
képest viszont kevésbé mondható el ugyanez. Azt is hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy 
az unión belül elég nagy a szórás. Míg az Egyesült Királyságban az összes foglalkoztatott 
1,5 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban, addig a kevésbé fejlett Görögországban 18,7 
százalék.  

Az iparban foglalkoztatottak létszáma a mezőgazdasági keresőkhöz képest kisebb, de még 
így is számottevő mértékben (23,6 %-kal) esett a transzformációs válság éveiben. Az ipari 
keresők száma azóta stagnál, illetve a 90-es évtized vége óta enyhe növekedést mutat. 
2000-ben az ipar és az építőipar együttvéve a munkavállalók 33,8 százalékát foglalkoztatta. 
Ez az arány meghaladja az EU tagországok 26,9 százalékos átlagát. Azt is megjegyezzük, 
hogy az unión belül az ipari foglalkoztatás a 90-es évtizedben mindvégig lassú, de 
folyamatos csökkenést mutatott. Szemben ezzel Magyarországon az évtized utolsó éveiben 
enyhe emelkedés tapasztalható az ipari foglalkoztatás arányában, ami leginkább az 
építőipari foglalkoztatás bővülésének köszönhető.  

A szolgáltató szektor volt az egyetlen, amely nem szenvedett el számottevő 
létszámzsugorodást a 90-es évek elején. Jóllehet az évtized közepén ott is voltak 
jelentősebb létszámleépítések. 2000-ben a keresők 59,8 százalékának adott munkát ez a 
szektor. A szolgáltató szektorban foglalkoztatottak arányát szokás a gazdasági fejlettség 
mércéjeként tekinteni. A csatlakozásra váró kelet- és közép-európai országok között 
Magyarországon foglalkoztatják a munkaerő legnagyobb hányadát a szolgáltatásban. Az EU 
országok átlagától (68,8%) ugyan elmarad a hazai adat, de a kevésbé fejlett tagállamokkal 
(Görögország, Portugália) összevetve nem mondható kedvezőtlennek. A magyarországi 
helyzet értékelésekor érdemes azonban két dologra felhívni a figyelmet. Egyfelől, a 
szolgáltató szektorban munkát végzők arányának a 90-es évtized folyamán észlelhető 
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növekedése Magyarországon nem ugyanarra az okra vezethető vissza, mint a legfejlettebb 
gazdaságokban. Az ágazatban dolgozók arányának emelkedését nem elsődlegesen az 
életszínvonal általános emelkedése és a szolgáltatások iránti kereslet felfutása 
eredményezte, hanem a gazdaság másik két fő szektorában foglalkoztatottak létszámában 
bekövetkező drasztikus visszaesés. Másfelől, noha hasonlóan az EU országaihoz, 
Magyarországon is a szolgáltató szektorban jön létre a legtöbb munkahely, hozzá kell 
tennünk, hogy a szolgáltatásban a munkahelyek több mint harmada az állami 
költségvetésből finanszírozott ágazatokhoz (igazgatás, egészségügy, oktatás) tartozik (Laky 
1998; 2000). 

2.1.3. A foglalkoztatottak nem, életkor és iskolai végzettség szerinti 
megoszlása 

Jóllehet a munkaképes korú népességen belül Magyarországon a nők vannak többségben, a 
foglalkoztatottak között több a férfi. A 15-64 éves férfiak 63,3 százaléka, a nőknek azonban 
csak alig fele (49,7%) volt foglalkoztatott. Természetesen a hazai munkavállalási kor szerint 
számított ráták kisebb különbséget mutatnak a nemek között, tekintve az eltérő 
nyugdíjkorhatárt. Megállapítható, hogy a foglalkoztatás 1998 óta tartó lassú regenerálódása 
inkább a nőknek kedvezett: az újonnan létesült munkahelyek csaknem kétharmada a nőknek 
jutott (Laky 2001).  

Az EU-s adatokat tekintve látható, hogy a foglakoztatás nemek közötti különbségei ott is 
tetten érhetők. 2000-ben a nők foglalkoztatási rátája az unióban elérte az 54 százalékot, s 
ugyan a nemek közti szakadék enyhülni látszik, a nők munkaerő-piaci részvétele még mindig 
18 százalékponttal marad alatta a férfiakénak. Az EU-ban a nők helyzete nemcsak a 
foglalkoztatás tekintetében kedvezőtlenebb a férfiakéhoz képest, hanem a munkanélküliség 
tekintetében is. Magyarországon ezzel szemben a női munkanélküliség a 90-es évtizedben 
mindvégig érezhetően alacsonyabb volt, mint a férfiak körében tapasztalható.  

A foglalkoztatottak korcsoportonkénti megoszlása 2000-ben a következő mintát követte. A 
25-29 évesek 69,7, a 30-39 évesek 75,4, a 40-54 évesek 72,7 százaléka volt foglalkoztatott. 
Az 55 év felettiek ugyanakkor csak nagyon kis számban vannak jelen a munkaerőpiacon. Az 
55-64 éves férfiak mindössze harmada, a nőknek pedig alig több mint tizede volt kereső 
2000-ben. Érthető módon, alacsony a foglalkoztatottság a legfiatalabb, 25 év alatti 
korcsoportokban. A még túlnyomó részben tanuló 15-19 évesek egytizede dolgozott, a 20-24 
éveseknek, − akik között már számottevően kisebb a még tanulók aránya − pedig alig több 
mint a fele. Így mind a fiatalok, mind pedig az idősek korcsoportjaiban komoly foglalkoztatási 
tartalékok vannak (Laky 2001).  

Tapasztalható, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokhoz hasonlóan Magyarországon is 
folyamatban van már a szakképzettséget nem igénylő munkák visszaszorulása és a 
magasan képzett munkaerő iránti kereslet növekedése (Laky 2001). Nincsen arra vonatkozó 
információ, hogy a különböző iskolai végzettségű keresők kategóriáiban mekkora a 
foglalkoztatottak aránya. A rendelkezésre álló adatok azonban arról tanúskodnak, hogy a 
foglalkoztatottak állományán belül 1990 és 2000 között mintegy megfeleződött a csupán 8 
osztályt vagy annál is kevesebbet végzettek aránya, mialatt a főiskolai vagy egyetemi 
diplomával rendelkezőké körülbelül 5 százalékponttal emelkedett. A legfeljebb 8 osztályt 
végzettek a foglalkoztatottak állományának mára már 20 százalékát sem teszik ki, miközben 
a munkanélküliek között több mint 30 százalékos az arányuk (Laky 2001).  

 38



2.1.4. A hazai keresetek – európai összehasonlításban4 

A keresetek alakulása kiemelten kezelendő kérdés az ország uniós csatlakozása kapcsán. A 
bérek egyfelől kulcsfontosságúak a magyar termékek versenyképessége szempontjából. 
Másfelől pedig Magyarországnak az unió tagjaként a „méltányos bérhez való jogot” is 
biztosítania kell állampolgárai számára. A túlságosan alacsony bérek a munkaerőkínálat 
csökkentésén túl fokozhatják a migrációs hajlandóságot is (Gács et al. 2001). Erre az utóbbi 
kérdésre részletesen is kitérünk majd. Most azt tekintjük át, milyen adatok állnak 
rendelkezésre a magyarországi bérszínvonal EU tagállamokkal való összevetéséhez.  

Ausztriát tekintve viszonyítási pontként, − ami nagyjából az EU átlagának feleltethető meg − 
a WIIW (1999) tanulmánya megállapítja, hogy a magyarországi havi bruttó keresetek ECU-
ben mért valutaárfolyamon számítva az osztrák bérek 11,4% százalékát, de vásárlóerő-
paritáson számítva is kevesebb mint egyharmadát (30,8%) érték el 1996-ban. A 
magyarországi bérszínvonal a vizsgálatba bekerült csatlakozásra váró kelet-és közép-
európai országokhoz képest is alacsony; messze elmarad a szlovén adatok mögött, 
kevésbé, de még mindig számottevően a cseh, és valamelyest a lengyel mutatók mögött is5. 
Hasonló nagyságrendű adatokat közöl Gács Endre (1997) is a feldolgozóiparban 
foglalkoztatott fizikai foglalkozásúaknak az EU átlagához viszonyított évi bruttó 
átlagkeresetéről. E szerint a magyar átlagkeresetek 1996-ban dollárban számítva az unió 
átlagának alig több mint egytizedét, vásárlóerő-paritáson mérve pedig 29,3 százalékát érték 
el. Érdemes ezt összevetni azzal, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék ugyanabban az 
évben Magyarországon az EU-átlag 47,4 százalékát tette ki (Gács et al. 2001). 

Az uniós országok átlagos bérszínvonalával történő összehasonlítás kapcsán Gács és 
szerzőtársai (2001) felhívják a figyelmet arra a körülményre, hogy nem csak a csatlakozásra 
váró országok bérszínvonala és az EU átlag között állnak fenn tetemes mértékű 
különbségek, hanem az EU egyes tagországai között is. Ez ugyan nem változtat azon a 
tényen, hogy a magyar átlagkeresetek távolról sem közelítik a fejlett uniós országokét, de 
kissé árnyalja a képet: az EU kevésbé fejlett tagországainak átlagkeresetei is messze 
elmaradnak a fejlettebb tagok átlagkereseteitől. Például a legalacsonyabb (feldolgozóipari) 
átlagkeresetű Portugália a legmagasabb (feldolgozóipari) átlagkeresetű Dánia 
bérszínvonalának az egyötödét sem éri el valutaárfolyamon (dollárban) számítva, s 
vásárlóerő-paritáson is csak alig több mint egyharmada.6 Adódik tehát a következtetés, hogy 
a csatlakozó országok kereseti adatait indokoltabb az unió szegényebb országainak kereseti 
adataihoz mérni. A görög vagy portugál bruttó kereseteknek a magyar bruttó keresetek 
vásárlóerő-paritáson számítva már 52,7, illetve 63,5 százalékát teszik ki. (Vö.: A 
magyarországi egy főre jutó GDP a görög vagy portugál szint 70 százaléka fölött volt 1996-
ban.) 

Másfelől pedig, félrevezető lehet csupán a bruttó bérekre alapozva összehasonlítást végezni, 
hiszen a munkavállalók által kézhez kapott nettó bérek befolyásolják inkább a munkaerő 
kínálatát és migrációs hajlandóságát. Indokolt tehát a munkavállalók szemszögéből az adó 
és járulékterheket is figyelembe vennünk. Gács és szerzőtársai (2001) számításokat 
végeztek arra vonatkozóan, hogy 100 egységnyi munkaerőköltségre7 mekkora nettó 
jövedelem jut az EU tagállamaiban és Magyarországon. Ennek alapján jól látható, hogy 
Magyarország abba a − Belgium, Németország, Olaszország és Svédország alkotta − 
                                                 
4 Ebben az alfejezetben Gács és szerzőtársai (2001) munkájának ide vonatkozó részeit ismertetjük. 
5 A magyar béreknek a cseh és lengyel adatokhoz viszonyított elmaradása még inkább szembeszökő, ha nem a 

bruttó, hanem a nettó béreket vesszük (Gács et al. 2001).  
6 A vásárlóerő-paritáson számított különbségek kisebbek mind az EU tagországok között, mind pedig a 

Magyarország és EU közötti relációban is (Gács et al. 2001). 
7 Munkaerőköltség alatt azt a költséget értjük, amibe mindent beleszámítva a tőketulajdonosnak a munkaerő 

alkalmazása kerül (Gács et al. 2001). 
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csoportba kerülne , amelyben a munkaerőköltséget terhelő adó- és járulékterhek a 
legmagasabbak8. Érdemes megjegyezni, hogy a többi csatlakozásra váró országban az adó- 
és járulékterhek jóval kisebbek a hazainál, nem is beszélve az EU kevésbé fejlett országairól 
(különösen Portugáliáról és Görögországról). 

2.1.5. A gazdaságilag inaktívak9 

A magyar népesség gazdasági aktivitása 1989 és 1997 között csaknem 14 százalékkal esett 
vissza. Ezt több tényező együttes hatása okozta. 1990 és 1994 között az állásukat elvesztők 
mintegy fele vonult ki a munkaerőpiacról különböző csatornákon keresztül (Timár 1995). Az 
akkori kormányzat − munkanélküliség-csökkentő − munkaerő-piaci politikája számos 
jogszabályi lehetőséget (nyugdíjazási kedvezmények és a rokkantnyugdíjazás akkori 
gyakorlata) biztosított az állástalanná váltak számára, hogy elhagyják a munkaerőpiacot10.  

 Az inaktívak aránya a rendszerváltás óta először 1998-ban csökkent − alig észrevehető 
mértékben − a gazdasági helyzet javulásával. Az 1999-ben folytatódó, mintegy 1,4 
százalékos csökkenés már azt jelentette, hogy a munkanélküliek számának csökkenése már 
nem az inaktívak számát növelte (Laky 2001). A gazdaságilag inaktívnak számító népesség 
aránya azonban változatlanul igen magas, 2000-ben 39,8 százalék a 15-64 éves 
népességben. A magyarországi munkavállalási kor szerint számított inaktívak aránya 
értelemszerűen ennél kisebb: 35,4 százalék. Vagyis az alacsony aktivitás egy részét 
magyarázza az európai országokhoz képest − a folyamatos növekedés ellenére még mindig 
− alacsony hazai munkavállalási korhatár. A magyarországi munkavállalási kor felső határa 
2000-ben a férfiak esetében 61, a nők esetében 57 év volt, szemben az Európában 
szokásos, férfiakra és nőkre egyaránt érvényes 64 éves korhatárral (Laky 2001).  

1999-ben az 56 évesnél idősebb nők és a 60 évesnél idősebb férfiak adták a teljes inaktív 
népesség 40 százalékát. Ezek számát gyarapítják a korkedvezménnyel nyugdíjba vonultak 
és a rokkantnyugdíjasok. 1999-es adatok szerint a 3,6 millió inaktívból összesen mintegy 2 
millió főt (55%) tettek ki az életkoruk miatt, a korhatár előtt, illetőleg a rokkanttá válásuk miatt 
nyugdíjba vonulók (Laky 2000). Az inaktívak további, jelentős kategóriáját képezik a tanulók. 
Miután − örvendetes módon − Magyarországon is évről évre egyre többen tanulnak tovább 
az általános iskola elvégzése után, folyamatosan nő a munkaerőpiacról tanulmányaik 
folytatása miatt távol maradók aránya. 1999-ben a munkavállalási korú inaktív népesség 19 
százalékát adták a tanulók (Laky 2000). Inaktívnak minősülnek továbbá a gyermekgondozási 
ellátás különböző formáiban részesülők. Számuk folyamatosan növekszik, 2000-ben 
körülbelül 300 ezer gyermekgondozási ellátást igénybe vevő maradt távol a munkaerőpiacról 
(Laky 2001). Timár János11 1998-as cikkében kifejtette, hogy az akkor hivatalban lévő 
kormány családpolitikája akarva-akaratlan a nők foglalkoztatásának visszatartására irányult. 
A GYED visszaállítása valamint a GYES alanyi jogúvá tétele − amely változások később 
meg is valósultak −, véleménye szerint kifejezetten hátráltatják a nők munkavállalását és 
emellett lényegesen nagyobb tartós költséggel is járnak, mint amennyibe a részmunkaidős 
foglalkoztatásukat elősegítő programok kerülnének.  

A fent említett különféle okok azonban csak az inaktívak 87%-a esetében adnak 
magyarázatot a munkaerőpiacról való távolmaradásra. A fennmaradó népesség − mintegy 

                                                 
8 A keresetszinteket vásárlóerő-paritáson hasonlították össze. 
9 Ebben a fejezetben erősen támaszkodunk Laky Teréz (2000; 2001) munkáira. 
10 A rokkantnyugdíjazás rendszerének szigorítására és a korengedményes nyugdíjazás reformjára csak az 1990-

es évek második felében került sor. 
11 Népszabadság, 1998. december 19. sz. 
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472,4 ezer fő − egy további része esetében az inaktívvá válást a munkakeresés 
esélytelensége indokolhatja. Van még egy sajátos rétege az inaktívaknak: a mezőgazdasági 
munkát végzők. A nyugdíjasként gazdálkodók, az őstermelők státusukat tekintve inaktívnak 
számítanak, noha közülük nem kevesen megfelelnek az ILO által adott foglalkoztatott-
definíciónak (Laky 2001). 

Az inaktívak nemek szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a nők inaktivitása minden 
korcsoportban magasabb, mint a férfiaké. Figyelemre méltó, hogy a magyarországi 
munkavállalásik kor szerint munkaképes nők több mint 40 százaléka nem dolgozik és nem is 
keres munkát (Laky 2001).  

2.1.6. Gazdasági aktivitás, bérek és az uniós csatlakozás 

Ebben a fejezetben azt fogjuk áttekinteni, hogy Magyarország uniós csatlakozásával milyen 
változások valószínűsíthetők a népesség gazdasági aktivitását, a foglalkoztatás helyzetét és 
a bérek alakulását illetően. 

Gazdasági aktivitás-inaktivitás 

Láttuk, hogy Magyarországon kiemelkedően alacsony a gazdaságilag aktívak aránya, 
nemcsak Európa fejlettebb államaihoz viszonyítva, hanem még a közép- és kelet- európai 
országokhoz képest is. Laky Teréz (2001) ugyanakkor amellett érvel, hogy a jelenleg inaktív 
státusúak jelentős része megjelenne a szervezett gazdaság munkaerőpiacán, ha kínálkozna 
számára munkahely. Ennek akadálya a foglalkoztatást és a munkajövedelmet terhelő adók 
és járulékok jelenlegi igen magas szintje. A KSH MEF-ének eredményei azt tükrözik, hogy az 
inaktívak közül mintegy 454 ezren szívesen vállalnának munkát. Ezen a csoporton belül 
1999-ben 109 ezren, 2000-ben pedig 106 ezren jelezték, hogy noha szeretnének dolgozni, 
mégsem keresnek állást, mert esélyeiket kedvezőtlennek ítélik meg (passzív 
munkanélküliek). Ehhez a munkaerő-tartalékhoz hozzáadódnak még a frissen nyugdíjba 
vonulók is. Évente körülbelül 100 ezer 61-62 éves férfi és 57-62 éves nő válik nyugdíjassá a 
hazai jogszabályok szerint, miközben még munkavállalási korúnak számítana Nyugat-
Európában. Rajtuk kívül további majdnem 200 ezer férfi és nő lesz 65 évesnél fiatalabb korú, 
vagyis az unióban jellemző nyugdíjkorhatárnál fiatalabb (Laky 2001). Ha figyelembe vesszük 
hogy a 90-es évtized legelején az akkori munkavállalási koron felüliek 15 százaléka állt 
foglalkozásban, szemben a 2000-ben mért 5,5 százalékkal, akkor valószínűsíthetjük, hogy a 
jövőben nyugdíjas korba lépők közül sokkal többen dolgoznának szívesen, mint amekkora 
hányadukat ténylegesen foglalkoztatják12. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy az 
inaktív népesség körében Magyarországon a foglalkoztatás növelésének komoly tartalékai 
vannak (Laky 2001). Kérdéses azonban, hogy a jelenleg inaktív státusúak képzettsége, 
gyakorlata mennyire felel meg a munkaerő iránti megváltozott igényeknek. 

Azt, hogy a jövőben mekkora lesz a munkaerő kínálata, számos tényező befolyásolja. 
Fontos, hogy milyen ütemben nő Magyarországon a bérszínvonal. A béreknek az uniós 
színvonalhoz való felzárkózásának üteme nemcsak a munkaerő kínálatát, hanem a be- és 
elvándorlási szándékokat is befolyásolja. Ezért ezzel a kérdéssel a következő alfejezetben is 
foglalkozunk még. A munkaerő kínálatának alakulásában a nettó keresetek az igazán 
fontosak. A munkajövedelmet terhelő adó- és járulékterhek enyhítése még a bérszínvonal 
lassú növekedése mellett is minden bizonnyal bővítené a munkát vállalni szándékozók körét. 
Végül megjegyezzük, hogy a gazdasági aktivitás szintjét növeli a Magyarországon 
foglalkoztatott külföldi munkaerő is. Körükben ugyanis mind a munkaképes korúak, mind 

                                                 
12 Igaz ugyan, hogy időközben emelkedett a nyugdíjkorhatár, ez azonban önmagában aligha magyarázza meg a 

csökkenés mértékét. 
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pedig a keresők aránya lényegesen magasabb, mint a magyar lakosság körében. Erre a 
kérdésre a későbbiekben, a migráció tárgyalásakor visszatérünk még.  

Foglalkoztatási szektorok 

A foglalkoztatási szektorok súlyának jövőbeli alakulását illetően valószínűsíthető, hogy a 
mezőgazdaság szerepének visszaszorulása folytatódik, s várhatóan az eddiginél is kisebb 
létszámú munkaerőre tart majd igényt (Laky 2001). Egyes szakértői vélemények szerint az 
uniós csatlakozással a mezőgazdaságban nagy tömegű munkaerő felszabadulására kell 
számítani, (idézi Boda és Neumann 2000), s ez könnyen jelentheti az amúgy is magas 
inaktivitási arány növekedését. A spanyol és a kelet-német példa legalábbis azt mutatja, 
hogy az így felszabaduló munkaerő nem, vagy csak rendkívüli erőfeszítések révén vezethető 
vissza a munkaerőpiacra (Boda és Neumann 2000). Az iparban, noha a drasztikus 
átrendeződések már végbementek, mégsem rajzolódik ki egyértelmű tendencia a 
foglalkoztatás alakulásában. Nyilvánvaló, hogy a már ma is a legtöbb embernek munkát adó 
szolgáltató szektor további bővülésére lehet a jövőben számítani (Laky 2001), annál is 
inkább, mert ez a szektor Magyarországon még alulfejlettnek számít (Frey 2001). A 
szolgáltatásokban különösen nagy az igény a rugalmas munkavégzési formákra, így e 
szektor növekvő súlya valószínűleg az atipikus munkavégzés arányának emelkedését hozza 
magával. Erre a kérdésre a következő fejezetben térünk ki részletesen.  

Bérkonvergencia 

Ebben a vonatkozásban Magyarország számára a legértékesebb tapasztalatot az EU-ba 
kibővítés útján került Görögország, Írország, Portugália és Spanyolország esete 
szolgáltathatja. Ezekről Gács János és szerzőtársai (2001) adnak áttekintést. A szerzők arra 
is kísérletet tettek, hogy prognosztizálják a hazai bérek európai felzárkózásának ütemét. A 
számítások eredményei azt mutatják, hogy Magyarország 2005-ös uniós csatlakozás esetén, 
gyors gazdasági növekedést és a bérek expanzív növekedését feltételezve, 2020-ig 15 
százalékpontot tudna behozni az EU átlaghoz képest fennálló jelenlegi 70 százalékos 
bérlemaradásából13. A bérpolitikára tett feltételezést expanzívról14 visszafogottra változtatva, 
az eredmények eltérése számottevő; egy ilyen forgatókönyv esetén az is elképzelhető, hogy 
a magyar gazdaság bérelmaradása a gyors GDP növekedés ellenére sem csökken 
észrevehetően az elkövetkező két évtizedben.  

Ettől eltérő következtetésre jut Ferenczi Barnabás (2001) tanulmánya. A szerző a nyitott 
gazdaságokra vonatkozó neoklasszikus növekedési-, illetve a reálárfolyam-irodalomból indul 
ki. Ennek alapján a bérkonvergencia − bizonyos egyszerűsítő feltevések mellett − a termelői 
reálbérek, a fogyasztói reálbérek és a fogyasztói ár alapú reálárfolyam alakulásának 
függvénye. A termelői reálbérek (reál-bérköltség) konvergenciáját a felvázolt modellben a 
hazai termelékenység-javulásnak a külföldiét meghaladó üteme és a jelenleg alacsony 
tőkeintenzitás emelkedése biztosítja. A tőkeintenzitás − a belföldi felhalmozás emelkedése 
mellett − erőteljes külföldi működőtőke-beáramlás révén emelkedhet. A szerző számos érvet 
sorakoztat fel a hazai valuta reálárfolyamának felértékelődése mellett. A termelői reálbérek 
konvergenciájával és a reálárfolyam felértékelődésével a modell szerint a fogyasztói 
reálbérek is konvergálni fognak. Vagyis a fenti érvelés értelmében hosszabb távon a hazai 
bérszintnek a fejlett országok bérszintjeihez való közeledésére kell számítanunk.  

 

                                                 
13 A GDP növekedési ütemére, a foglalkoztatás bővülésére és bérpolitikára tett feltételezéseket lásd Gács et al 

(2001). 
14 Expanzív bérpolitikát az jelentene, ha a reálbérek növekedése elérné a termelékenység növekedésének 90 

százalékát. Ezzel szemben, visszafogott bérpolitika esetén a reálbér-növekedés a termelékenység 
növekedésének 40 százalékára rúgna (Gács et al 2001). 
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Érdemes ugyanakkor azt is áttekinteni, hogy a bérszínvonalnak a csatlakozást követő 
változására vonatkozóan mik a várakozásai a munkavállalók és a munkaadók képviselőinek. 
Boda Dorottya és Neumann László (2000) interjúk segítségével kísérelték meg megismerni a 
szociális partnerek álláspontjait. Ezek tanulsága az volt, hogy a szakszervezetek számára az 
EU országok bérszínvonalához való felzárkózás a legfontosobb jelszó. A munkáltatók 
természetesen más állásponton vannak: a szakszervezeti követeléseket túlzottnak tartják, s 
arra figyelmeztetnek, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez vezethetnek. Általában ők is 
a bérek emelkedésére számítanak, de lehetségesnek vélik, hogy a bérszínvonal növekedése 
és a szociális juttatások kiegyenlítődése miatt a munkaerőköltségek olyan mértéket 
ölthetnek, amely egyes munkaintenzív ágazatok (pl. textilipar) rentabilitását sodorhatja 
veszélybe (Boda-Neumann, 2000). 

2.2. Munkaerő-piaci flexibilitás 

A munkaerőpiac rugalmassá tétele az EU-ban a tartósan magas munkanélküliség 
csökkentése és a maastrichti konvergencia kritériumok teljesítése kapcsán került a 
középpontba. Az unión belüli tartósan magas munkanélküliség egyik okaként az áru- és a 
munkaerőpiacok rugalmatlanságát, az alkalmazkodást gátló gazdaságpolitikai 
beavatkozásokat és a munkaerő alacsony mobilitási hajlandóságát jelölték meg. A 
munkaerőpiac flexibilitását ugyanakkor nem csak a munkanélküliség elleni küzdelem, hanem 
a gazdasági versenyképesség növelésének alapfeltételeként is szokás kezelni (Borbély 
1997). 

2.2.1. Munkaerő-piaci flexibilitás az EU tagállamaiban15 

A munkaerőpiac flexibilitását elősegítő tényezők közé sorolják a foglalkoztatás − beleértve a 
határozott idejű és ideiglenes szerződéses munkaviszonyt − és elbocsátás feltételeinek 
megkönnyítését, a munkaidő-felhasználás rugalmasabbá tételét, a bérrendszer rugalmassá 
tételét (a bérszabályozás és minimumbér szerepének csökkentését), a foglalkoztatást 
ösztönző adó-és járulékrendszert, illetve a sokoldalúan képzett munkaerőt. Az EU tagállamai 
közül ebben az értelemben Nagy-Britannia munkaerőpiacát tekintik a legrugalmasabbnak. A 
legkevésbé rugalmas munkaerőpiacnak pedig Olaszországét (tripartit modell16) tartják. A két 
véglet között, közepesen rugalmasnak számít a belga, a francia, a német, a dán, és ma már 
a svéd munkaerőpiac is (Borbély 1997).  

A munkaerőpiac flexibilizálása az atipikus munkák elterjedését hozta (Borbély 1997). A 
tanulmány keretei között ezek elemzésére helyezzük a hangsúlyt. A hagyományostól eltérő, 
atipikus foglalkoztatási formák megítélése vita tárgyát képezi. A részidős alkalmazás, a 
határozott időre szóló szerződések, a munkavállalók ügynökségektől való kölcsönzése illetve 
a munka önfoglalkoztatóknak való kiszervezése és az atipikus foglalkoztatás egyéb formái 
általában kevésbé szabályozottak, mint a hagyományos munkaviszony, s ennél fogva kisebb 
(jogi) védettséget jelentenek a munkavállalók szempontjából (Frey 2001). Előnyük 
ugyanakkor, hogy ugródeszkát jelenthetnek a hagyományos foglalkozatás felé (Employment 
in Europe 2001; Frey 2001). Az EU 1997 óta született dokumentumaiban is megjelenik ez a 
fajta kettősség. Egyfelől, a foglalkoztatás flexibilizálása általános törekvésként jelenik meg, 
másfelől viszont hangsúlyossá vált a munkavállalók biztonságának védelme (Héthy 2001). 

                                                 
15 Az Európai Unió tagállamainak adataihoz elsődlegesen az Employment in Europe 2001 kiadványt használtuk. 
16 Ide sorolják Írország munkaerőpiacát is (Borbély 1997). 
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Az atipikus foglakoztatási formák utóbbi időben bekövetkező terjedésében számos ok 
játszott közre. A tartósan magas munkanélküliség olyan kihívást jelent, amelyre válaszul 
sokszor a meglévő munkamennyiség több ember közötti elosztása adódik. A 
posztindusztriális gazdaságokban a szolgáltató szektor foglalkoztatási súlyának növekedése, 
a vállalati méretstruktúrában a piaci igények megváltozása és a technológiai fejlődés 
következtében végbemenő elmozdulás a kis-és közepes méretű üzemek javára, mind-mind 
olyan tényezők, amelyek az atipikus munkavégzési formák előnyben részesítését 
eredményezik.  

Részmunkaidős foglalkoztatás 

Az EU-ban a hagyományostól eltérő munkavégzési formák terjedését regisztrálták 1995 és 
2000 között. A részmunkaidősök aránya a teljes foglalkoztatáson belül enyhe növekedést 
mutatott, s az évtized végére elérte a 18 százalékot. Az emelkedő tendencia nemcsak az 
unió egészére nézve volt jellemző, hanem tagországonként is. Kivételt egyedül Svédország 
képez, ahol a vizsgált időszakban visszaesett a részmunkaidősöknek a teljes 
foglalkoztatáson belüli aránya. A női foglalkoztatottak körében kimagasló a részmunkaidősök 
aránya; az EU-ban minden harmadik nő részmunkaidőben dolgozik, míg a férfiak körében 
mindössze 6%.  

A tagállamok között azonban igen jelentékeny eltérések vannak a részmunkaidős 
alkalmazás elterjedésében. Míg Hollandiában a foglalkoztatottak több mint 40 százaléka 
dolgozik részmunkaidőben, addig a sorrendben következő Egyesült Királyságban, 
Svédországban és Dániában már csak 20-25 százalék közötti ez az arány. A másik végletet 
megjelenítő Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban a részmunkaidősök a 
teljes foglalkoztatás kevesebb mint egytizedét adják. Abban azonban nincs különbség a 
tagországok között, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak többsége mindenütt nő.  

Az adatok interpretálásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a részmunkaidős keresők hány 
százaléka választotta önként ezt a munkavégzési formát, illetve mekkora hányaduk 
kényszerült rá. Az önkéntes részmunkaidősök (akik nem szeretnének több munkaórát 
dolgozni) aránya a részmunkaidőben foglalkoztatottak állományán belül az elmúlt néhány 
évben 60 százalék körül stabilizálódott. Hollandiában, Luxemburgban, Németországban és 
az Egyesült Királyságban volt a legmagasabb − 70 százalék fölötti − azoknak a részaránya, 
akik önszántukból dolgoztak rövidebb munkaidőben. Kirívóan alacsony ugyanakkor az ilyen 
keresők aránya Spanyolországban és Belgiumban.  

Időszakos foglalkoztatás 

Az 1995 és 2000 közötti időszakban mintegy 2 százalékponttal, 13,2 százalékra emelkedett 
az unión belül az időszakos szerződéssel foglalkoztatottak részaránya is. A tendencia az 
országok szinte mindegyikére érvényes, leszámítva Spanyolországot, (ahol azonban még a 
csökkenés ellenére is a legmagasabb az ideiglenes szerződéssel dolgozók részaránya az 
unión belül), Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot.  

Annak ellenére, hogy az EU tagállamaiban nő az időszakos szerződéssel munkát végzők 
részaránya, közöttük egyre kevesebben vannak, akik számára ez kényszerűség. 2000-ben 
az összes ideiglenes szerződés keretében foglalkoztatott alig több mint egyharmadáról 
mondható el, hogy ez a fajta munkavégzés nem önkéntes választás volt a részéről. A nem-
önkéntes időszakos szerződéssel dolgozók részaránya 2000-ben Spanyolországban, 
Görögországban, Belgiumban, Finnországban és Svédországban volt a legmagasabb, míg 
Ausztriában és Németországban a legalacsonyabb (Employment in Europe 2001).  
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Állásbiztonság  

Szó volt már róla, hogy egyre több aggodalom fogalmazódik meg az atipikus munkavégzési 
formák elterjedését kísérően a munkavállalók biztonságával kapcsolatban. Ezért néhány 
adat ismertetése erejéig kitérünk az állásbiztonság kérdésére is. 1995 és 2000 között az 
állásbiztonság az EU-ban stabilnak mutatkozott: a keresők körülbelül háromnegyede 
ugyanabban az állásban volt már több mint két éve. Azoknak a foglalkoztatottaknak az 
aránya, akik kevesebb mint két éve töltöttek be állást egyazon munkahelyen a vizsgált 
időszak alatt emelkedett. Ez ciklikus hatásoknak tulajdonítható, illetve az új munkahelyek 
tömeges létrejöttét, és a munkaerő megnövekedett mobilitásának köszönhető nagyobb 
fluktuációt tükrözi (Employment in Europe 2001).  

Önfoglalkoztatók 

Az EU-ban 2000-ben a keresők 14,8 százaléka minősült önfoglalkoztatónak. Ez 1995-höz 
képest mintegy egy százalékpontos visszaesést jelent. Az országok között ugyanakkor 
jelentősek a különbségek az önfoglalkoztatás gyakoriságában. Az önfoglalkoztatók 
legnagyobb csoportját a mezőgazdaságban dolgozók adják. Ezért az önállók magas 
létszámaránya azokban az országokban jellemző, amelyekben a mezőgazdaság részaránya 
a foglalkoztatás fő szektorai között még mindig számottevő. Görögországban, ahol a keresők 
18,7 százalékának ad munkát a mezőgazdaság, az önfoglalkoztatók aránya kiemelkedően 
magas, mintegy 44 százalék. Portugáliában a mezőgazdaság súlya a foglalkoztatásban 10,8 
százalék és a keresők 27,5 százaléka önfoglalkoztató. Hasonlóképp, az önfoglalkoztatók 
nagy aránya jellemzi Olaszországot (26,2%) is.  

Jellemző, hogy az önfoglalkoztatóvá válást Európában − de Európán kívül is − ha óvatosan 
is, de már hosszú ideje szorgalmazzák. Ezt elsősorban a munkanélküliség csökkentése 
motiválta. 1997 óta a munkanélküliség leszorítása helyett a foglalkoztatás növelése vált az 
EU foglalkoztatási irányelveiben az elsődleges céllá. Noha az önfoglalkoztatás bátorítása 
szerény eredményeket hozott, a támogatás változatlanul a foglalkoztatást növelő programok 
része. (Laky 2000).  

2.2.2. Atipikus munkavégzési formák Magyarországon 

Részmunkaidős foglalkoztatás  

Magyarországon a részmunkaidős munkavégzés a rendszerváltozás előtt meglehetősen 
ritka volt, kiváltképp a munkaképes korú népességben. Noha vannak arra utaló jelek − a 90-
es évek elejéről −, hogy munkavállalói oldalról, főleg a kisgyermekes nők részéről, igény 
mutatkozott volna rá. Egy 1993-as vizsgálat17 arról tanúskodik, hogy az akkor teljes 
munkaidőben dolgozók mintegy ötöde vállalta volna a részmunkaidőt (bérkompenzációval 
vagy anélkül) (Frey 2001). Az akkori foglalkoztatási helyzetben a részmunkaidős 
foglalkoztatás fontos szerepet játszhatott volna a foglalkoztatás ösztönzésében, de nem 
születtek olyan munkaerő-piaci intézkedések, amelyek a munkavégzés e formáját 
bátorították volna. Ehelyett a kormányzat olyan ösztönzőket teremtett, amelyek a 
munkaerőpiacról való kivonulás, az inaktívvá válás irányába hatottak (Frey 2001). A 
részmunkaidős foglalkoztatás vonzerejét csökkentette az is, hogy a reálbérek óriás 
mértékben visszaestek, s így a rövidebb munkaidő sokak számára nem volt alternatíva.  

                                                 
17 A vizsgálatot a KSH és az OMK közösen végezte, mind a gazdaságilag aktív népesség, mind pedig a 

munkáltatók körében.  
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A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
támogatta ugyan bizonyos feltételek megléte esetén a munkaidőcsökkentést, de a 
támogatásnak ez a formája nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket (Bánsági 
2000).  

Az 1997-ben bevezetett új támogatási forma a támogatott részmunkaidős foglalkoztatás 
elősegítését csak bizonyos munkavállalói rétegek (kiskorú gyermeket nevelők, 
nyugdíjkorhatár előtt állók, csökkent munkaképességűek) számára tette lehetővé. Ez a 
program is csak szerény eredményeket hozott (Laky 2001a). 

Az Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ (OMKMK) évről évre felmérést 
készít a részmunkaidős foglalkoztatásról. A felmérések során a jogi személyiségű 
vállalkozásokat kérdezik meg. Az eredmények szerint a 40 óránál rövidebb munkaidőben 
dolgozók 1997-ben 2,1 százalékát adták a teljes foglalkoztatásnak, akik közül 1,8 százalék 
volt részmunkaidős. 2000-ben a rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak hányada 2,8 
százalékra nőtt, s közülük 2 százalék volt részmunkaidős (Laky 2001a). A KSH MEF-ének 
adatai valamivel magasabb szintű részmunkaidős foglalkoztatást jeleznek. E szerint 2000-
ben a foglalkoztatottak 3,6 százaléka dolgozott ebben az atipikus munkavégzési formában. 
Ez valamivel magasabb arány, mint az 1996-os (3,2%), ám az 1999-es szinthez (3,9%) 
viszonyítva visszaesést jelent (Employment in Europe 2001).  

A MEF arról is szolgáltat adatokat, hogy a foglalkoztatottak milyen okból kifolyólag dolgoznak 
a szokásos 40 óránál kevesebbet. Magyarországon 2000-ben minden tíz főből egy dolgozott 
változó, kilencen pedig állandó munkarendben. Az állandó munkarendben foglalkoztatottak 
körében 6,3 százalék volt azok aránya, akik a szokásos heti 40 óránál kevesebbet dolgoztak. 
Nagyon fontos kiemelni ugyanakkor, hogy ez a réteg nem ekvivalens a részmunkaidősök 
táborával. A kevesebb munkaórát teljesítők közül ugyanis sokan (44%) eleve olyan 
munkakörben vannak, ahol a teljes munkaidő heti 40 óránál rövidebb. Csak a fennmaradó 
réteg tekinthető önkéntes, vagy nem-önkéntes részmunkaidős foglalkoztatottnak. Öt 
megkérdezettből mindössze egy jelezte, hogy nem kíván teljes munkaidőben dolgozni. 
Azoknak az aránya, akiket nem tudtak teljes munkaidős munkaidőben foglalkoztatni (illetve 
nem volt elég munka), 13,4 százalék volt (Frey 2001; Laky 2001a). 

2000-ben először a MEF válaszadóit arra is megkérték, hogy sorolják be magukat a teljes 
vagy a részmunkaidősök közé. A megkérdezett foglalkoztatottak 3,9 százaléka nyilatkozott 
arról, hogy részmunkaidős (a férfiak 2,9 és a nők 5,1%-a). Érdekes ugyanakkor, hogy 
bevallásuk szerint majdnem minden második (47%) közülük heti 30 óránál többet dolgozik. 
Frey Mária (2001a) szerint ez arra enged következtetni, hogy sok részmunkaidősként 
regisztrált valójában teljes időben dolgozik. Feltételezhetjük azt is, hogy a minimálbér 2001-
es drasztikus megemelése tovább fogja növelni azoknak a számát, akik korábban teljes 
munkaidősök voltak, s akiket a bérköltség minimalizálása érdekében munkaadójuk 
részmunkaidősként jelent be. Ez minden bizonnyal elsősorban az élőmunka-igényes 
ágazatokat érinti, ahol az átlagbérek a minimálbér-emelést megelőzően rendkívül 
alacsonyak voltak. Erre vonatkozóan is rendelkezünk számadatokkal. A Tárki 2001-es 
Monitor felvételében arról kérdezték a mintába került személyeket, hogy munkáltatójuk 
hogyan reagált a minimálbér emelkedésére. Az adatok azt tükrözik, hogy a válaszadók 
egynegyedének munkahelyén senkit nem érintett a minimálbér-emelés. A munkáltatók 
leggyakoribb reakciója (32%) a minimálbért keresők bérének a törvényes szintre való 
megemelése volt, anélkül, hogy ennek a többi bérre hatása lett volna. Négyből egy esetben 
a többi bér is emelkedett a minimálbér-emelés következtében. Csak a munkaadók kisebb 
része válaszolt létszámleépítéssel (1,3%), illetve 2,1 százalékuk a szerződéses munkaidő 
lerövidítésével (Kopasz 2002). Látható azonban, hogy ha csak csekély mértékben is, de a 
minimálbér emelkedése a teljes idős foglalkoztatás csökkenését és a (látszólagos) 
részmunkaidős foglalkoztatás arányának növekedését eredményezheti. 

A részmunkaidős foglalkoztatás bármelyik forrásból származó adatait tekintjük is, kétségkívül 
megállapítható, hogy az atipikus munkavégzés e formájának hazai elterjedése még csak 
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távolról sem közelíti az EU tagállamaiban tapasztalható mértéket. Sőt, a hazai 
részmunkaidős foglalkoztatás még a csatlakozásra váró országok sorában is csak az utolsó 
helyek egyikére pályázhat. 2000-ben egyedül Szlovákiában mértek a hazainál alacsonyabb 
szintű részmunkaidős létszámarányt.  

A részmunkaidős foglalkoztatás minőségi aspektusáról is rendelkezünk információval. Egy 
felmérés tanúsága szerint (Seres 2002) a részmunkaidős foglalkoztatás a termelő vállalatok 
esetében többnyire kisegítő-kiegészítő szerepet tölt be, s szakképzettséget nem igénylő, 
rutin feladatok elvégzésére (takarítás, fűtés, telephelyőrzés, portaszolgálat, adminisztráció) 
koncentrálódik. A kereskedelemben részmunkaidőst általában akkor alkalmaznak, ha a 
hagyományos munkarend különféle formáival nem sikerül a váltakozó munkaerő-igényeket 
kielégíteni. A vendéglátásban pedig akkor, ha új szolgáltatást kívánnak bevezetni, vagy a 
nyitvatartási idő meghosszabbítását tervezik. A vizsgált ágazatokat általában az jellemzi, 
hogy a részmunkaidőben dolgozók többségét határozott időre szerződtetik és a forgalomtól 
függő munkaterületen foglalkoztatják. A határozott idejű részmunkaidős foglalkoztatásban 
kiemelkedik a diákok szerepe, illetve a munkavállalók olyan további csoportjaié 
(kisgyermeket nevelők, munka mellett tanulók, nyugdíjasok), akik valamilyen oknál fogva 
csak kisebb terhet tudnak csak vállalni. 

Azt is megvizsgáljuk, hogy mi okozza a részmunkaidős foglalkoztatás hazai alacsony 
elterjedtségét. A foglalkoztatási forma vonzerejét kétségkívül csökkentik a munkáltatókat 
terhelő aránytalanul magas járulékok (Laky 2000). (A teljes és a részmunkaidős dolgozók 
után a munkáltatók ugyanakkora mértékű egyösszegű egészségügyi hozzájárulást fizetnek. 
Ráadásul a fix hozzájárulás összege tavalyhoz képest emelkedett.) Pedig a részmunkaidős 
foglalkoztatás növelése segíthetne az inaktívak hazai, kirívóan magas arányának 
csökkentésében, valamint a munkanélküliek álláshoz juttatásában. Ehhez azonban többek 
között olyan családtámogatási rendszerre volna szükség, amely nem jelentene 
ellenösztönzést a gyermeket nevelő nők számára a részidős munkavállalásban. A jelenlegi 
rendszerben a GYED-en lévő szülő nem folytathat kereső tevékenységet, s a GYES mellett 
is csak a gyermek másfél éves kora után nyílik mód részmunkaidős munkavállalásra (vagy 
teljes munkaidősre is akár, amennyiben a szülő otthon dolgozik). A jövőben a nyugdíjas 
inaktívaknak a részmunkaidős foglalkoztatását bátoríthatja az a személyi jövedelemadózás 
érintő 2002-től életbe lépett változás, melynek alapján a nyugdíjjövedelem nem adóköteles. 
Kérdéses persze, hogy a jelenleg inaktív státusúak, illetve munkanélküliek mekkora hányada 
képes megfelelni a megváltozott munkaerőpiac támasztotta követelményeknek. 

A részmunkaidős munkavégzés potenciális foglalkoztatás-bővítő hatására mutat rá Frey 
Mária (2001) is. E szerint, ha az EU-ban a foglalkoztatottak számát (rész- és teljes 
munkaidősöket együtt) átszámítanánk teljes munkaidőben foglalkoztatottakra, akkor 40,7 
százalékos foglalkoztatást kapnánk. Ez azt jelenti, hogy az EU foglalkoztatási többlete a 
magyar adathoz képest eltűnne, sőt a hazai mutatónál is alacsonyabb lenne. 

Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak 

Magyarországon a rendszerváltást megelőzően a foglalkoztatás szinte kizárólag, de 
legalábbis jellemző módon határozatlan idejű munkaszerződés formájában valósult meg. 
Azóta több változásnak is tanúi lehettünk. Egyfelől a határozatlan idejű szerződéseket egyre 
gyakrabban váltják fel a határozott időre szóló szerződések. Másfelől pedig megnőtt a 
polgárjogi szerződésen (megbízási és vállalkozási szerződésen) alapuló munkavégzés 
aránya (Héthy 2001). 

A határozott időre szóló szerződés alapján foglalkoztatottak számáról és arányáról az utóbbi 
néhány évben egymástól eltérő adatok láttak napvilágot. Az OMKMK 1997-ben 4800 önálló 
jogi személyiségű gazdálkodó szervnél végzett felmérése szerint a munkavállalók 19,8 
százalékának volt határozott idejű munkaviszonya. A KSH MEF-ei a határozott idejű 
szerződéssel foglalkoztatók ennél jóval alacsonyabb részarányáról számolnak be évről évre. 
Ezek szerint 1997 és 2000 között végig 5 és 6 százalék között ingadozott az ilyen 
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munkavállalók aránya. A túlnyomó többség (90%) szerződése egy évnél rövidebb 
időtartamra szólt 1999-ben. A felmérés szerint a munkavállalóknak csak kis töredéke (6%) 
részesítette előnyben a határozott időre szóló szerződést. A Tárki által 2001-ben végzett 
Omnibusz felmérés is tartalmazott a munkaszerződés jellegére vonatkozó kérdést. Ennek 
eredményei azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak 11 százalékát alkalmazzák határozott 
idejű szerződés alapján (Omnibusz 2001/3). Látható, hogy egyelőre nagy a bizonytalanság 
ebben a kérdésben. Ezt az információs bizonytalanságot tetézi még, hogy a határozott idejű 
munkaviszony és a szervezett gazdaságon belüli szezonális foglalkoztatás között 
valószínűleg jelentős az átfedés  mégpedig elsősorban a munkaerő-közvetítő cégek 
közreműködésével szervezett alkalmazás révén (Laky 2001a). 

Alkalmi munkavállalás 

A KSH MEF-e az alkalmi munkások alacsony számát regisztrálja évről évre. A felmérések 
során jellemzően azok minősítik magukat alkalmi munkásnak, akik nem állnak 
munkaviszonyban, s többnyire szezonális munkát végeznek (Laky 2001a). 2000-ben az 
alkalmi munkások száma 25 ezer fő volt. Az alkalmi munkát végzők többsége 1997-ben 
alacsony iskolai végzettségű férfi volt. A nők aránya mindössze 20-25 százalékot tett ki. Az 
alkalmi munkavégzés a mezőgazdaságra és az építőiparra volt a leginkább jellemző. A nők 
körében elterjedt volt még az üzleti szolgáltatások terén és a más háztartások számára 
végzett munka (Laky 1998).  

Az alkalmi munkavégzés regisztrálására Magyarországon 1997-ben jogszabály lépett 
hatályba. A rendelkezés elsődlegesen azt célozta, hogy a munkanélküliek és a 
jövedelempótló támogatásban részesülők határozott idejű munkaviszony igazolásával 
további jogosultságot szerezzenek munkanélküli és egészségügyi ellátásra. A jogszabály 
értelmében az alkalmi munkavállalók alkalmi munkavállalási könyvet kapnak, amelyben a 
különböző munkaadók számára végzett alkalmi munkákat regisztrálják. A munkáltatók 
könnyített adminisztrációval, közteherjegy beragasztásával róhatják le a foglalkoztatást 
terhelő kötelezettségeiket. Kedvezményben is részesülhetnek azok, akik jövedelempótló 
támogatásban részesülő, vagy regisztrált, de ellátásra nem jogosult munkanélkülit 
foglalkoztatnak. Dacára a kedvezményeknek, a program a vártnál kevésbé volt sikeres. 
Ahogyan más országok tapasztalatai is mutatják, a az alkalmi munkavégzés jelentős része a 
társadalmi kapcsolatok mentén szerveződik meg, s a benne résztvevő felek egyike sem 
érdekelt abban, hogy a munkaviszonyt bejelentse, az állam által is láthatóvá tegye (Laky 
2000).  

Állásbiztonság Magyarországon 

Meglepő, hogy a 90-es évek drasztikus munkaerő-piaci változásai ellenére Magyarországon 
a foglalkoztatottak 31 százaléka 10 éve vagy még annál is hosszabb ideje töltött be állást 
egyazon munkahelyen, 13 százalékuk pedig legalább 20 éve dolgozik ugyanazon a helyen. 
Az egy munkahelyen ledolgozott évek száma 1999-ben 8,8 év volt, ami még növekedést is 
jelent az 1997-es 8,3 évhez képest. 

Önfoglalkoztatók 

Az ILO meghatározása szerint önfoglalkoztatónak minősülnek a jogi személyiség nélküli 
vállalkozások dolgozó tulajdonosai, függetlenül attól, hogy vannak-e alkalmazottaik; a saját 
számlára dolgozók (pl. szellemi szabadfoglalkozásúak), a mezőgazdasági önállók, 
valamennyiük segítő családtagjai és ipari tanulói, valamint a termelő típusú szövetkezetek 
dolgozó tagjai. A KSH által végzett MEF-ben ettől eltérő, bizonyos értelemben tágabb, 
bizonyos értelemben pedig szűkebb réteget vesznek számba önfoglalkoztatóként. A MEF az 
önfoglalkoztatók közé sorolja a társas vállalkozások tagjait is, függetlenül attól, hogy a 
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vállalkozás jogi személyiségű-e vagy sem. Ugyanakkor nem minősíti önfoglalkoztatónak a 
szövetkezeti tagokat és az ipari tanulókat. 

Magyarországon 2000-ben az önfoglalkoztatók aránya a teljes foglalkoztatáson belül 14,6 
százalék volt (Employment in Europe 2001). Az önállók valós száma és a teljes 
foglalkoztatáson belüli aránya azonban ennél minden bizonnyal magasabb, miután az 
adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági önfoglalkoztatókat nem tartja számon a 
statisztika. A felmérések szerint ugyanakkor a mezőgazdasági önfoglalkoztatás mértéke 
számottevő hazánkban (Laky 2001a). 

Az önfoglalkoztatók többségét az egyéni vállalkozások és a jogi személyiség nélküli társas 
vállalkozások dolgozó tulajdonosai és családtagjaik adják. Megbízhatóbb adatok az egyéni 
vállalkozóként nyilvántartottakról állnak rendelkezésre, míg a társas vállalkozások 
önfoglalkoztatásának számbavétele több pontatlanságot tartalmazhat (Laky 2000). Az egyéni 
vállalkozókra − ebbe a nyugdíjas vállalkozókat is beleértve, de a mellékfoglalkozásként 
vállalkozókat nem számítva − vonatkozó adatok azt tükrözik, hogy háromnegyed részük a 
90-es évek végén a szolgáltatásban dolgozott (Laky 2000).  

Az önfoglalkoztatók száma és a keresőkön belüli aránya 90-es évek elején kezdett 
emelkedni. A kutatók egyfelől a gazdaság átalakulásával hirtelen kibővült lehetőségeket és a 
szolgáltatások iránti kereslet növekedését, másfelől pedig a munkanélküliség tömegessé 
válását szokták a növekedés okául megjelölni. Köllő János és Vincze Mária18 (1999) magyar 
és román kistérségi aggregált adatok elemzésével kimutatta, hogy Magyarországon az 
önfoglalkoztatás növekedésében meghatározóbb szerepet játszott az üzleti lehetőségek 
kiszélesedése, mint a munkanélküliség növekedése (idézi Scharle 2000). Scharle Ágota 
(2000) empirikus vizsgálatai is megerősítik, hogy az önfoglalkoztatóvá válás valószínűségét 
a munkanélküliség veszélye nem, vagy legalábbis csak bizonyos rétegekben − a nők és a 
mezőgazdaságban vállalkozók között − növelhette meg. Az EBRD által összeállított 
„Transition Report” (2000) is közöl önfoglalkoztatási adatokat az átmeneti gazdaságokra 
vonatkozóan. E szerint 1999-ben Magyarországon az önállók szűk kétharmada férfi volt. 
Közel minden második (46,8%) a 36-50 közötti korcsoportba tartozott, és az országos 
átlagnál iskolázottabb volt: 18,7 százalékuk rendelkezett valamilyen felsőfokú végzettséggel. 
Ezek az adatok és az ökonometriai elemzések is azt tükrözik, hogy az önfoglalkoztatás nem 
az alacsonyan képzett rétegek túlélési stratégiája, hanem sokkal inkább kreatív munkaerő-
piaci stratégia. Kicsi tehát annak az esélye, hogy a munkanélküliség növekedése az 
önfoglalkoztatók nagyobb létszámát és arányát okozza (Transition Report 2000). 

2.2.3. Az atipikus munkavégzés és az uniós csatlakozás 

Egyre inkább világossá válik, hogy a hagyományos foglalkozatási szektor hagyományos 
formái között aligha fognak tömeges méretekben új állások keletkezni a jövőben (Laky 
1998a). Az EU tapasztalati azt mutatják, hogy közösségi szinten a foglalkoztatás utóbbi 
években (1995 és 2000 között) bekövetkezett évi átlagos 1,3 százalékos bővüléséhez 
majdnem egyenlő mértékben járultak hozzá a teljes és a részmunkaidő állások (Employment 
in Europe 2001). A gazdasági aktivitás szintjének növeléséhez Magyarországon is 
nagymértékben hozzájárulhatna a részmunkaidős foglalkoztatás aktív eszközökkel történő 
ösztönzése, de legalábbis az azt jelenleg hátráltató tényezők megszűntetése.  

Láthattuk, hogy az atipikus munkavégzési formák Magyarországon ez idáig nem tudtak a 
foglalkoztatás növelésének húzóerejévé válni. Az aktív munkaerő-piaci politikák közül a 
                                                 
18 Köllő, J. és Vincze, M. (1999): Self-employment and unemployment: lessons from regional data in Hungary and 

Romania. Working Paper, PHARE-ACE, P96-6230-R. 
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részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése és az önfoglalkoztatás támogatása sem jártak 
túlságosan nagy sikerrel (Hozzátesszük, hogy mindkettő a munkanélküliséget csökkentő 
intézkedések része volt.) Az alkalmi munkavállalói könyv és az őstermelői igazolványok 
bevezetését pedig inkább az adózók körének kiterjesztését célzó kormányzati szándék 
vezérelte, nem pedig a foglalkoztatás növelésének célja (Laky 1998a).  

Miután a foglalkozatás szektorális megoszlásában a szolgáltatásoké a vezető szerep már 
most is, és a jövőben valószínűleg egyre inkább így lesz, az atipikus munkavégzés gyorsuló 
ütemű terjedésére számíthatunk. A szolgáltatások terén a munkáltatói oldalon egyre 
nagyobb igény fog mutatkozni a munkaidő rugalmas felhasználása iránt. 

2.3. Az Európai Unióba irányuló migráció 

A kelet- és közép-európai országoknak az EU-ba történő felvétele kapcsán a munkaerő 
migrációja az egyik legérzékenyebb és talán a legtöbbeket aggasztó kérdés. A munkaerő 
áramlásában az uniós csatlakozással várható lehetséges változások számbavételéhez 
először áttekintjük az EU-ba kibővítés útján bekerült tagállamok migrációs tapasztalatait. 
Részletesen is tárgyaljuk a kelet- és közép-európai országokból az EU-ba irányuló 
munkaerő-áramlást, illetve az ott huzamosan tartózkodó munkaerő-állományt. Ezt követően 
ismertetjük a migráció várható mértékére adott − neoklasszikus egyensúlyi elméleten alapuló 
és szociológiai módszerekkel történő − becsléseket. Végül sort kerítünk annak vizsgálatára 
is, Magyarország uniós csatlakozásával várhatóan hogyan alakul majd az országba irányuló 
migráció. 

2.3.1. Az Európai Unió országainak korábbi tapasztalatai19 

A személyek szabad áramlása az európai integráció kezdetétől (az EGK létrehozásától) tíz 
évvel lemaradva, 1968 óta érvényesül. Már ekkor számottevő migrációtól tartottak a 
fejlettebb tagországok − kiváltképp Németország és Franciaország − az akkor már tag 
Olaszországból. A várakozások azonban nem igazolódtak be; az olasz munkaerő más 
tagországokba való áramlása hamarosan megállt, s azt az országon belüli, délről észak felé 
irányuló migráció váltotta fel. Görögország, Spanyolország és Portugália csatlakozása a 80-
as évek elején és közepén hasonló félelmeket váltott ki a tagországok részéről. A 
várakozásokkal ellentétben a korlátok feloldásának hatására nem nőtt az új tagállamokból a 
fejlettebb európai országok felé irányuló kivándorlás20 (Hárs 2002). A később csatlakozott 
mediterrán országok tapasztalatai alapján az a következtetés látszik kirajzolódni, hogy a 
migrációt nem az intézményes lehetőségek megváltozása (a munkaerő szabad áramlását 
korlátozó szabályok eltörlése) befolyásolják, hanem sokkal inkább gazdasági ciklusok (Hárs 
1996, 2002; Juhász 1999). Mégis, az unió keleti bővítése kapcsán újfent érezhető a 
fejlettebb tagállamok egyre fokozódó aggodalma a kelet-európai munkaerő beáramlása 
miatt. 

                                                 
19 Ebben a fejezetben Hárs Ágnes (1996, 2002) munkáira támaszkodunk.  
20 A fent említett országok polgárai csak a belépést követő néhány (5-6) év elteltével vállalhattak szabadon 

munkát Európában. Igaz ugyan, hogy az eredetileg előirányzott várakozási időt lerövidítették a tapasztalatok 
hatására. 
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Az EU-ba irányuló migráció tendenciái (flow) 

Az 50-es és 60-as években nagytömegű munkaerő vándorolt be az Európai Közösség 
országaiba, javarészt munkavállalási szerződések keretében, ösztönzötten és ellenőrzötten. 
A 70-es évek gazdasági válságát követően azonban a befogadó országok már a migránsok 
hazatérését ösztönözték. Az erre irányuló erőfeszítések azonban nem sok sikerrel jártak, s a 
családegyesítések révén folytatódott a vendégmunkások hozzátartozóinak a beáramlása 
(Hárs 1996). A 80-as évek végére megváltozott az idegen munkaerő iránti kereslet, az 
áramlások iránya és a migránsok összetétele is. A Közösségen kívüli országokból érkező 
bevándorlás meghaladta a Közösségen belüli migrációt (Hárs 1996).  

A 90-es évek fordulóján a közép-kelet- európai rendszerváltó országok felől nagyméretű 
migráció indult meg az EU országok irányába. A kelet-európai migránsok jelentős része 
kisebbségi német volt, akik főként a volt Szovjetunió területéről érkeztek21. A bevándorlás 
intenzitása 1993 óta lassulni kezdett. Magyarországon − csakúgy, mint Csehországban és 
Szlovéniában − az évtized közepe óta az elvándorlók száma alatta marad a bevándorlók 
számának. Ezt részint a visszavándorlás, részint pedig az EU-ból bevándorlók létszámának 
emelkedése okozza. A közép- és kelet-európai bevándorlás csökkenésével egy időben − a 
korlátozások hatására − radikálisan visszaesett a nem európai országokból az EU 
országaiba irányuló bevándorlás is (Hárs 2002).  

Migrációs állományok (stock) 

Az adatok22 azt mutatják, hogy 1993 és 1997 között az EU-ban a külföldi népesség 1,3 millió 
fős növekedéséből mindössze 100 ezer főt tett ki a Közép- és Kelet-Európából érkező 
népesség számának növekedése. A teljes külföldi népesség aránya az EU-n belül a vizsgált 
időszakban stabilnak mondható (4,5 és 4,8 százalék közötti), ugyanígy a közép-kelet-
európaiak aránya is (0,3 százalék). A közép-kelet-európaiak aránya a teljes idegen 
népességen belül 6 és 6,5 százalék között ingadozik, ami azt tükrözi, hogy az EU-ban élő 
külföldiek döntő többsége nem ebből a régióból származik (Hárs 2002).  

A kelet-európai migránsok között a magyarok migrációja az EU-ba nem túl jelentős, bár nem 
elhanyagolható: kevesebb mint 10 százalék, és a korábbi évekhez képest csökkenő 
tendenciát mutat. A legjelentősebb kelet-európai migráns csoport a lengyeleké (50%), majd a 
románoké (20%). A kelet-európai migránsok kétharmada Németországban tartózkodik. A 
magyar migránsok még nagyobb aránya, közel háromnegyede él Németországban, további 
15 százalékuk pedig Ausztriában (ez utóbbi arányszám azért is lehet ilyen alacsony, mert 
Ausztriában a magyarok rövid idejű tartózkodása, ingázása jellemző) (Hárs 2002). 

3.2. A magyar munkaerő migrációja 

A magyar állampolgárok külföldi foglalkoztatásáról nem készül rendszeres statisztika, így 
csak szórványos, különböző forrásból származó ismereteink vannak. A számbavételnél és a 
rendelkezésre álló adatok interpretálásakor számos fogalmi tisztázatlansággal találjuk 
szemben magunkat23. Az itt ismertetendő adatok csak a legális migrációra vonatkoznak, 
noha az illegális migráció mértékét sem szabad lebecsülni.  

                                                 
21 Tekintve, hogy ők azonnal német állampolgárságot szereztek, nem jelennek meg a statisztikában migránsként. 

Németországban − az EU legfontosabb bevándorlási célországában − a kelet-európai migránsok mintegy 
háromnegyede volt német nemzetiségű (Aussiedler) (vö. Hönekopp 1999; Hárs 1995; Hárs 2002).  

22 A nemzetiségi német áttelepülőkön kívüli bevándorlókra vonatkoznak az adatok.  
23 Erről lásd Fóti Klára és Németh Mária (2002) tanulmányát. 
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A külföldön élő, illetőleg ott munkát vállaló magyar állampolgárok koncentrációja erős. Az 
unió tagállamaiban huzamosan élő körülbelül 80 ezer magyar közül 52 ezren 
Németországban, 10 ezren pedig Ausztriában tartózkodnak. A munkavállalók esetében a 
koncentráció még ennél is nyilvánvalóbb; a 24 ezer magyar munkavállalóból több mint 14 
ezer Németországban, s szűk 9 ezer Ausztriában dolgozik (Elmar Hönekopp becslése; idézi 
Fóti és Németh 2002). A külföldön munkát vállalók számára vonatkozóan létezik egy másik 
becslés is. A KSH Munkaerőmérlege szerint 1998-ban összesen 28 ezer magyar 
állampolgárt foglalkoztattak külföldön (idézi Fóti és Németh 2002). Ez a szám azonban 
tartalmazza az EU-n kívüli államokban foglalkoztatottakat is, és a munkavállalók 
legkülönfélébb típusait. 

A magyar állampolgárok EU tagállambeli munkavállalását kétoldalú egyezmények 
szabályozzák. Kormányközi egyezmények keretében csoportos (vállalkozási szerződéssel 
történő) és egyéni munkavállalásra, ez utóbbin belül vendégmunkára, gyakornoki 
szerződések keretében történő foglalkoztatásra, illetve szezonális munkavállalásra nyílik 
lehetőség. Kormányközi egyezmények keretében hozzávetőlegesen évi 12 ezer fő dolgozik 
külföldön (ha néhány száz főre becsüljük az osztrák és svájci szezonális munkavállalói 
létszámot) (Hárs 2000). Nehezen becsülhető ugyanakkor azoknak a száma, akiknek nincs 
szükségük munkavállalási engedélyre a fogadó országban (például kutatók, oktatók) (Juhász 
1999).  

2.3.3. A várható migráció mértékének becslése 

A migráció volumenének becslése az egyensúlyi tradíció alapján24 

A Közép-Kelet-Európából való potenciálisan várható elvándorlással foglalkozó tanulmányok 
általában a migráció hirtelen megugrását vetítették előre, főként más régiók, illetve az 
Európán belüli korábbi vándorlások tapasztalataira alapozva. A munkák jelentős része a 
neoklasszikus egyensúlyi tradícióból indult ki. Ennek egy korai megfogalmazása25 szerint a 
vándorlást a munkaerő iránti kereslet és kínálat (végső soron a piaci bérek) különbségei 
magyarázzák. A későbbi modellek a bérkülönbségek mellett egyéb magyarázó változókat 
(pl. a munkanélküliségi rátát, a közkiadásokhoz való hozzáférést, stb.) is tekintetbe vettek. 
(Hárs 2001).  

Layard és szerzőtársai (1992; idézi Hárs 2001) az 1950-es és az 1960-as évek dél-európai, 
illetve az 1970-es és az 1980-as évek mexikói kivándorlásai alapján adtak becslést a 90-es 
évek elején várható kelet-nyugati migráció volumenére. Az USA államai közötti (belföldi) 
migrációs tapasztalatokat figyelembe véve is elvégezték a becslést, mely szerint az átlagtól 
10 százalékkal elmaradó jövedelem 0,25 százalékos nettó migrációt eredményezett. Ezzel 
az együtthatóval s tízszeres jövedelemkülönbséggel számolva, a népesség majdnem 6 
százalékának éves elvándorlását jelezték előre.  

Évekkel később Walterkirchen és Dietz (1998; idézi Hárs 2001) a munkaerő szabad 
áramlásának megvalósulását követő nagy volumenű migrációt jelzett előre Ausztria 
irányába. Becslésük a cseh, szlovák, lengyel, magyar és szlovén munkaerő nagyságára 
vonatkozott. Az Egyesült Államokban tapasztaltak alapján − és tekintetbe véve, hogy az 
európai migrációs hajlandóság szerényebb az Egyesült Államokra jellemzőnél −, azt 
feltételezték, hogy 10 százalékos jövedelemkülönbség évi 0,05 százalékos vándorlást 
eredményez26. Ennek alapján a jövedelemkülönbséget Kelet- és Nyugat-Európa között 65 

                                                 
24 Ebben a részben Hárs Ágnes 2001-ben megjelent cikkére támaszkodunk. 
25 Ez Ravenstein nevéhez köthető. Lásd erről Hárs (2001) cikkét. 
26 Becslésüket a Barro és Salai-Martin-féle migrációs koefficiensre építették. Ehhez lásd Hárs (2001) cikkét. 
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százaléknak véve, az elvándorlás szabad munkaerő-áramlás esetén − legalábbis kezdetben 
−, a népesség 0,3 százaléka lenne, azaz évi 220 ezer fő. Abban az esetben, ha a munkaerő 
szabad áramlása csak 2015-től válna lehetővé, a csökkenő jövedelemkülönbségek miatt a 
tartós migráció is kisebb, évi 129 ezer fő volna. 

Walterkirchen és Dietz szerint helytelen a dél-európai országok csatlakozásával való 
összehasonlítás, miután azok egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-paritáson számítva nem 
maradt el számottevő mértékben az Európai Közösségek többi országa mögött. Továbbá, az 
ingázó migráció sem játszhatott ezen országok esetében akkora szerepet a földrajzi távolság 
miatt, így ez is korlátozza az összevetést. Figyelemre méltó, hogy a várható migráció 
volumene a szerzők szerint a török, illetve a mexikói elvándorlással mérhető össze, tekintve, 
hogy az egy főre jutó GDP is ezekkel az országokkal mutat hasonlóságot. A tartós migráció 
mellett az ingázó migrációra is végeztek becsléseket. Várakozásaik szerint ez még a tartós 
migrációnál is jelentősebb lesz, mivel ezt a valutaárfolyamon számított jövedelemkülönbség 
határozza meg, ami 85-90 százalék (szemben a vásárlóerő-paritáson számított GDP 65 
százalékos elmaradásával). 

Boeri és Böcker (2000; idézi Hárs 2001) szintén az országok közti bérkülönbségekre építik 
migrációs becslésüket. A munkaerő szabad áramlásának kezdetére évi 335 ezer főnyi 
emigrációt várnak Kelet-Európából. A folyamatosan növekvő migráns népesség és a 
jövedelemkülönbségek kiegyenlítődése következtében azt feltételezik, hogy ez a szám 
kevesebb, mint egy évtized alatt megfeleződik.  

A migrációs potenciál szociológiai módszereken alapuló becslése 

A migrációs potenciál becslése reprezentatív kérdőíves megkérdezéssel is lehetséges. 
Ennek előnye, hogy a bérkülönbségek mellett további, a migrációt meghatározó tényezők 
figyelembe vételére adnak lehetőséget. Mindazonáltal számolni kell az ilyen megkérdezésen 
alapuló vizsgálatok jellemző problémáival. Ismeretes, hogy a minta kiválasztása, a feltett 
kérdések megfogalmazásának módja, a kérdések sorrendje, a kikérdezés technikája erősen 
befolyásolja az eredményeket (Hárs 2002). A kérdőívre kapott válaszok interpretálása kellő 
óvatosságot igényel. Figyelembe kell venni, hogy az adatok a migrációs elképzeléseket, 
terveket tükrözik, s nem feltételezhetjük, hogy ezek valóra is válnak. Ezért az kínálkozik a 
legmegfelelőbbnek, ha az adatokat országok közötti összehasonlításra használjuk. Ennek 
alapján válasz adható arra, hogy mely országokból és milyen okokból várható a 
legjelentősebb migráció (Wallace 1998; idézi Hárs 2001).  

Az egyik − talán legátfogóbb − nemzetközi összehasonlító vizsgálat (Wallace, 1998) 11 
közép-és kelet-európai országra terjedt ki. Az eredmények jelentős különbségeket mutatnak 
az országok között. A véglegesen elvándorolni szándékozók aránya 7 és 26 százalék között 
szóródik, 18 és 57 százalék közötti a hosszú távon munkát vállalni szándékozók aránya, és 
számottevő a rövid idejű − szezonális, ingázó és alkalmi − munkavállalási szándék is (13-68 
százalék). Érdekes tanulsága a vizsgálatnak, hogy a vizsgált országokban a migráció nem 
magyarázható egyetlen okkal; országonként eltérőek a migrációt meghatározó tényezők.  

A migrációt motiváló szempontokról további adalékokkal szolgál egy négy közép-kelet-
európai országra (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország) kiterjedő 
felmérés (Fassmann és Hintermann 1997; idézi Hárs 2001) is. Az eredmények szerint az 
elvándorlást leginkább befolyásoló tényező mind a négy országban az elérhető jövedelem. A 
magyar válaszadók esetében a jövedelem szerepe kevésbé jelentős, viszont a 
karrierlehetőségek, a szakmai előrelépés többet nyomnak a latban, mint a másik három 
ország esetében. Az adatok szerint a felmérésben résztvevő országok 14 éven felüli 
lakosságának egyötöde, azaz 10 millió fő dolgozott volna rövidebb-hosszabb ideig külföldön 
1996 június-júliusban. Ha csak azokat vesszük figyelembe, akik konkrét lépeseket is tettek 
(információ gyűjtöttek) a külföldi munkavállalás érdekében, ez a szám 4 millió főre csökken. 
A tényleges migrációs potenciál becsléséhez azokat vették számításba, akik utazási és 
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munkavállalási engedély megszerzését kezdeményezték: a vizsgált populáció 1 százaléka, 
azaz 700 ezer fő.  

Több évben is készültek magyar migrációs-potenciál vizsgálatok: 1993-ban, 1994-ben, 1997-
ben és utoljára 2000-2001-ben szerepeltek ilyen irányú kérdések a Magyar Háztartási 
Panelben (Sik 1998; Sik és Simonovits 2002). Az első három évben ugyanazokat a 
kérdéseket tették fel. Megkülönböztették a rövid- és a hosszú távú külföldi munkavállalást és 
a kivándorlást is. A felmérés utolsó hullámában nem specifikálták a tervezett munkavállalás 
időtartamát, és az EU országaira szűkítették le a migráció irányát. Mindazonáltal, a 15 év 
feletti népesség teljes migrációs potenciáljának becslései összevethetők a teljes időszakra 
vonatkozóan is.  

A magyar migrációs potenciál 1994 és 1997 között meglehetősen stabil − hozzávetőlegesen 
6 százalék − volt. Megjegyezzük, hogy a teljes migrációs potenciált a kutatásban relatíve − a 
korábban említett Fassmann és Hintermann vizsgálatához képest − tágan definiálták, 
beleértve minden megkérdezettet, aki kifejezte migrációs szándékát, nem pedig csak azokat, 
akik ennek érdekében konkrét lépésre is rászánták magukat27. A migrálni szándékozók 
számára mindhárom évben a rövid időtartamú munkavállalás volt a leginkább kívánatos 
lehetőség. Ennél kevesebben terveztek hosszú távú külföldi munkavállalást, s a 
kivándorlásban gondolkodók aránya ennél is kisebb volt. Noha a kérdésfeltevések 
különbségei miatt az országok közti összehasonlítás lehetősége korlátozott, több adat van 
arra vonatkozóan (Berencsi és Sik 1995; Fassmann és Hintermann 1997; Wallace 1998), 
hogy a magyarok migrációs potenciálja a 90-es években a többi kelet-európai országhoz 
képest szerényebb volt.  

Meglepő eredménnyel zárult ugyanakkor a 2000-2001. évi vizsgálat: 2001-re a teljes 
migrációs potenciál több mint duplájára, 13-15 százalékra nőtt. Összevetve ezt az adatot a 
2001. évről rendelkezésre álló egyetlen összehasonlító vizsgálat adataival, még mindig azt 
kapjuk, hogy a vizsgálatba bekerült Románia, Lengyelország, Magyarország és Bulgária 
közül egyedül Csehországban becsültek a magyarnál némileg alacsonyabb migrációs 
potenciált (Sik és Simonovits 2002). Noha az abszolút adatot − a migrációs potenciál tág 
meghatározását tekintetbe véve − csak kellő óvatossággal interpretálhatjuk, mindenképpen 
figyelemre méltó és nem könnyen megmagyarázható, hogy az elmúlt néhány évhez képest 
milyen jelentős növekedés volt a migrációt tervezők számában. 

A migráció tervezett iránya 1993 és 2001 között végig stabilitást mutat: a magyarok 
legfőképp a német és az osztrák munkaerőpiacot tervezik célba venni. A kutatók azt is 
vizsgálták, hogy milyen szocioökonómiai jellemzőkkel bírnak a migrálni szándékozók. E 
helyütt a legfrissebb, 2001-es felmérés adatait ismertetjük. Megállapítható, hogy a férfiak és 
az alacsonyabb életkorúak mutatnak nagyobb hajlandóságot a külföldi munkavállalásra. Az 
iskolai végzettség növekedésével a szakközépiskolai érettségiig nő a külföldi munkavállalást 
tervezők aránya, majd az átlagos szintre esik vissza a gimnáziumot, valamint főiskolát és 
egyetemet végzettek csoportjában. A családi állapot értelemszerűen befolyásolja a 
munkavállalási hajlandóságot: a nőtlenek és a hajadonok migrációs potenciálja az átlag 
kétszeresét is meghaladja. Gazdasági aktivitás tekintetében, a tanulók és a munkanélküliek 
terveznek migrációt az átlagot jelentősen meghaladó mértékben. Az anyagi helyzet hatása a 
migrációs szándékokra nem egyértelmű. A különböző módon mért anyagi helyzet-mutatók 
közül egyedül a tartós fogyasztási cikkekkel való rendelkezés mutat összefüggést a külföldi 
munkavállalási hajlandósággal: minél jobb az egyén tartós fogyasztási cikkekkel való 
ellátottsága, annál inkább hajlandó külföldön munkát vállalni (Sik és Simonovits 2002). 

                                                 
27 Sik Endre (1998; 2002) meghatározásában a migrációs potenciál egy ország népességének térbeli elmozdulási 

szándékainak mértékét mutatja. Azt fejezi, ki, hogy a népesség hány százaléka tervez migrációt − legyen az 
rövid távú munkavállalás vagy emigráció. A Magyar Háztartási Panelben a migrációra vonatkozó kérdés 
mindhárom alkalommal a következőképpen hangzott el: „Tervezi-e Ön, hogy … néhány hétre vagy hónapra 
külföldre menne dolgozni?”. A kérdést ezután úgy is megismételték, hogy néhány évre szóló külföldi 
munkavállalásra, majd kivándorlásra kérdeztek rá (Sik 1998). 
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Összhangban ezzel, Sik Endre korábbi vizsgálataiban (1998) kimutatta, hogy a 
magyarországi migrációt alapvetően nem az elégedetlenség − legyen az akár gazdasági, 
akár politikai természetű − motiválja, hanem a lehetőségek megragadása és a jobb élet 
reménye, vagyis a vonzó (pull) erők, semmint a taszító (push) erők. 

Következtetések 

A kelet- és közép-európai országokból várható migráció volumenére adott becslések csak 
kellő óvatossággal interpretálhatók. Egyfelől, Kelet- és Közép-Európa nem tekinthető 
egységes régiónak; a térség országai között a várható migráció mértékét és motivációit 
tekintve lényeges eltérések vannak. Másfelől, a migráció tényleges terjedelme számos olyan 
tényezőtől függ, amelyekkel ezek nem kalkulálnak. Csak példaként említjük, hogy a 
hagyományos egyensúlyi modell keretei között lehetetlen figyelembe venni, hogy alacsony 
jövedelem mellett is lehet elégedett az egyén a saját referenciacsoportjához viszonyított 
helyzetével, míg magasabb jövedelem is okozhat viszonylagos elégedetlenséget, s 
késztetheti az illetőt külföldi munkavállalásra (Hárs 2001).  

A lakossági megkérdezésen alapuló szociológiai becslési módszerek esetében a migrációs 
potenciál meghatározása jelentheti a kritikus pontot. A Fassmann és Hintermann által 
végzett kutatás eredményei azt tükrözik, hogy a migráció gondolatával játszadozóknak 
kevesebb, mint felét (40%-át) teszik ki azok a megkérdezettek, akik konkrét lépéseket is 
tettek az ügy érdekében. S ami ennél is figyelemre méltóbb, hogy az engedélyek 
megszerzését kezdeményezők csak csekély töredékét (7%-át) adják a migrációt tervezők 
teljes létszámának. Továbbá, a migránsok számának becslésekor nem szabad szem elől 
tévesztenünk az európai integrációba bővítés útján bekerült országok migrációs 
tapasztalatait és a Magyarországon belüli mobilitás köztudottan alacsony mértékét sem. 
Mindezeket figyelembe véve, a szabad munkaerő-áramlás lehetőségének megteremtődése 
esetén sem kell számolnunk a magyar munkavállalók tömeges migrációjával. 

2.3.4. A Magyarországra irányuló migráció28 

A migráció tendenciái (flow)  

A 80-as évek közepétől folyamatosan nőtt a Magyarországra bevándorlók száma, míg nem 
1990-ben tetőzött. Abban az évben majdnem 40 ezer migráns érkezett az országba. Azóta a 
bevándorlók száma számottevően csökkent, és az utóbbi néhány évben 14-16 ezer körül 
stabilizálódott. A migránsok többsége magyar nemzetiségű: arányuk az elmúlt tíz évben 80 
százalék körüli volt. Az 1987 és 1996 között érkezettek kétharmada letelepedett 
Magyarországon. A bevándorlók többsége Romániából jött. Noha máig onnan származik az 
összes újonnan érkező mintegy 30 százaléka, részarányuk csökken. 1987 és 1996 között 
jelentős volt még a délszláv konfliktus következtében a volt Jugoszlávia államaiból, s emellett 
a volt Szovjetunió területéről (Ukrajnából, illetve Oroszországból) bevándorlók száma. A 
Kínából érkezők száma 1990-91-ben tetőzött, majd átmeneti csökkenés után 1995-tól újból 
növekszik. A hosszú távú bevándorlás növekedése tapasztalható a fejlett országokból is. 
Magyarország esetében jelentős továbbá a tranzitmigráció is. A bevándorlók közül sokan 
ugródeszkának tekintik az országot, s azt, hogy maradnak-e vagy továbbvándorolnak, a 
nyugati és az itteni lehetőségek együttesen döntik el.  

                                                 
28 Ebben a fejezetben Juhász Judit (1999) tanulmányának főbb megállapításait ismertetjük. 

 55



Az idegen munkaerő-állomány nagysága (stock) 

1997 közepén a huzamos tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, illetve 
menekültként elismert külföldi állampolgárok száma 143 ezre fő volt, vagyis az ország 
népességének 1,4 százaléka. A huzamosan itt élő külföldiek többsége (1997-ben 62 ezer) 
magyar nemzetiségű román állampolgár. Az EU országokból érkezettek az összes külföldi 
13 százalékát adják. Az adatok szerint a külföldi népesség a teljes népességnél jóval 
fiatalabb, kétharmaduk munkaképes korú (15-74 éves), és 81 ezren aktív keresők. Körükben 
a munkaképes korúak és a gazdaságilag aktívak aránya is magasabb, mint a népesség 
egészében. Így a gazdaságilag aktív populációnak 2 százalékát teszik ki. A külföldiek között 
a magas iskolai végzettségűek aránya jóval nagyobb (26%), mint a teljes népességben. (A 
letelepedettek kevésbé képzettek általában, mint az ideiglenesen itt tartózkodók.) Ennek 
megfelelően foglalkozási státusuk is magasabb, mint a magyaroké.  

A Magyarországon foglalkoztatott külföldiek számát illetően csak becslésekre 
hagyatkozhatunk. Ismeretes, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
népességen belül 1997-ben 81 ezer volt az aktívak száma. Ugyanabban az évben 11 ezer 
munkavállalási, illetve jövedelemszerzési célú ideiglenes tartózkodási engedélyt adtak ki, 
illetve hosszabbítottak meg. Ez Juhász Judit (1999) szerint további 8-9 ezer ténylegesen 
munkát végző külföldit jelent. Ennek alapján a legálisan foglalkoztatott külföldiek száma 
mintegy 90 ezer fő. Ez nagyjából egybevág egy 1998-ra vonatkozó OECD-becsléssel (2001), 
mely szerint a legálisan a magyar munkaerőpiacon jelenlévő külföldiek 90-95 ezer főt 
tesznek ki. 

Az illegálisan foglalkoztatott külföldiek számáról − a jelenség természeténél fogva − még 
kevesebbet tudunk, de azt feltételezhetjük, hogy az engedéllyel rendelkező külföldi 
munkavállalók számát többszörösen meghaladja (Juhász 1999). Nem hivatalos becslések 
100 ezer körülire teszik az illegálisan munkát vállaló külföldiek számát. Más becslések 
szerint az idegen munkaerő létszáma − legális és illegális összesen − a magyarországi 
munkaerő-állomány legfeljebb 5 százalékát teszi ki29 Az engedély nélküli munkavállalás 
volumene a 90-es évek elején ugrásszerűen nőtt, de az évtized közepére stabilizálódni 
látszik. Az illegálisan munkát végzők döntő része a szomszédos országokból érkezik és 
többnyire szezonális munkát vállal (Juhász 1999). Leginkább a pótlólagos munkaerőt igénylő 
területek (építőipar, mezőgazdaság, textil-és ruházati ipar, kiskereskedelem, vendéglátó- és 
szórakoztatóipar) vonzzák az illegális külföldi munkavállalókat. (Többnyire ezeken a 
területeken alkalmazzák a legális külföldi munkaerőt is.) Többségük alkalmazott, 
vállalkozókat inkább a kereskedelemben, esetenként pedig az építőiparban lehet találni. A 
külföldiek engedély nélküli foglalkoztatását − az adó- és járulékterhek elkerülésén túl −, a 
hazainál alacsonyabb bérek, és a rossz munkakörülmények elfogadására való fokozottabb 
hajlandóságuk motiválja. A munkaerőigény ingadozása esetében a külföldi munkaerő 
rugalmassága is vonzó lehet a munkáltatók számára (Juhász 1999).  

A Magyarországra irányuló várható migráció volumene 

A Magyarországra történő bevándorlás mértéke a rendszerváltás idején tapasztalható gyors 
növekedés után visszaesett, s alacsonyabb szinten stabilizálódik. Juhász (1999) szerint 
ebben nem várható változás a közeljövőben sem, amennyiben legalábbis nem következnek 
be lényegesebb változások a küldő országokban. Az esetleges gazdasági és politikai 
változások következtében azonban megnövekedhet mind a Magyarországra irányuló 
bevándorlás, mind pedig a tranzitmigráció.  

A beáramló külföldi munkaerő volumenének becsléséhez − a neoklasszikus tradíció alapján 
− az egy főre jutó GDP és a bérek országok közötti különbségeiből kellene kiindulnunk. Az 
USA dollárban számított 1998-as béreket szemügyre véve, az adatok azt jelzik, hogy a kelet- 
                                                 
29 A fenti becslések forrása ismeretlen. A becsült adatokat Hárs (1998) közli. 
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és közép-európai országok közötti különbségek alatta maradnak a régió és az EU között 
meglévő bérkülönbségeknek (Hárs 1998). Tekintve, hogy Magyarország uniós 
csatlakozásával a hazai bérszínvonal csak hosszabb távon − s egyes kutatók30 szerint csak 
korlátozott mértékben − fog közeledni az EU tagállamainak bérszínvonalaihoz, nem 
számítunk arra, hogy Magyarország uniós tagsága a külföldi munkavállalók tömeges 
beáramlását hozza magával.  

                                                 
30 Lásd Gács et al. (2001). 
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A hazai munkaerőpiac ugyanakkor láthatóan már most is igényt tart bizonyos szakmákban, 
illetőleg egyes kistérségekben (pl. a székesfehérvári) a pótlólagos külföldi munkaerőre. Ezt 
részint az egyes ágazatokra, illetőleg szakmákra jellemző kirívóan alacsony bérek, 
kedvezőtlen munkafeltételek (pl. folyamatos munkarend), másfelől pedig a magyarországi 
népesség közismerten alacsony területi mobilitása eredményezi. A külföldi munkavállalók 
részarányát az is nagymértékben befolyásolni fogja, hogy a nagycsoportos keleti bővítésben 
csatlakozó országok, köztük Magyarország, és a még csatlakozásra váró Románia, uniós 
felvétele között ténylegesen mennyi idő fog eltelni.31  

 

                                                 
31 A legutolsó híradások szerint Románia csatlakozására legkorábban 2008-ban kerülhet sor (Népszabadság, 

2002. október 5.). 
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3. A magyarországi közoktatás, (szak)képzés és 
felsőoktatás helyzete és a várható változások az EU-
csatlakozást követő időszakban (Mártonfi György) 

Bevezetés 

Tanulmányunkban az oktatás és képzés címben felsorolt területeit tekintjük át. Megemlítjük, 
és esetenként értékeljük a rendszerváltást követő bő évtized fontosabb fejleményeit, a 
legfőbb trendeket abból a szempontból, hogy azok azonos irányba mutatnak-e, mint a fejlett 
világban tapasztalható trendek. Megvizsgáljuk a hazai trendeket és politikai törekvéseket az 
európai szintű – ha sokszor indirekt módon is történő, de többnyire deklaráltan – 
harmonizációs törekvések fényében. Ahol adatokkal rendelkezünk, ott a hazai és EU/OECD 
tagországokra vonatkozó indikátorokat összevetjük. Megpróbáljuk prognosztizálni a 
csatlakozás várható következményeit az egyes területeken. Ehhez a formálódó ágazati 
politikákon túl segítségünkre van, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervnek (NFT) elkészült és a 
kormány által kevesebb mint egy hónapja elfogadásra került az a változata, amelynek pontjai 
– a közeli, decemberi határidőre való tekintettel – aligha fognak lényegesen módosulni. Az itt 
lefedett problématerületek, és – ami legalább ilyen beszédes – a hiányok, valamint a 
kapcsolódási lehetőségek felvillantása fontos lehet a további oktatáspolitikai gondolkodás 
számára. Ugyancsak érintünk néhány Európai Uniós alapdokumentumot, így az egész 
életen át tartó tanulásról 2000 őszén kiadott Memorandumot (A Memorandum…, 2000), 
valamint a 2001 márciusában, Stockholmban bemutatott, és ez év februárjára véglegesített 
munkaprogramot az európai oktatási és képzési rendszerek legfontosabb célkitűzéseiről 
(Detailed…, 2002), amelyek követése a 2000 tavaszán, Lisszabonban megfogalmazott, 
2010-re realizálni kívánt gazdaság- és társadalompolitikai célok elérését hivatott szolgálni. 
Az egyes területek közül a szakképzésre, a versenyképes munkaerőtömeg biztosítására 
helyezünk a többinél nagyobb hangsúlyt. 

3.1. Közoktatás 

3.1.1. A magyarországi helyzet, néhány fejlődési trend 

Magyarországon a 3-5 évesek 86-87%-a jár óvodába (Jelentés…, 2000, 422.o.). A térség 
államaiban ez kiemelkedően magas arány, az 5 éves kor utáni részvétel meghaladja a 95%-
ot. Nálunk tehát nem épült le ez a szféra a rendszerváltás után, sőt, az amúgy a GDP-hez 
képest nem túl magas oktatási kiadásokon belül nemzetközi összehasonlításban magas az 
óvodára fordított összeg (Education…, 2001, 95.o.), amit a magunk részéről kedvezőnek 
értékelünk. Az óvodáztatás megoszlása azonban rendkívül egyenetlen: a pangó kistérségek 
falvaiban, és különösen a cigányok által lakott településeken sok helyen nem működik 
óvoda. A cigánygyerekek óvodáztatásáról nem találtunk adatokat, de empirikus munkákban 
gyakran történik utalás az iskola előtti óvodáztatás – amúgy törvénybe ütköző – teljes 
elmaradására vagy rövid idejére. Ez a szegény, gyenge kulturális hátterű családokban is 
gond, a nem magyar anyanyelvű családokban azonban végzetesen meghatározhatja a 
későbbi iskolai pályát (Kemény, 2000). A tipikusnak is mondható történések a lassúbb 
haladás és a túlkorosság, illetve a kisegítő iskolába való átirányítás, újabban az iskolán belüli 
vagy iskolák közötti szegregációs folyamatok. A végeredmény egy-egy korosztály 
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százalékokban is kifejezhető tömegének munkaerő-piaci és társadalmi integrálásának szinte 
biztos elmaradása.  

Az általános iskola – a nemzetközi klasszifikáció szerint az elemi és alsóközépfokú oktatás, 
tehát az ISCED 1 és ISCED 2 szint – volt az a közoktatási terület, amely viszonylag a 
legkevesebb változást élte meg a rendszerváltás óta, de ez a stabilitás mellett csöndes, 
lassú eróziót és igazi megújulásra képtelen változatlanságot is jelentett. Az általános iskolát 
is érintő iskolaszerkezet-átalakítási törekvéseknek azon része járt csak sikerrel, nevezetesen 
a 6 és 8 osztályos szerkezetváltó gimnáziumok hálózatának kiépülése, amelyek az általános 
iskolát, annak felső tagozatát gyengítették. Az általános iskola teljes szerkezeti megújítására, 
az alapkészségek kialakítását szolgáló ISCED 1 szakasz meghosszabbítására 1996-98-ban 
tett kísérlet sikertelen volt, elakadt. Mind a politika, mind a pedagógus társdalom megosztott 
a kérdésben, előbbiek hatalmi-ideológiai okokból, utóbbiak leginkább érdekeik mentén. 

A közoktatás egyébként soha nem minősült a csatlakozást akadályozó tényezőnek, nemcsak 
nálunk, de a csatlakozni kívánó országok egyikében sem. Már az 1998-as országjelentések 
is ezt a verdiktet tartalmazták, a megfelelő tárgyalási fejezeteket mindenkinek gyorsan 
sikerült lezárni. Az EU fogalmazott meg kritikai észrevételeket is, miszerint a pedagógusok 
bérszínvonala az oktatás minőségi eróziójával fenyeget; az integráltan oktatott fogyatékosok 
száma alacsony; a romák oktatási teljesítménye és az őket az iskolában is sújtó 
diszkrimináció – pl. a kisegítő iskolába való, túlzott mértékű átirányítás, a szegregációs 
törekvések – aggasztó, de egészében kedvező bizonyítványt állított ki a mi oktatási 
rendszerünkről is.  

Az általános iskola változásai között mindenképpen a pozitívumok közé sorolandó a Nat és a 
kerettantervek bevezetése kapcsán a pedagógiai programok, ezeken belül a helyi tantervek 
kialakítása és elfogadtatása a fenntartóval. Bár a tartalomfejlesztő szakemberek állítják, 
hogy – leginkább a tantárgyi óraszámok védelme és a hagyományos oktatási módszerekhez 
való ragaszkodás miatt – az ismeretcentrikusság felől a képességfejlesztő, tevékenykedtető 
oktatás irányába csak kismértékben sikerült elmozdítani a tartalmakat, de jelentős energiákat 
fektettek ezek átgondolásába, és egy csekély elmozdulás azért érzékelhető.  

Az általános iskolák sok tekintetben kedvezőbb feltételek mellett működhetnek most, mint jó 
egy évtizeddel ezelőtt. A demográfiai görbe az általános iskolások számát negyedével 
redukálta, miközben a politikai kockázatok miatt az iskola-bezárások és -összevonások, 
valamint a pedagógus elbocsátások száma igen alacsony maradt. Így az iskolák kisebb 
átlagos osztálylétszámmal és kedvezőbb tanár-diák hányadossal működnek most, mint a 
nyolcvanas évek végén. A maximális osztálylétszámok meghatározása az EU-ban 
szokásoshoz képest is igen nagyvonalú (3.3. táblázat), az átlagos osztálylétszám alig 
haladja meg a húszat. Hasonlóan kedvezőek az oktatás szempontjából a tanár-diák arányok 
(3.4. táblázat), amelyek legalább 10%-kal csökkentek a kilencvenes években a nyolcvanas 
évek második felét követő, hasonló mértékű csökkenés után (Jelentés…, 2000, 423.o.), és 
most mintegy 30%-kal alatta maradnak az EU-ban tapasztalt átlagos értéknek. 
(Megjegyzendő, hogy a nálunk elterjedt napközis foglalkoztatás jelentősen csökkenti a 
mutató értékét. Ezt kiküszöbölve már sokkal kisebb e hatékonyságmutató eltérése a 
nemzetközi átlagtól.)  

E két változás pénzügyi értelemben vett hatékonyságromlást idézett elő, hiszen a közoktatás 
finanszírozására fordított kiadások nemhogy nem nőttek ilyen arányban, de jellemzően 
egyáltalán nem, vagy alig nőttek a kilencvenes évek közepe óta. Az oktatási intézményekre 
– ráadásul alsó-, közép- és felsőfokon együtt, márpedig középfokon a létszám nem 
csökkent, felsőfokon határozottan emelkedett is – fordított magán- és közkiadások GDP-hez 
viszonyított értéke 1995-ben még majdnem elérte az OECD átlagot (Education…, 2001, 
71.o.), 1998-ban pedig már mintegy 15%-kal alatta maradt. Az 1997 óta növekvő GDP-ből 
egyre kisebb arányú – reálértékben szinten maradó vagy a növekedési ráta alatt maradó – 
hányad fordítódik oktatásra. 1999-ben pl. a költségvetési közoktatási kiadások GDP-hez 
viszonyított mértéke 2,91% volt, ez 2000-re 2,77%-ra csökkent, ami az akkori GDP 
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növekedés figyelembe vételével kevesebb mint 1%-os reálérték-növekedést mutat (Balog, 
2002). Ez a trend a 2002 őszi tanárbér-emeléssel tört meg.  

Bár a pedagógusok ragaszkodnak az alacsony csoportlétszámhoz, mondván: kisebb 
csoportban hatékonyabb az oktatás, a kilencvenes években, leggyakrabban nemzetközi 
együttműködésben végzett tudásszint mérések nem támasztják ezt alá. A legutóbbi 8. 
osztályos, ún. PISA mérések kapcsán már PISA-sokkról beszél néhány szakember (Vári et 
al., 2002). Az olvasás-szövegértés és a matematikai problémamegoldás terén a vert 
mezőnyben, az alsó harmadban találhatók diákjaink, és a korábban oly kedvező 
természettudományi tudásszint is csak a mezőny közepére volt elég az éppen átlagos 
teljesítményszint révén (3.3.5. táblázat). Németországgal – ahol szintén óriási 
sajtóvisszhangot váltott ki a számukra is negatív eredmények közzététele – és 
Spanyolországgal kerültünk egy szintre, de ezt a hármast Luxemburg kivételével csupa 
kevésbé fejlett ország követi. Ráadásul tudni kell, hogy a magyarok mindig az alacsonyabb 
évjáratokban szerepeltek jobban, nyolcadik után „relatív butulásunk” felgyorsul. Bár a 
módszertan eltérő volt a korábbi IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) és Monitor mérésektől, ezért korlátozott az adatok 
összehasonlíthatósága, de a legtöbb szakember határozottan romló tendenciát vél kiolvasni 
az adatokból. (Létezik olyan kisebbségi vélemény is, miszerint a mérések egyáltalán nem 
összevethetők, tehát nem lehet semmilyen tendenciára utaló következtetést levonni. Durván 
fogalmazva: korábban azt mérték, amit az iskola tanított, most azt próbálták mérni, hogy mire 
van szükség a további tanulmányokhoz és a mindennapi életben való sikeres működéshez. 
A kettő természetesen más, de talán nem független egymástól.)  

A PISA mérések kapcsán még egy nagyon súlyos, amúgy korábban sem ismeretlen 
probléma is reflektorfénybe került. Az, hogy a tanulók közötti különbségeket nálunk nagyon 
erősen – most kiderült, szignifikánsan az OECD átlag fölött – befolyásolja a családi háttér. 
Számszerűsítve: amíg az OECD országok összességében a szülők iskolai végzettségében 
egy plusz év átlagosan 4,7 pont többlet teljesítményt magyaráz, addig Magyarországon 12,1 
pontot, amely egyenesen a legmagasabb érték a vizsgálatban részt vett 31 ország közül. Bár 
az elmúlt évtizedek szociológiai kutatásai szerte a világon azt jelezték, hogy az iskola csak 
korlátozottan képes mérsékelni a társadalmi hátrányokat, már az is „eredmény”, ha azokat 
nem erősíti fel, de az egyes nemzeti oktatási rendszerek eltérően viselkednek ebben a 
vonatkozásban is. A most megismert eredmény arra utal, hogy az általános iskola nálunk 
nemzetközi összehasonlításban szélsőséges mértékben képezi le, erősíti meg a fennálló 
társadalmi különbségeket. A kilencvenes évek teljesítményszint mérései a falvak és a 
nagyvárosok diákjai közötti nyíló ollót, valamint középfokon a szakiskolások növekvő 
leszakadását már jelezték. A PISA vizsgálat fényében immár bizonyosak lehetünk abban, 
hogy az évtized növekvő társadalmi különbségei igen gyorsan rávetültek az 
iskolarendszerre, védve az előnyösebb rétegek státusmegőrző törekvéseit, és fokozatosan 
leszakítva a leszakadó rétegek családjaiból érkező gyerekeket. Itt egy EU-s politikai 
prioritással ment szembe a politika, ha nem is deklaráltan, mert komplex, rendszerszintű 
oktatáspolitikai megoldásokat az eddigi kormányok egyike sem dolgozott ki. Egyes látványos 
intézkedések – kisiskolák, kistérségi társulások támogatása, felzárkóztató normatíva, 
ösztöndíjak stb. – pedig legfeljebb az egyenlőtlenségek növekedésének ütemét 
mérsékelhették.  

A 8. osztályosok mérésekor tapasztalt nagy tömegű gyenge teljesítménynek van egy jó 
oldala: ekkor még a nagyon gyengén teljesítők is, köztük jó néhány százalékpontnyi roma 
bent van a rendszerben. Korábban kevesebb alkalom volt a megmérettetésükre, kevésbé 
rontották a magyar átlagteljesítményt. A tankötelezettség – magyarországi korhatára 2010-ig 
16, azt követően nemzetközi összehasonlításban is magas, 18 év – nem teljesítése 
szórványprobléma, a cigányok lakta településeken is inkább csak gócokban fordul elő vagy 
egy-egy családra koncentrálódik. Az anyagi érdekekkel is magyarázható rendszerben levés 
természetesen teljesítménykényszerrel nem jár együtt, de a társadalmi integrációs esélyeket 
nagy valószínűséggel növeli. A cigányságon belül is növekszik az átlagos iskolai végzettség 
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és a középiskolában való továbbtanulás, van egy „cigány oktatási expanzió” is, 
természetesen más szinten, mint a nem cigány lakosságnál. A felnőtt romák iskolai 
végzettségét Polónyi István becsülte meg 1996-os KSH adatok alapján (Polónyi, 2002). Ezek 
szerint a diplomások aránya 2-3 ezrelék, a legalább érettségizettek aránya 2% alatt van, a 
szakmunkás végzettségűek aránya további 10-11%, és a fennmaradó 87-88%-on belül mára 
már valamivel többen vannak az általános iskolát befejezettek. Az utolsó, általunk ismert 
vizsgálati adatokat cigány fiatalok iskolázásáról és általános iskolát követő továbbtanulásáról 
Kemény István idézi (Kemény, 2002). Ezek szerint 1993/94-ben a 20-24 éves cigányok 77%-
a végezte el az általános iskolát, de 14-15 éves korára csak 44%-a. Nem tudni, hogy a nyolc 
osztályt mekkora hányaduk végezte kisegítő iskolában, ahol arányuk a nem roma 
lakossághoz képest minden becslés szerint minimum 10-szeres, de hallottunk utalást 30-
szoros szorzóra is, amely tény hazai és EU-kritikát egyaránt kiváltott. Ekkor a vizsgált 
nyolcadikat végzetteknek 10,6%-a ment érettségit adó középiskolába, és 30% 
szakmunkásképzőbe. Mára ezek az adatok bizonyosan emelkedtek. Egy 2002 tavaszán, 
mintegy 1700-1700 hetedikes és kilencedikes fiatallal felvett kérdőív1 adatai szerint a 
magukat cigány kisebbséghez tartozóknak valló hetedikesek – szám szerint 101 fő, akik 
közül ezt a kérdést a többiekhez hasonlóan csak valamivel 50% fölött válaszolták meg – első 
helyen hatoda, második helyen negyede szándékozik szakiskolába menni, a többiek 
valamilyen középiskolában gondolkoznak, és alig néhányan tervezik, hogy nem tanulnak 
tovább. (Ebben a korban a nem roma diákok között is sok még a bizonytalan, a „nem tudom” 
választ adó, ez nem a „nem továbbtanulás” nem bevallását jelenti.) Az 51, magát romának 
mondó kilencedikes közül pedig csak kereken egyharmad a szakmunkás van a 12 
gimnazista és 22 szakközépiskolás mellett. Nem bizonyító erejű adatok, nyilván 
kedvezőbbek a tényleges értékeknél, de jelzésértékűek.  

A romák iskolarendszerben való arányairól csak durva becslések vannak, de a teljes fiatal 
lakosság korosztályok szerinti iskolázottsági adatait elég pontosan tudjuk mérni (3.3.6. 
táblázat – néhány ország adatainak megbízhatósága azért itt is kétséges, ami leginkább 
fogalomértelmezési és adatszolgáltatási problémákra vezethető vissza). Ezek a kilencvenes 
évek középiskolai és felsőoktatási expanzióját jól tükrözik, bár az 1992-es és 1999-es adatok 
egymással korlátozottan egybevethetők, hiszen nálunk a 15 évesek jelentős, és a 16 évesek 
egy kis része is általános iskolába jár, 18-19 éves korban pedig a korosztály egy hányada 
már a felsőoktatásban vesz részt. Az igen gyors expanzió (Balázs, 2001) következtében a 
kilencvenes évek elején a fejlett országokétól még minden évjáratban jelentősen elmaradó 
beiratkozási arányok 1999-re már csak a 19-20 évesek körében maradnak el az OECD, és 
valamivel nagyobb mértékben az EU-tagországok átlagértékeitől.  

Az egymást követő, különböző színezetű kormányzatok az oktatás egyes kérdéseiben 
határozottan eltérő filozófiát vallottak – és sajnos néha mérték nélkül – követtek, de néhány 
területen, ha eltérő retorikával is, folytatták egymás tevékenységét. Az egyik az imént vázolt 
közép- és felsőoktatási expanzió támogatása, a másik ennek, főleg az expanzió 
sebességének következményeként az erodálódó oktatási minőség és oktatási módszertan 
problémájának kezelése. Az oktatási minőség – amelyről folyamatos szakmai vita zajlik, és 
távolról sincs egyetértés a vita résztvevői között – és az értékelés a fejlett országokban és 
uniós szinten is kiemelt témának számít. A hazai minőségfelfogás és értékelési szaktudás 
úgy tűnik, lépést tart a legfejlettebb országokéval, mindenek előtt a nemzetközi 
együttműködés terébe való fokozatos beágyazódásunk révén (IEA, Socrates, Leonardo, 
Erasmus, OECD stb.). A pedagógiai módszertani kultúra magasabb szintre emelése 
érdekében pedig az utóbbi két oktatási kormányzat kitüntetetten kezelte a pedagógus 
továbbképzés kérdését.  

A demográfiai trend és a párhuzamos, nemzetközi összehasonlításban páratlanul gyorsan 
lezajló expanziós folyamat a minőség kérdésén kívül a hatékonyságét is felvetette, a régről 

                                                 
1 Nagy Mária „Tanulói munkaterhek” című kutatása keretében, az Országos Közoktatási Intézet Kutatási 

Központjában. 
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örökölt hatékonysági problémák (pl. nagyszámú, rosszul képzett pedagógus) mellé újakat 
(pl. csökkenő diák/tanár hányados, amelyet nem kísér a tudásszint emelkedése) generálva. 
A hatékonyság fogalma is alakulóban van, mérése éppen ezért egyelőre elég problematikus. 
A magyar oktatásügy nemzetközi összehasonlításban való pénzügyi („ugyanazon” 
pedagógiai szolgáltatás fajlagos költsége) és pedagógiai hatékonyságának (egységnyi 
ráfordítással elért pedagógiai eredmény) megítélésére ezért nem vállalkozunk, csak néhány 
jelzésértékű mozzanatot villantunk fel.  

A korosztályok létszámának gyors csökkenésére való rugalmatlan reagálásról, mint 
hatékonysági problémáról már volt szó. Ez alatt nemcsak a tanárlétszám majdnem 
változatlan szinten maradását értjük, hanem azt is, hogy a csökkenő fajlagosok tudatos 
kihasználása és mérhető eredményekben megmutatkozó hatása alig tapasztalható. Ez a 
történet alighanem a tanárok motiváltságáról és szaktudásáról szól. Utóbbit a nemzetközi 
összehasonlításban nagyon kevés gyakorlatot tartalmazó, és általában a pedagógia 
technikák és oktatási módszerek terén szegényes pedagógusképzéssel magyarázhatjuk, 
előbbi a tanárstátus és tanárbér évtizedes eróziójának terhét viseli magán. A magyar 
tanároknak a hazai egy főre eső GDP-hez viszonyított fizetése 1999-ben alig több mint fele 
volt a fejlett országokban mért átlagnak (3.3.7. táblázat – a táblázat a tanítói fizetésekről 
szól, de nagyon hasonlóak az adatsorok az ezt követő képzési szinteken is). A 2002 őszi 
pedagógus béremelés – amely a tanári jövedelmek mintegy 35-40%-os, egyúttal az oktatási 
kiadások GDP-hez viszonyított legalább egy százalékos emelését eredményezte – tehát a 
nemzetközi átlagtól való elmaradásnak a bér vonatkozásában csak a kisebb részét dolgozta 
le. Mint ahogy egy másik, a nemzetközi átlagtól jelentősen eltérő mutatónak, a tanári 
óraterheknek (3.3.8. táblázat) az érdemi változása sem várható, annál is inkább, mert 
politikai okokból nincs, nem lehet napirenden. A magyar tanítók évente átlagosan 30, a 
tanítók 20 százalékkal kevesebb tanítási óráért kapják fizetésüket. Amikor mégis a tanárok 
„túlterheltségéről” beszélnek, az sem alaptalan: egyrészt a tanítási órákon kívüli, gyakran 
kényszerből vagy méltánytalan feltételekkel „vállalt” egyéb munkaterhekről van szó, illetve 
arról a pszichológusok által jól ismert tényről, hogy ugyanaz a munka a motivált személy 
számára szubjektíve sokkal kisebb terhet jelent, mint a motiválatlanok számára. Tehát a 
túlterheltségnek – véleményünk szerint – szerves része (volt?) a résztvevők által 
elfogadhatatlanul alacsony tanárbér.  

A tanárok túlterheléséről újabban keveset, a diákokéról annál többet beszélnek. A 2002-ben 
hivatalba lépő miniszter a már folyó „Tanulói munkaterhek” kutatás mellett egy még 
szélesebb empíriát bevető másikat rendelt meg, ami mindig direkt politikai akciók szándékát 
vetíti előre. A tanulói terhek nagysága mindenesetre Magyarországon – ahogy a tanárok 
esetében sem – nem az „elszenvedett” tanórák számával, hanem a „szenvedés mértékével” 
arányos. Nemzetközi összehasonlításban a középiskolások mintegy 10%-kal, az általános 
iskolások 25%-kal kevesebb tanórán vesznek részt évente, mint az Európai Unióban 
diákoskodó társaik (Education…, 2001). A túlterhelés azonban reális gond, bár ezt nem 
tudjuk összevetni a fejlett világban átélt túlterheléssel. Véleményünk szerint a magyar diákok 
túlterheltsége inkább az iskolák életidegen unalmasságának, a tudományszagú, 
kognitívumokkal telezsúfolt tananyagnak, valamint az iskolarendszer erős szelektivitásának 
köszönhető, mint az időben mérhető terheknek.  

3.1.2. Néhány uniós trend a közoktatásban 

Jelzésszerűen megemlítünk néhány, az Európai Unió tagországaiban, illetve a brüsszeli 
politikai törekvésekben felfedezhető közoktatási trendet. Olyanokat, amelyeket a 0 
fejezetben a magyar helyzet elemzésekor érintettünk. Az iskola előtti nevelésben való teljes 
körű részvétel a fejlett országoknak is csak egy részében jellemző (3.3.1. táblázat), és ez 
nem is elengedhetetlen előfeltétele az iskola minőségi működésének. Kiemeljük például a 
skandináv országokat, ahol a gyerekek jelentős része nem, vagy csak részidőben jár 
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óvodába, de az iskolai teljesítmények mutatói rendre magasak. Az óvodai szolgáltatások 
fontosságát az oktatás egészének sikeressége szempontjából mutatja, hogy az OECD éves 
kiadványainak 1999-es kötete (Education…, 1999) a négy fejezet egyikét ennek a témának 
szenteli.  

A hazai általános iskolának megfeleltethető iskolaszintek (ISCED 1 és ISCED 2) az Unió 
tagországaiban általában egy évvel hosszabbak, és más a tagolásuk: az alapozó szakasz az 
egészen belül is hosszabb az ún. alsóközépfokú szakasznál (3.3.2. táblázat). Ezekben a 
gazdag országokban bizonyos fajlagos mutatók a nálunk tapasztaltnál „rosszabbak”, és az 
oktatási minőség és a pedagógiai hatékonyság javítását nem is ezeken keresztül célozzák 
meg. Olykor elég magasak az osztálylétszámok, a magyarországihoz képest magas a diákok 
és a tanárok éves óraterhelése, nemkülönben az egy tanárra eső tanulók átlagos száma 
(3.3., 3.4., 3.8. és 3.9. táblázat). Lényeges, hogy a fejlesztéseket más gondolkodás, más 
mutatók javítása mentén képzelik el (Detailed…, 2002). Így az alapkészségek 
újradefiniálásán és a hozzájuk rendelhető pedagógia módszertanra irányuló K+F révén, az 
ICT oktatási elterjedésén és általában a tanulási környezet gazdagításán, a tanárszerep 
változásán, melyet intenzív továbbképzés által is előmozdítani kívánnak. A tanárbérek 
relatíve szinte mindenütt a magyarországinál magasabb státust biztosítanak: olykor csak 
valamivel magasabbat, de nem kevés országban – Németországban, Nagy-Britanniában, 
Írországban, Finnországban és az Ibériai félszigeten (3.7. táblázat) – lényegesen 
magasabbat. 

A hatékonyság a nemzetközi szakmapolitikai diskurzus fontos része az ezredfordulón 
(Detailed…, 2002), sőt a hatékonyság és minőség kérdése gyakran együtt, nem ritkán 
egymással szembeállítva kerül terítékre. A tudásszintmérés és a rendszerszintű értékelés 
intézményrendszere az elmúlt időszak egyik fontos fejlesztési területe volt, ennek 
módszertana egyre egzaktabb vizsgálatokkal segíti az oktatáspolitikát.  

A leszakadók, továbbá esetenként a romák, de sokkal inkább a fejlődő országokból 
bevándorlók, illetve az évtizedek óta az adott országban, de viszonylagos kulturális 
elkülönültségben élő kisebbségek speciális oktatási problémái folyton napirenden vannak. A 
társadalom perifériáján élő rétegeinek oktatás által is elősegített társadalmi integrációja az 
uniós szintű kohéziós politika egyik fő prioritása, amely az uniós országok többségében 
kiemelt figyelmet kap. 

Amíg a fejlett országok iskolarendszerében az ISCED 2 szint (alsóközépfok, általános iskola 
felső tagozat) rendszerint egységes – nálunk is „csak” a szerkezetváltó gimnáziumok lógnak 
ki a sorból, kimentve az elitet a funkcióját vesztő felső tagozatból –, az ISCED 3 (a 
nemzetközi szakirodalomban felsőközépfok, nálunk középfok) már mindenütt erősen 
differenciált. A felsőoktatásra előkészítő általános képzési ág mellett majdnem minden 
rendszerben megjelenik a szakmai alapozó és / vagy szakképző programok országonként 
eltérő differenciáltságú kínálata. 

Felsőközépfokon – tipikusan 15-18 éves korban – minden országban folyik általános 
(gimnáziumi) és szakmai (alapozó) képzés. Utóbbi kategóriába sorolnak a statisztikák 
minden olyan képzést, amely vagy szakmai képesítést adó vizsgával végződik, vagy 
legalábbis egy adott szakirány (vagy szakmacsoport, gazdasági ágazat) megjelölése 
szerepel a képesítést rendszerint nem adó végbizonyítványban. Nálunk előbbire a 
szakmunkásképzés, utóbbira a szakközépiskola a példa. A legtöbb országban mindkét típus 
előfordul középfokon, de itt már léteznek kivételek. A jelentősebb országok közül például a 
svéd iskolarendszerben nem folyik szakmunkásképzés.  

Mind az EU tagországaiból, mind a csatlakozásra váró országokból vannak adataink arról, 
hogy középfokon a diákok hány százaléka tanul gimnáziumi típusú képzésben és 
szakképzésben (lásd 3.10. táblázat és  

3.11. táblázat). A két országcsoportra – sajnos eltérő bontásban, így egymással nem 
összevethetően – a szakképzési ágak tagoltságairól is tájékoztatnak ezek az adatok. A 
táblázatokból kiolvasható, hogy a fejlettség és a struktúra között nem találunk olyan 
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összefüggést, amely egy ’legjobb’ modellre utalna. A Közép- és Kelet-Európai országok 
gimnazistáinak aránya szinte azonos a tagországokéival, és ez a kilencvenes évek során 5 
év alatt 4 százalékponttal emelkedett, ám a szórás ebben a régióban még nagyobb is az 
előzőekben tapasztaltnál. Ugyanennyivel emelkedett ezekben az országokban a 
szakközépiskola típusú intézményekbe járó diákok aránya, mindkettő a szakmunkásképzés 
rovására. A változatlan értékek – ilyen alig van – a reformok fáziskéséseiről tanúskodnak, az 
értékek változásának dinamizmusa pedig a reformok merészségéről. A magyar adatok 
dinamikája figyelemre méltó, amint az a tény is, hogy a mostanra kialakult horizontális 
struktúra – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a szakközépiskolákban jelentősen 
megerősödött az általánosan művelő képzés – kifejezetten az EU-átlag mutatóihoz közelít. 

Ugyan a fejlett országokban tapasztalt horizontális struktúrák karakteresen különböznek, a 
felsőközépfok trendjeit kutatók egy 8 országra kiterjedő vizsgálat során négy típusba sorolták 
(J. Lasonen – D. Raffe, 1998). Egészében az általános képzés irányába való elmozdulásról 
(„academic drift”) beszélnek a szakértők.  

a.) A szakképzés minőségének emelése és ezáltal népszerűbbé tétele az 
iskolahasználók között főleg azokat az országokat (így Ausztriát, Németországot) 
jellemzi, amelyek régi tanoncképzési hagyományokkal és erős pozíciójú szociális 
partnerekkel rendelkeznek. Ezekben az országokban az iskola korán és erősen 
szelektál, a szakképző és általánosan képző ágak mereven elkülönülnek.  

b.) Az elkülönült és elkülönültségüket fenntartó általános és szakképző ágak közelítése 
figyelhető meg más országokban (a norvég és a finn példát sorolják ide a kutatók), 
mindenekelőtt az iskolák kooperációjának előmozdításával. Az intézmények nem 
maradnak tiszta profilúak, hanem egyre több, a diákok számára alternatívát jelentő 
képzési formát kínálnak.  

c.) Egyes országok oktatáspolitikáját az jellemzi, hogy a kimenet szintjén egyenértékűvé 
teszik az általános és szakképző felsőközépfokú végzettségeket (például Angliában 
és Franciaországban). Az azonos jogok visszahatnak az iskola működésére, és sok 
tekintetben közelítik egymáshoz a két intézménytípust.  

d.) Egyes országokban (így Skóciában vagy Svédországban) „már” egységes 
iskolatípust látogatnak a 17-18 évesek.  

Azért írhattuk, hogy „már”, mert a kutatók fő tézise szerint mindazokban az országokban, 
ahol nincs erős tanoncképző hagyomány – a mely az egész korporatív hatalmi szféra 
védelmét élvezi –, ott a rendszer az egységes felső-középiskoláztatás felé halad. 
Felsőközépfokon az egységesség az egyén választása révén igen differenciált képzési 
kínálatot is jelenthet, az egységesség alatt itt azt kell érteni, hogy nem a hagyományos 
szakképzési és általános képzési logika szerint különülnek el a képzési ágak. 
Magyarországon is ebbe az irányba fejlődik az oktatási rendszer a kilencvenes évek óta 

3.1.3. A közoktatás a csatlakozást követően 

A csatlakozás hatása a közoktatásra elenyésző lesz, inkább némi közvetett, nehezen 
prognosztizálható hatás fog érvényesülni. Közvetlenül a közoktatást érintő uniós joganyag 
nincs, a közvetettnek – pl. társadalombiztosításra, foglalkoztatásra, így egyebek mellett a 
tanárfoglalkoztatásra irányuló stb. – pedig csak lassú és szórványos hatása lesz. A 
legfontosabb változásoknak ezért a hazai közoktatásnak a várhatóan fokozódó 
nemzetköziesedését tartjuk, valamint a nemzeti oktatáspolitika – nem kényszerű, de célszerű 
– hasonulását az uniós oktatáspolitikához. Ennek egyik jele lehet az ún. „nyitott koordinációs 
módszer” terjedése, mely az uniós oktatáspolitika egyik új, hatékony módszertani újítása 
(Halász, 2002). A további viszonylag közvetlen hatás pedig a forrásbevonás révén fejtheti-
fejthetné ki hatását a hazai oktatásra. 
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Ezért is hiányoljuk a NFT-ből a probléma explicit megfogalmazását. Úgy tűnik, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Terv ismét az ágazati kötélhúzás eredőjeként formálódott, és az oktatás 
tárcák közötti érdekérvényesítő képessége hagyományosan alacsony. Kreatív elmével kell 
majd olvasniuk a dokumentumot azoknak, akik ezekhez illeszkedő, a közoktatás fejlesztését 
is támogató projekteket akarnak majd megfogalmazni. Sőt, ahol ez szinte elvárás, a romák, 
leszakadók segítésében, ott is csak vázlatos, az unió által is kedvelt közhelyeket tartalmazó, 
a probléma súlyához képest kis terjedelemben prezentált az adott téma. Bár az első ágfogó 
cél (Az egészséges, képzett, innovatív és szolidáris társadalom kialakítása) harmadik 
specifikus céljának (A társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek 
beilleszkedésének elősegítése munkaerő-piaci integrációjuk és a szociális védelmi rendszer 
erősítése által) kifejtésében megemlítődik, hogy „Speciálisan kezelendő a roma lakosság 
kirekesztésének problémája, amely integrált megközelítést, komplex intézkedéseket igényel. 
A társadalmi kohézió erősítését, a leszakadás, a kirekesztés megelőzését szolgálja… a 
romák esélyegyenlőségének általános érvényesítése…” A fejlesztendő területek 
felsorolásakor mindössze annyi fogalmazódik meg, hogy „A társadalom leghátrányosabb 
helyzetű csoportjai – különösen a roma népesség, a hátrányos helyzetű térségekben élők és 
a fogyatékkal élők – számára mind az oktatásban, … hozzáférhetősége tekintetében 
biztosítani kell az egyenlőtlenséget”. Ezt a NFT terjedelméhez és részletezettségéhez képest 
több szempontból is elégtelennek érezzük. Nem jelzi a probléma társadalompolitikai súlyát, 
valószínűleg a kívánt politikai üzenetet sem tartalmazza, és a projektekben gondolkodók 
figyelmét nem hívja fel elég hangsúlyosan egy olyan területre, amelyben az Uniós 
forrásbevonásnak igen tág tere nyílhat. 

Bár mint jeleztük, a szakma nagy része támogatja, hogy a nemzetközi összehasonlításban 
rendkívül rövid alapozó szakasz (Lásd 3.2. táblázat) meghosszabbodjon, az ezt pártoló 
jelenlegi oktatási kormányzat ezt politikai okokból formálisan most meg sem kísérli, de 
indirekt eszközökkel ebbe az irányba próbálja terelni az általános iskolákat. Deklarált 
szándéka, hogy olyan változtatásokat vezessen be, amelyekhez a szülő- és pedagógus 
társadalmat szövetségesnek meg tudja nyerni. Elképzelhető tehát, hogy az általános 
iskolában, és annak különösen első és középső szakaszában néhány éven belül érdemben 
csökkenjen a megtanulandó tananyagtartalmak mennyisége, és nagyobb hangsúly kerüljön 
az alapkészségek kifejlesztésére. A funkciótlan, a gyerekeket nem érdeklő kognitívumok által 
túlzsúfolt tananyag „túlterheli” a gyerekeket, akik ezért sem képesek harmonikus fejlődésre. 
És éppen ezen a ponton aktivizálódik az oktatáspolitikai szándék. A túlterhelés csak ürügy a 
tantervek jellegének megváltoztatásához. Amit a NAT és a kerettanterv munkálatai során 
nem tudtak átvinni a szaktárgyi lobbik ellenére – pedig az eltérő tanterv-szabályozási filozófia 
ellenére ebben a tekintetben nem volt különbség az 1994-98-as és az 1998-2002-es oktatási 
kormányzat véleménye között! –, azt most a tanulói túlterheltség trójai falovával próbálják 
bevinni az iskolába, megpróbálva kigyomlálni a tananyagból a „kistudományos” 
ismerethalmaz egy részét. A törekvések összhangban vannak azokkal az Európai Uniós 
irányelvekkel, amelyek a szaktárgyi ismeretekre fordított erőforrásokat inkább a tanulási 
készségekhez nélkülözhetetlen alapkészségek, a problémamegoldás, a kompetenciák 
fejlesztésére fordítaná (Detailed…, 2002). A kérdés folyamatosan terítéken van. Nagyobb 
léptékű változásoknak eddig is korlátot szabott a pedagógusok alacsony szintű módszertani 
kultúrája, szakmai képzettségük, intellektuális színvonaluk szintje. Mindez – lévén szó 
százezres tömegről – még a csatlakozást követő évekre is behatárolja a további változások 
léptékét, egyúttal kijelöli a továbblépés stratégiai lépéseit: tanárképzés-fejlesztés, 
tanártovábbképzés és a tantestületek minőségi megújítása a korábbinál vonzóbb tanárbérek 
révén is. Ezeket a témákat valamilyen formában mind az előző, mind a jelenlegi oktatási 
kormányzat prioritásként kezelte, várható, hogy azok – akár egy 2006-os kormányváltás 
esetén is – tartósan kiemelt támogatást kapnak. Nem speciális magyar szükségletről van 
szó, ha nálunk a pedagógus kontraszelekció elég áthatóan valósult is meg: az EU már 
említett 2002. februári dokumentumában a tanárképzés és -továbbképzés szerepel a legelső 
helyen az oktatásfejlesztési célok között (Detailed…, 2002), itt tehát a mindenkori 
oktatáspolitika EU-s hátszéllel dolgozhat. A 2006-ig várható tanárbér színvonal véleményünk 

 67



szerint megjósolhatatlan, de ha a csak a jelenlegi relatív pozíciókat sikerül is megőrizni, már 
az is javíthatja a tanári pálya vonzerejét, a pedagógusok továbbképzésre és innovációkra 
való motiváltságát. 

Az általános iskolák pénzügyi és pedagógiai hatékonysága terén csak nagyon lassú javulás 
várható, ez még uniós tagságunk idején is megoldandó probléma marad. Az utóbbit a 
tudástranszfert akadályozó, a pedagógusok alacsony szakmai kultúrájában megtestesülő 
emberi erőforrás korlát határolja be, előbbit kormány és ellenzék politikai 
együttműködésének alacsony szintje, amely bármely érdekcsoport rovására magvalósuló 
beavatkozások esélyét minimálisra szorítja le.  

A tudásszintmérések a romló teljesítmények mellett növekvő egyenlőségeket is feltártak. Itt 
egy EU-s politikai prioritással ment szembe politika, ha nem is deklaráltan, de tétlenkedve, 
mert komplex, rendszerszintű oktatáspolitikai megoldásokat az eddigi kormányok egyike sem 
dolgozott ki. Egyes látványos intézkedések – kisiskolák, kistérségi társulások támogatása, 
felzárkóztató normatíva, ösztöndíjak stb. – legfeljebb az egyenlőtlenségek növekedésének 
ütemét mérsékelhették, de a rendszer intézményeit nem tették alkalmassá a probléma 
kezelésére. Magyarországra még a csatlakozást követően is hosszú ideig jellemző lesz az, 
hogy a legtöbb tagországénál lényegesen szélesebb réteget, javarészt a roma etnikumhoz 
tartozó fiatalt csak többletráfordítás révén lesz képes az iskolarendszeren eredménnyel 
keresztülvezetni, a munkaerőpiacra és ezáltal a társadalom szövetébe tartósan integrálni. A 
súlyos hátrányokat eredménnyel kezelő (alternatív) pedagógiai műhelyek kialakultak, széles 
körben ismertek, és a remélhetőleg jelentős uniós forrásbevonás e téren talán gyors 
eredményeket, pl. „második esély” típusú iskolák hálózatbővülését is eredményeznek majd.  

Ismerve az azóta is alig lassuló bővülési trendet azt prognosztizálhatjuk, hogy a csatlakozás 
idejére az egyes korosztályok beiskolázási rátái a 15-17 éveseknél enyhén meg is haladja, a 
18-20 éveseknél eléri, a 21-24 éveseknél pedig megközelíti az EU-tagországok átlagát. A 
középiskolai és felsőfokú expanzió révén tehát hihetetlen gyors ütemben beérjük a fejlett 
országokat a beiskolázás arányaiban, de ennek árát még hosszú ideig fizetnünk kell. 
Egyrészt a – részben az expanzió következményeként – leszakadó rétegek szociális és 
pedagógiai problémáinak kezelésével, a romló társadalmi beilleszkedési esélyek 
kompenzálásával, másrészt a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken tanuló 
felduzzadt, a korábbinál gyengébb előképzettségű diáktömeg számára megfelelő minőségű 
oktatás biztosításával. 

3.2. Szakképzés 

3.2.1. A magyarországi helyzet, néhány fejlődési trend 

Az elmúlt évtizedben az iskolarendszerű szakképzés vertikális struktúrájának legfőbb 
változásait (felső)középfokon a következő sémán kísérhetjük figyelemmel: 
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A középfok strukturális átalakulása egyebek mellett funkcióinak átrendeződésével is járt. 
Most csak az egyik legfontosabbat említjük. A továbbtanulás valamennyi középfokú 
intézménytípus végzőseinek körében egyre általánosabbá válik (Lásd 3.15. táblázat). Ez 
nemcsak a szakképzést (beleértve annak felsőfokú változatait, tehát mondjuk a 
mérnökképzést is) értelemszerűen érettségi utánra tervező gimnazistákra igaz, de a 
szakközépiskolások kétharmada is továbbtanulást tervez érettségi után, és mindössze 
minden ötödik szakközépiskolás véli úgy, hogy azonnal el fog helyezkedni. Sőt, és ez az 
igazán meglepő, a szakmunkásvizsgát követően a „kész szakemberek”, azaz a 
szakképzettséggel végzők is lényegesen többen akarnak valamilyen formában – érettségiért 
vagy újabb szakmáért – továbbtanulni (56,3%), mint elhelyezkedni (43,4%). A 
(felső)középfokú végzettség tehát – legyen az akár általános képzés, akár szakmacsoportos 
alapozó képzésből, akár képesítést adó szakképzés – csak ritkán vezet azonnal a 
munkaerőpiacra. Legtöbbször további képzések és ezek mellett, vagy ezek közben folytatott 
munkavállalási periódusok követik, egy jellemzően (pálya)útkereső életszakasz. Ez az egyre 
hosszabbodó „átmenet az iskolából a munka világába” globális jelenség, amely nálunk még 
kevéssé kutatott, még leírása is nehézségeket okozna, a politika figyelmét is csak 
legújabban vonta magára, de azt már tudjuk, hogy nagyon széles réteg számára egy olyan 
néhány éves életszakasz követi a középfok végén letett vizsgákat, amely a munkaerőpiacra 
való beilleszkedésről szól.  

A (szak)képzés kitolódása hazánkban is jól adatolható (Lásd  

3.13. táblázat). Ha megnézzük például az egyes iskolatípusokban tanulók életkori 
megoszlását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a „természetes”, sima iskolai utat feltételező 
életkornál jóval magasabb az átlagéletkor, amely egyébként a kilencvenes években szép 
lassan kúszott fölfelé. A szakképzés kitolódását, jelentős hányadának érettségi utánra 
helyeződését a felsőfokú expanzió jelzi egyfelől, amelyről most elég legyen csak azt a 
médiából is jól ismert adatot idézni, hogy a rendszerváltás óta több mint háromszorosára 
emelkedett a felsőoktatásba kerülők száma. Akik közül már minden ötödik „gólya” elmúlt 28 
éves, 41% pedig 23 éves vagy idősebb. Másfelől a szakközépiskolákban a 13-14. 
évfolyamon tanulók számának gyors emelkedése utal erre a trendre (Lásd  

3.14. táblázat).  

A szakképzésről mostanában leginkább akkor lehet hallani, amikor valaki felemlegeti a 
szakmunkáshiányt, amely a gazdaságilag nem pangó térségekben másfél évtized után ismét 
állandósult. A hiány legfőbb okát röviden a következőkben lehet megfogalmazni. A 
nagyüzemek zömének összeomlása és foglalkoztatóként való összezsugorodása után, a 
szakmunkás végzettség perspektívája a lakosság széles rétegeiben leértékelődött. Ezt 
igazolta szemükben az is, hogy az iskolából frissen kikerülők között az egész évtized során 
az átlagot meghaladóan sokan nem tudtak elhelyezkedni ezzel a végzettséggel, és 
számukra a munkaerő-piaci képzésekbe való bekapcsolódás, a pályamódosítás esélyei is 
láthatóan rosszabbak voltak, mint az érettségivel rendelkezőknél. Azok a lakossági rétegek, 
amelyek megkapaszkodási, beilleszkedési törekvései egy minimumot meghaladnak – és 
gyanítjuk, hogy ez a romák esetében is egyre inkább áll – érettségihez vezető képzési 
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programok felé orientálódtak. Ha a fiatalok egy minimális tudásszintet és konformitást 
felmutattak, akkor az iskolák tágra nyitották előttük kapuikat, ők is ebben voltak érdekeltek. 
Olykor az ún. „szülőmasszírozás”2 eszközével is éltek, azaz a rutinból szakmunkásképzés 
iránt érdeklődő, sokszor tanulási kudarcos diákok szüleit is meggyőzték, hogy jobb lesz a 
gyereknek a szakközépiskolában. Aki a rostán mégis kihullott, leggyakrabban már az első 
évben, az úgyis a szakmunkásképzésbe pottyant vissza. A szakiskolába – és itt a 
kereskedelmi képzésre kevésbé, de a mezőgazdasági és ipari szakmák majdnem teljes 
körére gondolunk – tehát döntően tanulási kudarcos, motiválatlan, további életükre 
perspektívával nem rendelkező fiatalok kerültek. Ez korábban nem volt így. A növekvő 
bukás- és lemorzsolódási arány főleg ennek köszönhető: egyre nagyobb hányadban vannak 
a hagyományos pedagógiai rutinnal képezhetetlenek a rendszerben. Szükségszerűen 
felpuhult a kimenet is. A szakmunkásvizsga szűrő, minőségbiztosító funkciója korábban is 
alacsony volt és tovább csökkent, a szakmunkáspapír már nem sokat ígér a munkaadó 
számára sem. Ráadásul a legjobbak – a végzetteknek az évtized végén már legalább 
negyede – azonnal továbbtanult érettségihez vezető 2 éves (intenzív) vagy 3 éves, 
formálisan felnőttképzési, praktikusan nappali keretek között (heti 5 alkalom délelőtt) zajló 
programokban. Amikor a német multik az évtized elején hazánkban is létrehozták 
egységeiket, itt a német munkabér tizedéért bőven találtak az átlag németnél egy kicsit 
rosszabbul képzett szakmunkást. Most a német bér hetedéért alig találnak sokkal rosszabbat 
is, rosszkedvük és elbizonytalanodásuk érthető.  

A hiánynak egyébként van egy az oktatástól független, a gazdaság által jól ismert, de 
kevéssé hangoztatott összetevője: a kereslet-kínálat viszonya. Amikor egy megyei kamara 
munkatársa jelzi, hogy 16 esztergályost azonnal alkalmazna egy kft. a megyeszékhelyen, de 
már a képzés sincs, mert tartósan nem volt erre a szakmára jelentkező tanuló, a tanműhelyt 
is fel akarják számolni a nem megtérülő költségek miatt, akkor rövid idő múlva kiderül, hogy 
a kezdőbér „természetesen” minimálbér. Utóbb megtudjuk, hogy a munkaügyi központ 
statisztikája 74 „esztergályos végzettséggel” munka nélkül lévő „potenciális munkaerőt” tart 
nyilván a megyében, de valahogy ez a kereslet és kínálat sem akar egymásra találni 
(Mártonfi, 2000). Részletes elemzésnek itt tere nincs, de azt jelezzük, hogy a 
munkaerőpiacon nem pusztán szakképzettségek, hanem saját döntéssel és számtalan 
eladható tulajdonsággal rendelkező emberek jelennek meg. Ezért az a kongruens 
foglalkoztatással kalkuláló munkaerő-tervezési logika, amely azt mondja, hogy „csináljatok 
nekem 16 esztergályost, mert 16 esztergályosra van szükségem”, nem vezethet 
eredményre.  

A szakmunkásokat „legyártó” szakiskolák szenvednek a hozzájuk kerülő „gyerekanyagtól”, 
és ebből a jelenlegiből ennyit tudnak kihozni a jelenlegi infrastruktúrával és rutin 
üzemmenettel. A bukásarányok tartósan magasak (Kerékgyártó, 2001), 9. osztályban 
félévkor 50% körül van a bukottak száma, év végén 25% körül. Sajnos nincsenek 
összehasonlítható lemorzsolódási adataink sem az EU-val, de a – ritkán önkormányzati, 
olykor egyházi, leggyakrabban alapítványi fenntartású – alternatív pedagógiai 
megközelítéssel dolgozó hazai szakiskolákkal sem. Az iskolai eredmények, és különösen a 
kimenet életútjáról azonban interjúk alapján azt gyanítjuk, hogy szignifikánsan eltérnek.  

Van viszont némi összevetési lehetőségünk a szakiskolai szakmunkásképzés és az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által finanszírozott és irányított, civil 
szervezetek által működtetett tranzitfoglalkoztatási projektek eredményessége, és főleg 
jellegzetességei között. Ez utóbbiak célja a főként fiatal felnőttek, nagyobbrészt a 
középfokról a korábbi években lemorzsolódók munkaerő-piaci reintegrációja (Györgyi – 
Mártonfi, 2002). A szakmunkás végzettséggel rendelkező 15-19 és 20-24 éves fiatalok 
mindkét korcsoportjában egyötöd fölött van a se nem dolgozó, se nem tanulók száma 
(munkanélküliek és inaktívak). A munkaviszonnyal rendelkezők közül mintegy 50% – a 
végzetteknek nagyjából harmada – dolgozik a szakmájában. Egy 1994-ben végzett, 

                                                 
2 Balázs Éva találó kifejezése, melyet az OKI-ban folyt „Középiskolai expanzió” kutatás során alkotott meg. 
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szakmunkástanulók szakmacsoportokra reprezentatív mintáján 1995-ben, majd 1999-ben 
megismételt kérdőíves felvétel (Liskó, 2001) azt mutatta, hogy a végzést követő 1 éven belül 
a fiatalok 40%-a, további 4 éven belül mintegy kétharmada tapasztalta meg a 
munkanélküliséget, vagyis egy nagyon széles réteg munkaerő-piaci helyzete volt labilis. Egy 
1999 őszén, egy megye valamennyi iskolájában összegyűjtött adat szerint (Mártonfi, 2000) a 
végzett szakmunkások közel fele helyezkedik el pár hónap alatt, ezek háromnegyede – a 
végzettek bő harmada – saját szakmájában.  

A tranzitfoglalkoztatási projektek szerves része a végzettek sorsának legalább 6 hónapig 
tartó nyomon követése, itt pontosabbak a kikerülés után a réteg sorság leíró adatok. Bár itt 
nagyobbrészt a középfokról végzés nélkül kikerülő, kisebb részben a helyi piacon nem 
értékesíthető szakmunkás végzettséggel már rendelkező fiatalok a résztvevők, a 
lemorzsolódás menet közben minimális, és inkább rendkívüli eseménynek – elköltözés, 
családi állapot változása – köszönhető, mint devianciának, labilitásnak. Az elhelyezkedés 
aránya 70-80 százalékos, valamivel több mint felerészben a tanult szakmában. A tartós 
munkaerő-piaci (re)integrációról csak a program vezetőinek – alighanem optimista – 
becslése áll rendelkezésre, ők 70-75%-ra teszik ezt a rátát. (A hatásvizsgálat során sok 
projektet alaposan megismerve mi a tartós beilleszkedés rátáját 50-60%-ra becsüljük.) Ha 
azt vesszük, hogy a tranzitok „az alsó harmad alsó harmadának” integrációjával 
foglalkoznak, azokéval, akikkel a hagyományos oktatási és foglalkoztatási nagyrendszerek 
kudarcot vallottak, akkor ezt biztatóan magas aránynak tartjuk. 

Az OFA átlagosan másfél évig tartó kísérleti programjának egy főre eső költsége a 
kilencvenes évek legvégén évi 1 millió forint alatt maradt. Ennek nagyobbik fele a résztvevők 
közvetlen munkajövedelme és szociális támogatása, amely a szakmunkásképzésnél 
minimális. Amúgy készültek már durva kalkulációk, amelyek azt sejtetik, hogy a tranzit hiába 
költ rövid ideig három-négyszer annyit egy tanulóra, mint az önkormányzati intézetbe járó 
szakiskolásra, a középtávon becsülhető egyenleg rendkívül kedvező3. 10 éves távlatban a 
reintegráció elmaradása akár ötszörös kiadásokat is eredményezhet. A tranzit jobb mutatóit 
azonban nem a fajlagosan nagyobb ráfordítások magyarázzák. A tranzit keretében folyó 
szakmunkásképzés számos vonatkozásban ellenpontja az iskolainak, azokat az elemeit 
küszöböli ki, amelyek amannak korlátai. Kis, családiasan humánus keretek között folyó 
projektekről van szó, ahol a személyre szabottság és az egyénnel való törődés komplex – 
pedagógusi, pszichológusi, szociálpolitikusi – szaktudással való eltervezése dominál. 
Ezekben a projektekben bár a leghátrányosabb világból jövők aránya igen magas, de 
közülük a motiváltak előszelektálása a későbbi siker egyik legfontosabb előfeltétele. A 
motiváció megteremtése és fenntartása a projektek kulcseleme. A kirekesztés itt csak a 
végső kudarc eredménye lehet, míg a szakiskolák némi megkönnyebbüléssel, elég könnyen 
túladnak klienseik nem kis hányadán. A pedagógusok, szakoktatók bizonyos értelemben a 
szakma elitjéhez tartoznak, jövedelmük 20-50%-kal magasabb is a közalkalmazottinál. A 
tranzit mindamellett nem nyújt – német értelemben vett – teljes értékű szakmunkásképzést: 
itt a szakmai gyakorlati tudás kulcselemeire koncentrálnak, az elmélet csak a – mindkét 
rendszerben puhán kezelt – szakmunkásvizsgán való átbotorkáláshoz szükséges 
minimumra korlátozódik. A személyiség sérülései azonban részlegesen begyógyulnak, a 
szocializációs eredmény a szaktudással együtt bizonyos munkafajták esetén a 
szakmunkásképzőből érkezettekkel szemben határozottan vonzóvá teszik a tranzitot megjárt 
fiatalokat. A tranzit kultúrája nyugati import, ahol már korábban észlelték, hogy egyes 
társadalmi csoportok problémái csak komplex eszköztárral, személyre szabott módon 
kezelhetők. Az uniós országokban megtanult, itthon konkrét projektekben megtestesült 
ötletek és szemlélet mostanra egy markáns „tranzitos” szemléletben testesül meg, sok 
szervezetben professzionalizálódott.  

                                                 
3 Ilyen kalkulációkat tartalmazott az Emberbarát Alapítványból Bereczkiné előadása az OFA 2002. június 26-i 

konferenciáján a Duna Palotában. Rajta kívül a szociológus Jékli Sándor, az Egri Konszenzus Alapítvány 
kulcsfigurája is végzett erre vonatkozó becsléseket. 
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A gazdaság szakképzésben való részvételének hangsúlyozása örökzöld téma szerte a 
világon (Mártonfi, 2002a). A sajtóban gyakran jelennek meg olyan hírek, miszerint kicsi a 
cégek hatása a szakképzésre, pedig szeretnének nagyobb befolyást gyakorolni rá. A két 
alrendszer, a gazdasági és az oktatási együttműködésének és intenzív kommunikációjának 
szükségessége vitathatatlan. A gond ezzel az, hogy a legfőbb minta a hagyományos 
korporatív érdekegyeztetési modell volt, amely egy korábbi gazdasági-társadalmi 
berendezkedés terméke, és formális kiépítése a két rendszer közötti hatékony 
információáramlást – hát még tudástranszfert – a mai világban nem képes biztosítani. 
Nálunk az 1991-től gyorsan kiépülő rendszer eleinte sokat ígért, de a tripartit, majd 
ötoldalúvá bővülő-átalakuló rendszerben a gazdaság szereplőinek súlya folyamatosan 
csökkent. Először a jogszabályalkotásban, később a politikaformálásban, legújabban pedig a 
pénzosztásban is megnövekedett az államigazgatás szerepe, de a szakmai fejlesztő 
aprómunkában és a szakmai nyilvánosságban folyamatosan igényli szerepvállalásukat az 
állami szakképzés-irányítás. Itt tehát EU-kompatíbilisek vagyunk, kaptunk dicséreteket, de 
nem sokat profitálunk belőle. 

A gazdaság szereplői tehát a döntési, sőt döntés-előkészítési folyamatból egyre inkább 
kiszorultak, mielőtt igazán belekerültek volna, viszont a szakmai nyilvánosságban 
folyamatosan jelen vannak, megszólalásukat mindenki igényli. Csak korszerű mondandójuk 
nem nagyon van. Bő egy évtizede formálisan is jelen vannak a fórumokban, bizottságokban, 
de a szakmai nyilvánosságban mértékadó koncepcionális anyaggal még nem jelentek meg. 
Megítélésünk szerint ennek az a fő oka, hogy a gazdasági érdekszervezetek csúcsvezetői 
1993 óta világosan látják, hogy érdemi befolyásukra aktuálisan nincs esély, ezért legjobb 
szakembereik a „fontosabb” területekbe ásták be magukat, ott szakértenek. A második vonal 
pedig, aki ezt a területet képviseli, nem elég széles horizontú egy interdiszciplináris 
megközelítés kidolgozására, források fölött sem diszponál kutatói-szakértői tudás 
megvásárlásához. Marad az érdekérvényesítő tevékenység, a jogszabálytervezetek 
véleményezése és a nyomásgyakorlás. Utóbbi igen gyenge hatásfokkal történik, hiszen igen 
gyakran az aktuális oktatáspolitikai törekvésekkel frontálisan szembe menő követelésekkel 
(pl. vállalkozónál történő gyakorlási lehetőség a szakiskola 9-10. osztályában, kamarai 
ellenőrző jogosítvány a posztszekunder képzés gyakorlati oktatásában) lépnek fel, vagy 
olyanokkal, amikor „kilátszik a lóláb”, a gazdaság anyagi érdeke (pl. 3 olyan szakma 
gyakorlati idejének meghosszabbítására irányuló törekvés, ahol van elég tanulójuk, és ez 
profitot is hoz számukra). A gazdaság szereplőinek megszólalása tehát igen gyakran 
szakmailag és politikailag is hibás. 

Fontos lenne annak a kommunikációs folyamatnak a felerősítése is, amely a munkaadók 
munkaerőre vonatkozó megítélését csatolná vissza a képzésbe, de ez is döcögős, 
esetleges. A munkaerő-piaci igényekre mindenki gyakran hivatkozik. Úgy általában. A 
problémát már az is jelenti, hogy a munkaerőpiac igényei rendkívül eltérőek, és maguk a 
kulcsszereplők – beleértve az új, „korszerűen képzett” munkaerőre ácsingózó munkaadókat 
is – sem ismerik ezeket az igényeket. A sajátjukat is csak nagy vonalakban, másokét alig, a 
sokféle igény tagoltságát és előállításának társadalmi realitását és árát szinte egyáltalán. 
Nemhogy az igényelt szakképzettségek mennyisége és minősége tekintetében, de az egyes 
kompetenciák tekintetében is bizonytalanok. Ami biztos: a gazdaság nagy foglalkoztató 
szegmensei (multik, csak az elmaradott piacokon – pl. egyes hazai részpiacokon – 
versenyképes, elégtelen hazai tőkével működő kis- és középvállalatok, szolgáltató és 
közszféra) mind mást akarnak és más foglalkoztatási és képzési stratégiát is követnek (Laki, 
2001). A tagoltság pontos körvonalazása és a szegmensenkénti igényfeltárás – az említett 
kutatáson kívül – tudomásunk szerint idáig elmaradt, csak durva szondázások 
eredményeivel találkoztunk, amelyek a közhelyeket ismétlik meg. A kérdésben megszólalók 
viszont úgy tesznek, mintha ezek az igények világosak lennének, csak bizonyos 
részérdekekből – pl. tanműhelyek tulajdon- és kapacitás viszonyai, szakoktató 
foglalkoztatás, felsőoktatási expanzió, iskolai hozzáállás a tanulószerződésekhez, elégtelen 
gyakorlati idő stb. – ezek kielégítése elmaradna 
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A gazdaság és az oktatás közötti információáramlásnak természetesen egyéb – nálunk is 
működő – csatornái is vannak, amelyek az oktatásügy bizonyos fokú reflektálását lehetővé 
teszik. Néhány példa erre a vendégoktatók, óraadók alkalmazása, a vizsgakövetelmények 
kialakításában való együttműködés, a Szakképzési Alap intézménye. Ha maga a képzés 
nem is folyik vállalatnál, sokszor a gazdaságból szerződtetnek óraadókat az iskolai elméleti, 
ritkábban gyakorlati foglalkozások megtartásához. A gazdaságból érkező vendégtanárok 
száma a piaci képzési szektorban igen magas, de az iskolarendszerű szakképzésben is 
rohamosan nőtt az elmúlt évek során. 1999-es adatok szerint a szakközépiskolákban 5130 
óraadó tanárt foglalkoztattak 18162 főállású mellett, a szakmunkásképzésben pedig 1167 
tanárt és 235 szakoktatót, az összlétszám közel 20%-át, akiknek nagy része az iskolán kívül 
is dolgozik. A szakemberek bevonása nemcsak az óraadás, de a tantervi és curriculum 
fejlesztés terén is jelentős volumenű volt, és a szakmunkásvizsgák elnökségében is 
kötelezően jelen vannak a kamarák delegáltjai. A képzési és vizsgakövetelmények 
meghatározása ma normális esetben már nem történik meg munkaadói szervezetek által 
delegált szakember részvétele nélkül, de igen gyakran az előkészítés fázisában is – pl. a 
terjedő DACUM módszer alkalmazásánál – jelen vannak a gazdaság szakemberei.  

3.2.2. Néhány uniós trend a szakképzésben 

A fejlett országok nagy részében az alsóközépfokú oktatás még (majdnem) egységes, a 
vertikális struktúra felsőközépfokon viszont már erősen differenciált. A szakképzésre 
mindenhol egyre magasabb életkorban kerül sor. A 14-16 éves kor a legalább közepesen 
fejlett országokban még a „teljes” iskolázás időszaka, és ekkor az általános képzés mellett 
legfeljebb szakképzési előkészítésre kerül sor, jobbára a tanulmányaikban lemaradók 
részére. Az EU tagállamaiban 1995/96-ban az összes szakképzésben résztvevőnek 
mindössze 1,9%-a látogatott ISCED 2 szintű programot (főleg Portugáliában és Belgiumban. 
A holland és luxemburgi képzések kifejezetten pályaorientációt szolgálnak), 84,5%-a ISCED 
3 szintűt (beleértve az érettségit követő szakképzéseket is, ezt azóta ISCED 4 szintre 
sorolták át) és 11,7%-a diplomát is adó ISCED 5 szintűt (Young…, 1999, 77.o.). 
Magyarországon ISCED 2 szintű szakképzés (szerencsére) nincs, csak ilyen szintű általános 
végzettség utáni betanítás. Az ISCED 3 szintű képzések aránya erősen csökken – nem 
kevés bírálatot váltva ki a gazdaság szereplőitől –, az ISCED 4 és 5 szintű pedig nő.  

A 3.12. táblázat jól illusztrálja, hogy a szakképzésre eltérő életkorban kerül sor az egyes 
országokban. Figyelemre méltó, hogy az adatok a sokszor egymás ellentéteként idézett, 
más országok számára mintául szolgáló német és francia rendszerben mennyire 
hasonlítanak, míg pl. a német és dán adatok – dacára a két rendszer nagyfokú 
hasonlóságának – karakteresen eltérnek. Összességében a szakképzésben résztvevőknek 
„csak” alig több mint a fele esik földrészünk fejlettebbik felén a 15-19 éves, azaz 
felsőközépfokú iskolás korosztályba, „viszont” 21%-a már 25 éves, vagy még idősebb. Az 
idézőjel jelentése itt a magyar valósággal való egybevetés, amelyről összehasonlítható 
adattal ugyan nem rendelkezünk, de – tapasztalatunk alapján – az első érték nálunk 
lényegesen magasabb, 24 éves kor után pedig igen kevesen vannak – már és még – a 
szakképzési rendszerben még akkor is, ha a munkaügyi szféra képzési és az oktatási piac 
tevékenységét is bekalkuláljuk. A rendszer dinamikája itt is konvergens mozgást takar. 

A tartalmi változások három fő irányban teljesedtek ki az uniós országok szakképzésében. 
Az egyik a modularizáció, azaz a képzési programok olyan építőkockákból való 
összeállítása, amely a több képesítés, rokon szakmák, egymásra épülő képesítések, 
szakmaváltás, idő előtti kihullás esetén gazdaságosabbá teszik a képzést mind az egyén, 
mind a finanszírozó számára. Ahol már jobban modularizált a rendszer, ott lehetőség van ún. 
„rész szakmák”, nem teljes értékű képesítések megszerzésére, amit a munkaerőpiac a 
semminél többre értékel, bizonyos munkakörökre elfogad. Újabb képesítések, át- és 
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továbbképzések esetén a teljes programnak esetleg csak bizonyos moduljait kell abszolválni, 
ha a korábbi tanulmányok a többit már tartalmazták, vagy a szakmai gyakorlat során 
megszerzett kompetenciák azokat szükségtelenné teszik. Elvileg az „előzetes tudás 
felmérése (és elismerése)4„ kiküszöbölheti a program egy részének látogatását. Elvileg, 
mondjuk, mert állítólag még kevés helyen működik a módszereiben már kidolgozott 
rendszer. A modularizáció további előnye, hogy logikus, átlátható („transzparens”) képesítési 
rendszert eredményez, amelyben a munkaadók, főleg a külföldiek is könnyebben tudnak 
tájékozódni. 

Egy másik kulcsfogalma a tartalmi fejlesztéseknek a kompetencia alapúság. Bár a 
kompetencia alatt minden rendszerben mást értenek (Grootings, 1994), abban nagy az 
egyetértés, hogy az ismeretek gyarapításának súlya csökkenjen, a cselekvőképességé pedig 
nőjön úgyszólván minden szintű és profilú szakképzésben. És ehhez kapcsolódik a harmadik 
fő csapásirány, a gyakorlat szerepének felértékelődése, amelyben legalábbis törekedni 
érdemes a gyakorlat egy részének a gazdasághoz való kihelyezésére. Ez különösen 
azokban az uniós országokban erős trend (jellemző példa Franciaország), amelyek a duális 
modellt egyáltalán nem vagy alig építették be a rendszerbe, és szakképzésük erősen iskolai 
alapú volt az elmúlt évtizedekben. A gyakorlatorientáltság a magasabb szintű, a terjedőben 
lévő félfelsőfokú (vagy rövid felsőfokú), sőt az egyetemi képzésre is jellemző. 

A gazdaság szakképzésben való részvételének hangsúlyozása az uniós politikának is része. 
Az EU-nak már a megelőző években az egyik legerősebb elvárása volt a csatlakozni kívánó 
országokkal szemben az oktatás és képzés területén, hogy a két alrendszer 
kapcsolódásának intézményrendszerét építsék ki. Az Unió egyébként a munkaadók és 
munkavállalók szupranacionális csúcsszerveinek is jelentős szerepet szán az EU 
szakképzés-politikájának formálásában, amely a közoktatás-politikánál sokkal konkrétabb, 
megformáltabb, direktebb. A magunk részéről azonban itt inkább a brüsszeli csúcsbürokrácia 
terebélyesedését látjuk, amely jobban szolgálja a létrehozása mögötti ideológiát, mint a 
szakképzés gyakorlatát. 

3.2.3. A szakképzés a csatlakozást követően 

A Nemzeti Fejlesztési Terv az oktatás-szakképzés gyenge alkalmazkodóképességét, 
infrastrukturális hiányosságait, a gazdasági szükségletekhez való igazodás hiányát említi 
SWOT elemzésének „gyengeségek” rovatában. Ezek szerint az expanzió mellett a színvonal 
nem tudott lépést tartani, alapkészségekben és a problémamegoldás területén gyengék a 
diákok, a kikerülők egy része képezhetetlen a következő fokozaton. Hiányoznak a 
gyakorlatorientált programok. Az NFT elégtelennek találja a kapcsolatot a gazdasági igények 
és a szakképzés között, és úgy ítéli meg, hogy az oktatási rendszer hiányosságai a 
versenyképességet és tőkevonzó képességet veszélyeztetik. Megítélésünk szerint a kép 
differenciálatlan, helyenként vitatható, túlzóan negatív képet fest. Az 
alkalmazkodóképességet gyengének nevezni botorság: a rendszer az egyik legnyitottabb, 
decentralizáltabb a világon, és az elmúlt bő évtizedben olyan tempóban változott, ahogy 
nagyrendszerek ritkán szoktak. Gyanítjuk, hogy a szöveg ezen mondataiért felelősséget 
vállalók a gazdaság sűrűn emlegetett panaszkodása alapján fogalmaztak, gyakorlatilag azt 
sérelmezik, hogy ez az adaptáció inkább lakossági igények mentén ment végbe mint a 
gazdaság napi igényei szerint. A megállapításokat nem sérelmezzük, inkább a területet 
mélyebben ismerők alulreprezentálatlanságát valószínűsítjük az anyag készítése során. Ez 
annál is inkább valószínű, mert az elmarasztalást a stratégiai fejlesztési irányoknál nem 
követi a területre hangsúlyt helyező, részleteiben más területekhez hasonlóan kidolgozott 
fejezet. Amit mi a NFT ezen szövegrészeiből kiolvasunk, az az oktatás-képzés hagyományos 

                                                 
4 Prior Learning Assessment (and Recognition), PLA(R) 
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ágazati háttérbe szorulása, és az ágazatközi együttműködés és szemlélet továbbra is 
alacsony szintje, dacára az ezt sugalló EU-s nyelvezettől. Ezt azért tartjuk problémásnak, 
mert az ágazat pályázási és forrásabszorpciós képessége, az egyik várható szűk 
keresztmetszet a csatlakozás után nem rossz – lásd az EU-s oktatási és szakképzési 
programokba való sikeres bekapcsolódásunkat (A Leonardo…, 2002) –, és számtalan 
ágazatközi fejlesztési projektben lehet együttműködő, sőt projektszervező partner.  

Mostanra a legtöbb kritika a szakmunkás utánpótlásban megmutatkozó mennyiségi és 
minőségi hiányt érinti. A gazdaság nagy elánnal próbálja befolyásolni a politikát. Az a fő 
érvük, hogy a szakmunkás-utánpótlás mindenki számára nyilvánvaló problémássága 
elriasztja a tőkét, és ezzel is összefügg a beruházások elmaradása, a versenyképességnek 
a kívántnál lassúbb javulása. Azt hirdetik, hogy mindez a közép- és felsőfokú oktatási 
expanzió következménye, és ha explicitté ritkán is teszik, sugallják a középiskola 
visszaszorítását. „A szakmunkáshiány már ronthatja a versenyképességet. 
Szakmunkáshiány természetesen van, és ha ez a hiány nagy, akkor ennek hangos említése 
több mint jogos. A problémánk leginkább az, hogy vagy egy hagyományos (leginkább 
munkaerő-tervező) szemlélet befolyásolja a teendőket (mellélőve az igazi problémának), 
vagy legalább ilyen gyakran a leegyszerűsítő lobbiérdekek, amelyek torzító voltát aligha kell 
magyaráznunk. Azt politikai hibának gondoljuk, hogy a megszólalók a helyzet alapos 
ismerete nélkül olyan igényeket jelentenek be, amelyek szembefordulnak a világtrendekkel 
és a több kormányzaton átívelő oktatáspolitikai szándékokkal. 
Bizonyos, hogy úgy fogunk belépni az Unióba, hogy egy ideig a szakmunkások – és 
szakmunkások közül is rekrutált, megbízható betanított munkások – iránti kereslet sem 
minőségi, sem mennyiségi értelemben nem lesz kielégíthető, és ez a tőkebevonásnak és 
munkahelyteremtésnek is akadálya lehet. Ez baj. A gond a gazdaságtól érkező 
koncepciótlan, az aktuális oktatáspolitikát és a társadalmi realitást, a lakosság igényeit és 
választási-döntési helyzetét figyelmen kívül hagyó javaslatokkal és követelésekkel van. Az 
eredmény ismert: a nyomásgyakorlás mindeddig süket fülekre talált, ami persze nem menti 
az oktatáspolitikát a szakiskola elhanyagolásától, a probléma iránti érzéketlenségétől. 
Amikor a kamara elnöke felveti, hogy a szakképzésnek vissza kellene kerülnie a 
munkaügyhöz, akkor a bizalmatlanság oka az oktatásügy érzéketlen, lekezelő, maradékelvű 
megnyilvánulása az alacsonyabb szintű képzési programokkal szemben. A most 
meghirdetett, nagy forrásokat a szakiskolákba invesztáló OM program részint eme rossz 
lelkiismeretből is fakad, és félő, hogy a gyorsaság miatt nem lesz eléggé komplex és 
átgondolt az intézkedéscsomag, amit az eszközbeszerzés nagy súlya már előrevetít. Az 
ajándékozás átmeneti feszültségcsillapító hatása nem is fog elmaradni, de ez csökkenti egy 
jó irányváltás esélyeit. Itt azonban még nyitott a helyzet, a 2003-as év konkrét 
intézkedéscsomagjait még nem fogalmazták meg.  

Nem kizárt, hogy az oktatáspolitika hibázott, amikor a középiskolai expanziónak a tempóját 
nem igyekezett mérsékelni, nem számolt ezekkel a következményekkel. Ezt majd megítéli az 
utókor. Ettől függetlenül – és sokszor ezt nem értik a gazdaság nevében megszólalók – nem 
lehetséges a visszaút. Azokat a társadalmi csoportokat, amelyek számára egy ideje világos, 
hogy az amúgy is beláthatatlan jövőben az érvényesülés, vagy legalább a megkapaszkodás 
esélyei lényegesen jobbak egy érettségivel, nem lehet már visszaterelni a tanműhelybe és a 
munkapad mellé tanoncsorba. Azok számára pedig, akiknek az érettségi lehetősége 
irreálisnak tűnik, előéletük szocializációjának fényében vonzóbb lehet a buszpályaudvari 
lődörgés, az alkalmi munkák világa, mint a nem sokkal jobb feltételeket ígérő, olajos 
kezekkel gürcölő életmód. A szakoktatás védelmében fellépők – akár a gazdasági kamarák, 
akár a szakiskolák, vagy esetleg valamelyik minisztérium képviseletében szólalnak is meg – 
érvelései alapvetően a szakiskolai oktatás visszarendeződésére – azaz a 8. utáni 
tanoncképzés visszaállítására – ácsingózó szereplők koalícióját tükrözik. Részsikereket ért 
már el ez a „koalíció”, átütő sikerre viszont semmi esélye, mert anakronisztikus. 

Szakmunkásképzésünk tehát jelenleg nem alkalmas arra (kevesebbre se), hogy az EU 
munkaerőpiacára tömegesen bocsásson ki keresett szakmunkásokat. Ugyanakkor vannak 
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még tartalékai, csak EU-konform módon kell cselekednie. A társadalmi integrációra kell 
odafigyelnie, meg kell tanulnia az EU-ban magas szinten prezentált kohéziós politikai 
szemléletet, és a rendszert ebben a szemléletben kell működtetnie. A leszakadók volumene 
olyan, hogy az érettségiző ágakból való „visszacsábítás” nélkül is fel lehet tölteni vele a 
szakmunkásigénynek megfelelő léptékű képzést. A három fő támadási pont egyike az 
általános iskola felső tagozata, amelynek működése ezen társadalmi csoportok számára 
diszfunkionális. Nem fejleszti, csak – kényszerből megtűri – ezen csoportokat, előkészíti 
későbbi leszakadásukat, megnöveli a későbbi társadalmi integrációs költségeket. A másik 
szükséges terepe a fejlesztésnek maga a szakiskola. Amelyben persze szükség lehet 
beruházásra is (főleg számítógépre, kevésbé munkapadokra), de inkább olyan 
intézményfejlesztéseket kellene preferálni, amelyek ezen iskolatípus „nagyüzemi”, avítt, rutin 
pedagógiát alkalmazó jellegét megszüntetnék, és azon személyes megközelítésen és 
humánumon alapuló, korszerű (nem tanonc) gyakorlati tevékenységet megvalósító alternatív 
szakiskolák stílusát öltenék magukra, amelyek szép számmal vannak szerte az országban. 
Ezért a kultúráért érdemes, de már nem feltétlenül kell külföldre utazni. A váltás kultúrája 
benne van a levegőben, és a csatlakozás utáni intenzívebb nemzetközi kapcsolatok 
alighanem növelni fogják e kultúra térnyerését. 

Említettük, hogy az OFA tranzitfoglalkoztatási projektjei azért sikeresek, mert komplex, 
személyre szabott akciók dominálják. Minthogy a komplexitást és a személyre szabottságot 
illetően a munkaerő-piaci (re)integrációnak nincs alternatívája, és a strukturális alapokból 
előszeretettel finanszírozott projekttípusról van szó, így ennek a megközelítésnek nagy jövőt 
jósolhatunk nálunk is. Addig azonban a tárcaközi (mindenekelőtt az oktatási, foglalkoztatási 
és szociális) együttműködés alacsony szintje vegetálásra, az OFA – és néhány munkaügyi 
központ – által szűk körben biztosított túlélésre korlátozza a tranzit projekteket és szellemi 
rokonait. A NFT explicit formában is tartalmazza a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
beilleszkedésének elősegítését, a deklarációk alapján várható, hogy már a csatlakozásig is 
kiemelt figyelmet és forrást kap ez a korábban elég elhanyagolt terület. 

A gazdaságnak a gyakorlati képzésben való aktívabb szerepvállalására nagy szükség volna. 
Ez az igény azonban – a régi reflexek szerinti – „adják át nekünk, de finanszírozzák” elvet 
követi. A képzésben való nagyobb szerepvállalásnak az erőforrások hozzájárulásával történő 
lehetőségét azzal utasítják vissza, hogy megfizetik az adó jellegű szakképzési hozzájárulást. 
Ez igaz, amint az is, hogy a Szakképzési Alap felhasználásával többé-kevésbé meg is 
vannak elégedve: ennek jó része a vállalatoknál maradhat képzési tevékenységük fejében, a 
többinél is van szabadságfokuk, hogy hova utalják át, illetve a központi alap pályázatait velük 
egyeztetve írják ki. Úgy látjuk tehát, hogy az általunk ismert fejlett nyugati piacgazdaságokkal 
ellentétben a hazai gazdasági szereplők régi, tehervállalást elutasító nyomásgyakorló 
reflexei, valamint a felhalmozott szakértői tudás elégtelensége miatt nem tölthetik be azt a 
szerepet, amelyet igényelnek, és amely meg is illetné őket. A problémát súlyosnak ítéljük, 
pozitív fejleményeket alig látunk. Talán csak reménykedhetünk abban, hogy a fejlett 
gazdaságok képviselőinek elkötelezett, és felelősséget, terhet is vállaló szemlélete 
gyakrabban kap teret a hazai nyilvánosságban a csatlakozás után, és ennek 
megtermékenyítő hatása előbb-utóbb érvényre jut.  

A szakképzéssel kapcsolatban egyetlen kérdést kívánunk még érinteni, a „duális képzés” 
dogmájának problémáját, és ennek lehetséges jövőjét. A modell tiszta formájában a német 
nyelvű, erősen szelektív iskolarendszereket és korporatív érdekegyeztetési struktúrákat 
működtető országokra jellemző, amelyet korlátozottabb a német kultúrkör által befolyásolt 
országok – pl. Hollandia, Dánia, Csehország, Magyarország – is adaptáltak és saját képükre 
formáltak. A rendszer azonban csak olyan előfeltételekkel működött bárhol is, amely a fent 
említetteken kívül a gazdaság elkötelezettségét, a duális megoldásba vetett meggyőződését 
is garantálta. Ez nálunk – az imént jeleztük – nem így van. Ráadásul a szakképzéssel 
szembeni igények változása a duális megoldás hatékonyságát régóta gyengíti is, és 
bizonyos iskolai elemek erősítését követeli meg. Ilyenek az élethosszig tartó tanulásra való 
felkészítés fontossága, a szakmai szocializációval szemben a rugalmas váltás kialakításának 
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fontossága, a szakmai munkafogásokkal szemben a problémamegoldás, a 
csapatmunkásként való helytállás fontossága, az ún. kereszttantervi kompetenciák” (CCCs, 
azaz cross curricular competences) előtérbe kerülése stb. Mindezek a duális képzés 
hazájában is annak átalakítását igénylik, és óvatosságra intenek egy ilyen rendszer „újbóli 
bevezetésével” szemben. Konkrét szakmacsoportokban természetesen duális szervezésű 
programok nagyon fontos szerepet játszhatnak a jövőben is, erre állandóan vannak 
törekvések. 

Annak fontosságát senki sem vitatja, hogy a gazdaság közvetlen szerepvállalása a gyakorlati 
képzésben fontos, de prioritása nem a képzés helyszínének van. Pedagógiailag átgondolt, 
jól motiváló programok az iskola falain belül jóval hasznosabbak lehetnek, mint egy ennek 
hiányában az adott munkához szoktató vállalati gyakorlat. Megjegyezzük, hogy a gyakorlati 
képzés most is csak a tanulók 44%-a részére folyik iskolai tanműhelyben, egyharmaduk 
vállalkozónál van, a többiek iskolán kívüli tanműhelyben vagy munkahelyen töltik a gyakorlati 
időt (Középfokú…, 2000, 147.o.) Ettől függetlenül a vállalatoknak fizikai falaik közé 
gyakrabban be kellene engedniük a tizenéves diákokat, nemkülönben a tanárokat is, hogy 
ott tájékozódhassanak, – nem feltétlenül a képzési szakmához kötődő! – munkatapasztalatra 
tehessenek szert, megérintse őket a vállalati levegő. Olyan tájékozottságok, olyan 
kompetenciák „megtermelésében” kell az üzleti szférának közreműködő szerepet vállalnia, 
amely iskolai/tanfolyami keretek között nem biztosítható. Olyan, nagy értékű technológiákhoz 
való hozzáférést kell biztosítsanak, amelynek oktatásügyi beruházásból való megteremtése 
illuzórikus, de amelynek ismeretét a gazdaság szereplői elvárják, vagy legalábbis szívesen 
veszik. Sporadikus jelek vannak, amelyek ebbe az irányba mutatnak, de a szakmai 
közgondolkodásban mindez fontosságánál kisebb súllyal jelenik meg. 

A gazdaság szerepvállalására, együttműködésére számos mód és alkalom kínálkozik. Egy 
távolról sem tudományos igénnyel készült, inkább a gyakorlatban tevékenykedők számára 
és a szemlélet átállításában segíthet a következő klasszifikáció (Mártonfi, 2002b): 

3.2.4. Oktatás és gazdaság lehetséges kapcsolódásai a szervezet, a szervezés 
szintjén 

♦ A képzési program, a tanfolyam szervezési mintái 
 Szendvics-szerkezetű tanfolyamok 
 Gyakornokként / inasként való foglalkoztatás a képesítési vizsga előtt vagy után  
 A gyakorlat pluralizálása, a képzési helyek rotációja  
 Hagyományos tanonckodás  

 
♦ A képző szervezet 
 „Tanuló szervezet”-ként való működés  
 Gyakorlati oktatási főprofillal rendelkező cégek (lásd pl. a GYOSZE tagjait) 
 „Üzemközi” képző központok, csúcstechnológiai képző bázisok  

 
♦ Pedagógusfoglalkoztatás 
 Részállású oktató – részállású szakember  
 Óraadók szerződtetése a gazdaságból 
 Pedagógus továbbképzés 

 
♦ Képzési tartalom 
 Előzetes tudás elismerése és beszámítása (Lásd erről Tót Éva cikkét: …) 
 Vállalkozáshoz szükséges tudás és mentalitás, versenyszellem 
 Kompetencia alapú tananyagfejlesztés 
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♦ Didaktikai megfontolások 
 Előbb gyakorlat/munkatapasztalat, aztán elmélet  
 Projektmódszer 
 A szimuláció helyett „éles gyakorlat” nagyobb motiváló erejének kiaknázása  
 Szimulációs oktatás  

 
♦ A képzés/tudás honorálása 
 Képesítési rendszer  

3.2.5. Oktatás és gazdaság lehetséges kommunikációs és kooperációs formái 

♦ Képzési szükségletek felmérése  
♦ Társadalmi partnerek bevonása képzésre vonatkozó döntésekbe  
♦ A kulcsszereplők közötti kommunikáció intézményesítése  
♦ Vállalkozás 
 Iskolai vállalkozás  
 Diákvállalkozás  
 Taniroda  

♦ Az oktatásból a munka világába való átmenet követése, az átmenetre vonatkozó politikák 
kidolgozása  

♦ A vállalati és az iskolai kultúra megjelenése a másik szférában 

3.3. Felsőoktatás 

3.3.1. A magyarországi helyzet, néhány fejlődési trend 

A felsőoktatási hallgatók számát tekintve a nyolcvanas években Európa sereghajtói közé 
tartoztunk. A rendszerváltás óta eltelt bő évtized alatt azonban a hallgatók létszáma több 
mint megháromszorozódott, ezen belül a nappali hallgatók száma több mint duplájára, az 
esti, levelező és távoktatási tagozatosoké ötszörösére nőtt (Lásd 3.16. táblázat). A kiosztott 
oklevelek száma duplájára emelkedett. A növekedés nagyobb volt a rövidebb idejű 
képzésekben, és különösen gyors volt az utóbbi években, amikor a kiteljesedő középiskolai 
expanzió egyre nagyobb számú érettségizettet, egyúttal potenciális hallgatót produkált. 
Egészében nálunk egy évtized alatt a mennyiségi expanzió olyan léptékű volt, ami a fejlett 
országokban korábban 2-3 évtizedig tartott. Bár az érettségizettek száma is gyors tempóban 
nőtt, a jelentkezési arány 1991-2000 között 30%-kal, a felvételi arány 56%-kal volt magasabb 
az ezredfordulón, mint 9 évvel korábban (Lásd 3.17. táblázat.) A felsőoktatási korosztály 
részvétele az iskolarendszerű oktatásban – erről rendelkezünk OECD által gyűjtött 
összehasonlító adatokkal – 1998-ban még mindig jelentősen elmaradt a fejlett országokétól 
(3.18. táblázat), azóta a rés nyilván csökkent, de nem tűnt el.  

Az ECTS (Európai Kredit Átvételi Rendszer) kompatíbilis kreditrendszerbe 2002 őszére 
valamennyi felsőoktatási intézménynek be kellett kapcsolódnia. A kreditrendszer 
fokozatosan lépett életbe, de ennek legfőbb célja, a hallgatói mobilitás továbbra is a kívánt 
mérték, sőt a kívánt növekedési ütem alatt marad. Az intézményi integráció, mint a 
legfontosabb, a rendszerben zajló szervezeti reform ebből a szempontból általában kedvező 
irányú változást hozott, bár egyes területeken ellentétes folyamatok is lezajlottak, pl. a 
fővárosi gazdasági főiskolák nem a megfelelő egyetemmel társultak, hanem egymással.  
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A felsőoktatás újdonságai közé tartozik a francia IUT mintájára a kilencvenes évek második 
felében meghonosított, de sok más nyugati országban is létező felsőfokú szakképzés (ez év 
elejéig Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés /AIFSZ/, Az ismeretlen…, 2002). 
Bár a hallgatóknak alig 1-2%-a vesz részt ebben a képzési formában, az AIFSZ képzés 
bevezetése fontos innovációs fejlemény. Újdonsága, hogy eredeti célja szerint gyakorlat- és 
munkaerőpiac orientált képzés, amely kevéssé jellemezte akár a főiskolai felsőoktatást is. 
Szintén újdonság volt pár évvel ezelőtt, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 
kreditbeszámításos továbblépést biztosított főiskolai és egyetemi kurzusok felé, ezzel 
mintegy megágyazott a kreditrendszer bevezetésének. Szakértők nagy jövőt jósolnak az 
ilyen rövid idejű, a munkaerő-piaci igények változására gyorsan reagálni tudó képzéseknek, 
amelyet azonban a munkaerőpiac még nem fedezett fel. Indítása azért is történt 
nehézkesen, mert a főiskolák és egyetemek nem voltak kifejezetten érdekeltek AIFSZ 
hallgatók felvételében, hiszen a kreditbeszámítás a programok átstrukturálását is 
megkövetelte (volna). A diákok is szívesebben vették, ha rögtön főiskolai hallgatóként 
kezdik, kivéve persze, ha a felsőfokú szakképzést konzorciális keretek között felsőoktatási 
intézménnyel együttműködő szakközépiskolában kezdték el. A helyzet furcsa: ugyanaz a 
képzés, amely a főiskolán a legalacsonyabb presztízsű, a szakközépiskolában legfelül van a 
hierarchiában, ennek megfelelően alakult a diákok adott intézménybeli presztízse és az 
intézménynek az adott programhoz való hozzáállása is. Gyorsabb elterjedését egyébként 
akadályozta az a tény is, hogy az érettségi utáni szakközépiskolai kínálat már kialakult arra 
az időszakra, amikor az AIFSZ képzések jogi kereteit megteremtették 1997-98-ra. 
Ugyancsak problémát jelentett, hogy nem volt világos, mennyire tartozik (majd) az adott 
szektor a felsőoktatáshoz, illetve a szakképzéshez. A tortából mindkét fél ki akarta hasítani a 
megfelelő szeletet. A felsőoktatás nem sürgette a rendszer kiépülését, hiszen a törvényi 
szabályozás értelmében nélküle nem lehetett képzést indítani.  

A közép- és felsőoktatási expanzió munkaerő-piaci hatását az eddig ismert adatok fényében 
kedvezőnek mondhatjuk. A magasabb végzettségűekre igényt tartottak a munkáltatók, és a 
magasabb végzettséget magasabb bérrel is honorálták. Az oktatási expanzió esetén mindig 
felmerül, hogy a megnövekedett kínálatot nem fogja felszívni a munkaerőpiac, vagy csak 
előnytelen feltételekkel teszi. A munkaügyi statisztikák egyelőre nem igazolták az egyesek 
által hangoztatott félelmeket, bár a középiskola tömegessé válásával az érettségizettek 
bérelőnye számos foglalkozásban (pl. a kereskedelemben) csökkent az alacsonyabb 
iskolázottságúakhoz képest, illetve a pár évvel korábbi állapothoz képest (középfokú 
közgazdasági foglalkozások). A magasabb végzettségűek munkaerő-piaci státusa és 
bérelőnye csak nőtt az elmúlt évtizedben (Galasi, 2002a). A fiatal diplomások kezdő keresete 
és a középfokú végzettségűek keresete közötti olló kinyílt, a fiatal diplomások és az idősebb 
diplomások közötti olló viszont csökkent, az idősebbek még mindig magasabb keresetét 
egyre jobban megközelítette a fiataloké. Az egyetemet és főiskolát 1998-ban és 1999-ben 
végzettek teljes körét a végzés után egy évvel, postai úton megkérdező kutatók a végzés 
irányának függvényében számos különbséget állapítottak meg (Galasi-Tímár-Varga, 2001 és 
Galasi 2002b). Ezek közül az egyik kitüntetett állítás, hogy az agrárvégzettségűek 
tekinthetők az egyedüli csoportnak, ahol a munkaviszonyban lévők aránya lényegesen 
alacsonyabb, a munkanélkülieké lényegesen magasabb mint más a szakirányú egykori 
hallgatóknál, ahol tehát foglalkoztatási feszültség állapítható meg. A többi csoport munkaerő-
piaci helyzete kifejezetten jónak mondható. A munkaerő-piaci státus értelmezése egyébként 
nem egyértelmű: csupán a munkanélküliség erőteljes jelenlétét ítélhetjük bizonyosan 
kedvezőtlennek egy csoportnál. A munkaviszonyban lévőknek viszonylag alacsony arányát 
ellensúlyozhatja a magas arány a további tanulmányokat folytatóknál, amint az a 
természettudományi végzettekre kifejezetten jellemző. A két évben egymás után elvégzett 
felmérés azt a következtetést eredményezte, hogy a munkaerő-piaci pozíciója nem romlott a 
diplomásoknak a felsőoktatási expanziónak ebben a fázisában, sőt, a kezdő fizetések 
átlagosan 18%-kal emelkedtek, messze meghaladva az akkor kereken 10%-os inflációt.  
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3.3.2. A legfőbb európai trend a felsőoktatásban 

Csupán utalni szeretnénk arra a két legfontosabb trendre, amely az utóbbi évek európai 
felsőoktatását jellemzi, és amelyekre a magyar intézményi és ágazati politika is figyelmet 
fordít. Az egyik az ún. „bolognai folyamat”, amely az 1999 nyári dokumentum aláírását 
követően teljesedik ki (Hrubos, 2002). Ez a versenyképesség növelését és az európai régió 
gazdasági-kulturális vonzerejének a növelését tűzi ki célul. A konkrét célok legfontosabbika 
az alapvetően két ciklusra épülő oktatási rendszer létrehozása, ahol az első szakasz egy 
minimum három éves, (Bachelor) kimenetet is biztosító program volna, amelyre épülnének a 
magasabb – Master, doktori – programok. További fontos rendszerstrukturáló cél a 
kreditrendszer lehetőleg teljes körű bevezetése. Végül a harmadik kulcselem a felsőoktatás 
nemzetköziesedésének további előmozdítása, végső soron annak megcélzása, hogy 
diplomát lehetőleg csak külföldi részképzés beiktatásával lehessen szerezni. További 
átalakítási-fejlesztési irányok az „európai dimenzió” fokozódó megjelenése a képzési 
programokban, az esélyek biztosítása hátrányos helyzetű rétegek számára, nemzetközi 
kooperációkon alapuló minőségbiztosítás, a hallgatók fokozott bevonása a 
döntéselőkészítésbe, és más kisebb súlyú célkitűzések. 

3.3.3. A felsőoktatás a csatlakozás utáni években 

Ismerve a felsőoktatásba beiskolázottak növekedésének az ütemét az prognosztizálható, 
hogy a csatlakozás idején a huszonéves korosztály közel olyan arányban lesz az 
iskolarendszerben Magyarországon, mint a legfejlettebb országokban, de a fiatal diplomások 
kínálata a munkaerőpiacon még évekig alacsonyabb lesz a fejlett országokénál. Bár a 
szakmunkáshiány enyhítésére olykor az a javaslat is elhangzik, hogy szűkíteni kellene a 
felsőoktatási expanziót, erre sem a megelőző, sem a jelenlegi oktatási kormányzat nem 
gondolt. Nem várható, hogy a felsőoktatási expanziót a politika mesterséges eszközökkel 
visszaszorítsa. Az oktatási adminisztráció két fontos törekvése, hogy 1.) hozzájáruljon a 
képzés tömegesedésével óhatatlanul együtt járó minőségi erózió csökkentéséhez, illetve 
hogy 2.) a felsőoktatás belső arányait és struktúráját – az egyetemi autonómia tiszteletben 
tartásával – olyan irányba befolyásolja, hogy az ún. „bolognai folyamat” kiteljesedjen és ezzel 
összefüggésben a felsőoktatás versenyképes legyen a nemzetközi felsőoktatási piacon, 
egyúttal a gazdaság munkaerőigénye kielégíthető legyen,  

A bolognai folyamathoz való igazodás – amelynek jelentőségét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni – már megkezdődött Magyarországon, és egy ezzel foglalkozó kutatás a hazai 
feltételeket kedvezőnek ítéli (Hrubos, 2002). A felsőfokú képzés duális modellje már 
korábban fellazult, egyebek mellett a korábbi kettő helyett négy kimeneti szint – felsőfokú 
szakképzettség, főiskolai diploma, egyetemi diploma, doktori végzettség – létrejöttével, 
valamint egyes képzések egymásra épülő, lineáris szervezésével. Jelenleg a magyar 
rendszer már nem igazán duális, bár még messze van attól, hogy a lineáris modell legyen 
benne uralkodó. Ez ágazatonként is különböző, a gazdasági képzés még inkább a duális 
jegyeket mutatja, a pedagógusképzés viszont már többé-kevésbé a bolognai elvek alapján 
szerveződik. Ez a trend folytatódni látszik. 

A tartalmi fejlesztés tekintetében az egyetemek vannak nehezebb helyzetben, mert az első 
három év tantervét mindenképpen át kell alakítaniuk, ha a munkaerő-piac által is 
értelmezhető kimenetet akarnak megvalósítani, másrészt fel kell készülniük arra is, hogy a 
főiskolák 3 éves képzéséből érkezők számára 2 év alatt biztosítsanak egy teljes értékű 
Master programot. A lineáris modellre való áttérés – amelynek szükségességét egyébként 
valamennyien elismerik – igen komoly feszültséget generált a főiskolai és az egyetemi 
szektor között. A főiskolák azt szeretnék, ha vagy kizárólag az ő jogosítványuk lenne a 
Bachelor fokozat kiadása, vagy ők is indíthassanak Master programot. Az egyetemek ezzel 
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szemben szintén óhajtanak Bachelor-t is indítani, a Master szintet viszont kizárólag 
maguknak tartanák fent. A kötélhúzás eredményét illetően nem kívánunk jóslásokba 
bocsátkozni, de egy gyors konszenzus azt eredményezhetné, hogy a bolognai nyilatkozattal 
harmonizáló, és így az európai oktatási térben versenyképes felsőoktatással csatlakozhatna 
az ország az Európai Unióhoz. Az általunk ismert kép itt még 2-3 éves távlatban sem enged 
prognózisokat megfogalmazni. 

Amiben a döntéshozó szakemberek nem feltétlenül értenek egyet, az a foglalkoztatási 
kongruencia kérdése, éppen ezért bizonytalanok vagyunk abban, hogy a politika mennyire 
igyekszik befolyásolni a képzési ágak közötti arányokat. Hogyan kell értékelnünk azt a tényt, 
ha egy adott végzettségű munkavállalói csoport iránt mutatkozik kereslet, de nem a saját 
szakmájukban? Kell-e lépéseket tenni a kimenetek struktúrájának a munkaerőpiachoz 
igazítása érdekében. Személy szerint határozottan úgy gondoljuk, hogy nem, illetve csak 
nagyon durva meg nem felelések esetében. A foglalkozási struktúrák és az egyes 
foglalkozási csoportok képességszükséglete olyan gyorsan változik, hogy ezek előrejelzése 
és a kimenetek strukturális hozzáigazítása úgyszólván lehetetlen. Azaz olyan nagy 
erőforrásokkal és olyan nagy átfutással tehető csak meg, hogy nem érné meg a beruházást. 
Amire szükség van, az a képzés minőségének, munkaerő-piaci relevanciájának növelése. 
Ha az élet során a foglalkozásváltások számát nem is tudjuk megbecsülni, minden szakértő 
egyetért abban, hogy a foglalkozásváltások egyre gyakrabban lesznek a foglalkozási 
életpálya velejárói, tehát az ilyen irányú rugalmasság kifejezett erénye a munkavállalónak. A 
foglalkozások közötti rugalmas váltásnak pedig előfeltétele a tanulóképesség. Ez a három 
kulcstulajdonság egyike, amelyet az Ericsson magyarországi top-menedzsere egy 
közelmúltban lezajlott oktatási konferencián megnevezett. Amikor a több száz fős 
kutatórészlegbe alkotó szakembereket keresnek, akkor a jelentkezők elektronikai tudása 
igen kevéssé érdekli őket. „Műveltség, alaptudás és tanulókészség” a Fodor István által 
említett három tulajdonság5, amely a K+F szférában keresetté teszi a munkaerőt. Úgy 
gondoljuk, hogy ez nem csak a K+F szférára, hanem mindazokra az ágazatokra és 
munkakörökre igaz, amelyekben a széles értelemben vett tudástranszfer növekvő 
jelentőségre tesz szert. Márpedig a jelenkori versenyképességnek ez a kulcskategóriája. 

 
 

                                                 
5 Országos Közoktatási Intézet konferenciája, kerekasztal beszélgetés, 2002. október 4. 
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4. Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a jövedelmi 
egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása (Medgyesi Márton) 

Bevezetés 

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz való 
csatlakozása milyen következményekkel járhat a jövedelmek eloszlására és a szegénység 
alakulására nézve. Bár a csatlakozási szerződés aláírása valóban a csatlakozási folyamat 
egy kitüntetett állomása, de figyelembe kell venni, hogy maga a csatlakozási folyamat 
mintegy tíz éve a Társulási Szerződés 1991-es aláírása óta tart, és várhatóan a csatlakozási 
szerződés aláírása után néhány évig még elhúzódik. Az EU- csatlakozás számos hatása, 
beleértve a jövedelem-eloszlással kapcsolatos hatásokat, tehát már realizálódott. Ezért 
ebben a fejezetben elengedhetetlen, hogy áttekintsük az egyenlőtlenségek és a szegénység 
alakulását az elmúlt tíz évben külön kiemelve a két legsúlyosabb problémát, a roma 
népesség helyzetének, és regionális egyenlőtlenségek alakulását. Mielőtt azonban rátérnénk 
ezekre a kérdésekre, legelőször néhány szóban az EU szociálpolitikájáról is szólnunk kell, ez 
jelöli ki ugyanis azt a keretet, amelyben a jövőben Magyarországon a jövedelmi 
egyenlőtlenségek és a szegénység kérdése felmerül. A 2. pontban a Magyarországon 
tapasztalható egyenlőtlenségeket az EU többi országával összehasonlítva igyekszünk 
bemutatni. A harmadik pontban kicsit részletesebben elemezzük a kilencvenes években a 
jövedelem- egyenlőtlenségekben lejátszódó folyamatokat. Ezek után, a 4. pontban az 
egyenlőtlenségek alakulását magyarázató tanulmányokat foglaljuk össze, és ezek alapján 
próbálunk következtetéseket levonni a közeljövő folyamataira vonatkozóan. Az ötödik 
pontban néhány társadalmi csoport esetében külön elemezzük a csatlakozás várható 
hatásait és a jelenlegi közpolitikák néhány problémájára is felhívjuk a figyelmet.  

4.1. Szociálpolitikák koordinálása az Európai Unióban 

Magyarország egy olyan Európai Unióhoz csatlakozik, amely a közös piac révén elsősorban 
a tagországok gazdasági növekedésének előmozdítása a célja, de elkötelezett a társadalmi 
kohézió előmozdítása és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem irányában is. Ez azonban 
nem volt mindig így, az EGK alapítását jelentő Római Szerződésben pl. csak utalásszerűen 
jelenik meg a szociálpolitikák harmonizálásának szükségessége (Egyed és Gyulavári 2001). 
Az 1992-es Maastrichti Szerződés szociális fejezete (amely csak 1997-ben Anglia 
egyetértésével válhatott a szerződés részévé) már jelentős lépéseket tett ebbe az irányba, 
egyrészt a minősített többségei szavazásnak néhány szociális területre való kiterjesztésével, 
valamint négy szociálpolitikai tartalmú direktíva megfogalmazásával (Bean et al. 1998). A 
Lisszaboni Európai Tanács fordulatot jelentett az európai szociálpolitikák történetében, ettől 
kezdve ugyanis ezen a területen is a foglalkoztatáspolitikához hasonlóan a nyitott 
koordinációs mechanizmus segítségével hangolják össze a tagállamok politikáját. A nyitott 
koordinációs mechanizmus lényege, hogy nem a tagállamokra kötelező szabályozásról van 
szó, hanem a politikák olyan „puha eszközökkel” való koordinálásáról, amelyeknek mégis 
jelentős hatása van arra, hogy az egyes tagállamok önálló nemzeti politikái milyen irányba 
fejlődnek (Ferrera et al. 2002). A nyitott koordinációs mechanizmus lényege, hogy EU 
szinten irányelveket fektetnek le. Az egyes tagállamok kétévenként nemzeti akciótervben 
foglalják össze az elfogadott irányelv érdekében alkotott és tervezett intézkedéseiket. A 
nemzeti akciótervben megjelölik az elérendő célt, az ehhez felhasznált eszközöket, a 
menetrendet és az érintett cselekvőket. A célok elérésének ellenőrzéséhez indikátor 
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rendszert alkotnak és kiemelik a célok elérése érdekében tett hatékony intézkedéseket (a „jó 
gyakorlatot”). Ezeket a nemzeti akcióterveket közös jelentésben foglalják össze, amelyben 
összegzik a tagállamok tapasztalatait, kiemelik azokat az intézkedéseket, amelyek 
számottevő hatással voltak a célok elérésére és ajánlásokat fogalmaznak meg. A tagállamok 
azonban továbbra is szabadon választják meg a célok elérése érdekében tett lépéseket. A 
folyamat egyik eleme sem kötelező, számon kérhető, lényege inkább, hogy az országok 
megosszák egymással szakpolitikai tapasztalataikat, lássák, hogy milyen típusú 
intézkedések működnek más országokban. A folyamat szakaszai egy meghatározott naptár 
szerint rendszeresen ismétlődnek, a nemzeti akciótervek és a közös jelentés elkészítésére 
minden második évben kerül sor.  

A nizzai Európai Tanács indította végül is útjára a társadalmi „befogadás” folyamatot, 
amelynek öt fő célkitűzését a következőkben jelölte ki: a foglalkoztatásban való részvétel 
megkönnyítése; az erőforrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése; a kirekesztődés kockázatainak mérséklése; a legkiszolgál-
tatottabbak segítése; az összes érintett szervezet mozgósítása (Ferrera et al. 2002). Az 
imént említettük, hogy a folyamathoz tartozik egy olyan indikátor rendszer kidolgozása is, 
amely elősegíti a célok kidolgozását és az elérésük érdekében tett lépések értékelését. Erre 
2001 folyamán a szociálpolitikai bizottság égisze alatt került sor. Az indikátorokat két szinten 
fogalmazták meg. Az elsődleges indikátorok csoportjába a legfontosabb problémák 
súlyosságát mérő jelzőszámok kerültek, a másodlagos indikátorok pedig a társadalmi 
kirekesztettség további dimenzióit világítják meg (Atkinson et al. 2002). A nyitott koordinációs 
mechanizmus lényegéhez tartozik az egyes országok választási szabadsága a szakpolitikák 
tekintetében, ezért érthető, hogy az indikátor-rendszert összeállító szakértő- csoport a 
jelzőszámok a kialakításánál az eredményekre és nem az azok elérését szolgáló eszközökre 
koncentráló indikátorokat jelölt ki. Ezek az eredményeket, célokat úgy választották ki, hogy 
minden ország számára elfogadható prioritásokat jelentsenek, amelyek esetében 
egyértelmű, hogy a mutató bizonyos irányú elmozdulása a társadalmi kirekesztettség 
csökkenését jelenti. A szakértő- csoport figyelembe vette, hogy a társadalmi kirekesztés 
jelensége többdimenziós, nemcsak az anyagi deprivációt jelenti, hanem jelenthet például 
rossz egészségi állapotot, rossz lakhatási körülményeket, alacsony iskolázottságot stb. 
Eldöntötték azt is, hogy az egyes indikátorokat nem aggregálják összevont mutatóba, 
egyrészt mert ez számos módszertani problémát vet fel, másrészt mert a politikai 
döntéshozók számára több információt nyújtanak a kirekesztettség egyes dimenzióit külön 
jellemző jelzőszámok. Az ún. elsődleges indikátorok részletes leírását a melléklet 
tartalmazza. A másodlagos indikátorok között szerepelnek még olyan jelzőszámok, mint a 
Gini együttható, a tartós munkanélküliek aránya, az alacsony iskolai végzettségűek aránya, a 
jövedelmek szóródása az alacsony jövedelmi határ körül, az alacsony jövedelműek 
arányának változása egy adott év küszöbértékét lerögzítése mellett vagy a transzferek előtti 
jövedelmek alapján definiálva. A következőkben nem áll majd módunkban, hogy az 
indikátorok teljes spektrumában vizsgáljuk az egyenlőtlenségeket, a legtöbb helyen a 
jövedelmi viszonyok elemzésére szorítkozunk. Igaz, ez a társadalmi kirekesztés dimenziói 
közül csak az egyik, de talán a leginkább fontos, amit az EU által kidolgozott indikátor- 
rendszerben betöltött központi szerep is bizonyít. 

4.2. A jövedelmi egyenlőtlenségek és szegénység Magyarországon 
és az EU országokban 

Első lépesében azt vizsgáljuk, hogy hogyan viszonyul a Magyarországon tapasztalható 
egyenlőtlenség az Európai Unió más országait jellemző helyzethez. Számos vizsgálat 
született, amely az egyenlőtlenségek mértékét hasonlítja össze az európai országokban (ld. 
pl. Burniaux et al. 1998, Förster 2000). Az 4.2. táblázat szerint egy olyan vizsgálat 
eredményeit foglalja össze, amelyben azonos módszertannal mérik a jövedelmeket és 
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számítják az egyenlőtlenségi mutatókat, ami a szokásosnál jóval nagyobb mértékben 
biztosítja az eredmények nemzetközi összehasonlíthatóságát. A vizsgálat eredményei 
szerint Magyarország a jövedelmi egyenlőtlenségek szempontjából az európai 
középmezőnyben foglal helyet (Förster 2000). Nálunk nagyobb a jövedelmek szóródása, 
mint a skandináv országokban, és a korporatív rendszerrel jellemezhető Ausztriában. 
Ugyanakkor kisebbek az egyenlőtlenségek, mint a dél-európai országokban, valamint a 
liberális gazdaságpolitikával jellemezhető Egyesült Királyságban és Írországban. Az 
egyenlőtlenségek magyar szintje a német és francia egyenlőtlenségi színvonallal van 
összhangban. Hasonló következtetések adódnak a szegénységi ráta vizsgálatából: a dél-
európai és az angolszász országokban nagyobb a szegénységi küszöb alatt élők aránya, 
mint Magyarországon, a skandináv országokban és Ausztriában viszont számottevően 
kisebb. Ugyanakkor viszont látható, hogy Magyarországon magasabb az olyan háztartásban 
lakó személyek aránya, ahol nincs dolgozó háztartástag.  

 
Ahogy az előző részben is láttuk, az EU szociálpolitika a társadalmi kirekesztés jelenségét 
többdimenziósként fogja fel, a depriváltság nemcsak az alacsony jövedelmet jelenti. A 
következő táblázat egy olyan kutatás eredményeit mutatja be, amely kísérletet tett arra, hogy 
a hátrányos helyzetű háztartásokat alapvető szükségletkielégítésben elszenvedett 
nehézségek, tartós fogyasztási cikkekkel való gyengébb ellátottság, vagy a nem megfelelő 
lakásviszonyok alapján is azonosítsa. Förster et al. (2002) három csatlakozás előtt álló 
ország, Csehország Szlovénia és Magyarország jellemzőit veti össze az európai 
tagországokkal. Látható, hogy az Európai Unió tagországaiban átlagban alacsonyabb az 
alapvető anyagi nehézségekkel küzdők aránya, vagy a tartós fogyasztási cikkekkel nem 
rendelkező háztartások aránya, mint a közép-európai országokban. Ugyanakkor az EU átlag 
mögött is jelentős szóródás figyelhető meg: a szegényebb EU országokban, mint pl. 
Görögországban már a csatlakozni vágyó országokhoz hasonló azok aránya, akiknek a 
szükségesnél kevesebb jut különböző célokra vagy nem rendelkeznek a felsorolt tartós 
fogyasztási cikkekkel.  

A relatív szegénységi mutatók alapján tehát Magyarországon az európai uniós átlaghoz 
közeli az alacsony jövedelmekkel rendelkezők aránya. Ugyanakkor az alacsonyabb átlagos 
jövedelem miatt a különféle deprivációk tekintetében Magyarország az európai uniós átlagnál 
lényegesen rosszabb helyzetben van, a közép-kelet európai országok a legrosszabb 
helyzetű európai országokhoz hasonlíthatók leginkább. 

4.3. A háztartási jövedelmek egyenlőtlenségeinek és a szegénység 
alakulása Magyarországon a kilencvenes években 

A kilencvenes évek végére kialakult egyenlőtlenségek azonban már részben az európai 
csatlakozás eredményének is tekinthetők, hiszen ahogy a bevezetőben is említettük, a 
Társulási Szerződés megkötése után fokozatosan megindult a kereskedelmi akadályok 
lebontása Magyarország és az EU között. Ahhoz, hogy megérthessük ennek a folyamatnak 
a jövedelmek eloszlására gyakorolt hatását, át kell tehát tekinteni, hogy hogyan változott az 
egyenlőtlenség és a szegénység az elmúlt évtizedben. A háztartási jövedelmek 
egyenlőtlenségeit vizsgáló kutatások szerint Magyarországon már a nyolcvanas évek 
közepén a gazdasági liberalizáció irányába mutató intézkedések hatására növekedésnek 
indultak az egyenlőtlenségek (Tóth 2002). A növekedés a piacgazdaságra való áttérés 
éveiben felgyorsult, a kilencvenes évek közepe óta viszont lényegében változatlan volt a 
jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke. Az egyik leggyakrabban alkalmazott egyenlőtlenségi 
mutató, a háztartások jövedelem-eloszlásának kilencedik és a legalsó decilisének 
hányadosa az 1982-es 2,6-es értékről 1987-re 2,8-ra emelkedett. A rendszerváltást követő 
első években ismét növekedett valamelyest a mutató értéke, és 1992-re már több, mint 
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háromszor nagyobb volt a kilencedik decilis értéke a legalsó decilisének. Az évtized 
közepére újabb jelentő emelkedés figyelhető meg a mutató értékében, értéke 1995-ben már 
3,8 volt, és az évtized végén is hasonló érték volt megfigyelhető (Tóth 2002). 

4.3.1. A jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásának meghatározói 

A háztartási jövedelmek egyenlőtlenségeinek meghatározóit egyfelől úgy is vizsgálhatjuk, ha 
a háztartási jövedelmek egyes összetevőit és azoknak az egyenlőtlenség alakításában 
játszott szerepét vizsgáljuk. A háztartások jövedelme sokféle forrásból származhat. Lehet a 
jövedelem valamely háztartástag alkalmazottként végzett munkájának ellenértéke, lehet 
vállalkozásból származó nyereség, lehet valamilyen eszköz (ingatlan, pénz) birtoklásából, 
bérbeadásából származó jövedelem, a háztartás részesülhet transzferekben is az állam 
vagy más magánszemély, ill. szervezet részéről, sőt jövedelemnek tekinthetjük a saját 
fogyasztás céljára való termelést is. Átlagosan a háztartások jövedelmeiben legnagyobb 
részt a munkajövedelmek alkotják, így ezeknek az egyenlőtlenségek alakításában is 
kitüntetett szerepük van. 

4.3.1.1. A kereseti egyenlőtlenségek növekedése 

A kilencvenes években a keresetek egyenlőtlensége meghaladta az összes jövedelem 
egyenlőtlenségének mértékét és folyamatos növekedést mutatott. A Magyar Háztartás Panel 
adatai alapján a főmunkahelyi keresetek Gini együtthatójának értéke az 1991/92-es 0,33-as 
értékről 1995-re 0,36-re emelkedett. A következőkben áttekintjük, hogy a munkavállalók 
leggyakrabban vizsgált kategóriái (nem, iskolázottság, életkor, regionális aspektus) közötti 
kereseti különbségek hogyan alakultak az elmúlt évtizedben. 

A nemek közötti kereseti különbségek alakulását vizsgálva Galasi (2000) megállapítja, hogy 
1989 és 1992 között a férfiak kereseti előnye jelentősen csökkent, azóta 20%-os szinten 
stabilizálódott. Ebben a legnagyobb szerepet egyrészt a szellemi dolgozók relatív bérének 
növekedése játszotta, másrészt ki kell emelni a nemek közötti kereseti különbségek 
csökkenését az alacsony bérű ágazatokban és a középkorúak között. Ugyanakkor a 
diplomások között tovább növekedett a férfiak kereseti előnye, de ez annak a 
következménye, hogy a költségvetési szektor relatív bérszintje a vállalati szférához képesti 
visszaesett. 

Az iskolázottság hozama emelkedett a rendszerváltás folyamán (Kertesi és Köllő 2001). A 
középiskolát végzett alkalmazottak nyers kereseti előnye az általános iskolát végzettekhez 
képest az 1986-os 20%-ról 1993-ra 60%-ra, a diplomásoké pedig 70%-ról 1998-ra 240%-ra 
növekedett (Köllő 2000a). Amennyiben a nyers kereseti előnyökből kiszűrjük a munkahely 
ágazati, területi és vállalati jellemzőinek megváltozásából eredő hatást, akkor ennél kisebb 
kereseti előny adódik, de ez a diplomások esetében míg így is eléri a 150%-ot. Ugyanakkor 
ezekből az eredményekből nem szűrhető le az a következtetés, hogy leginkább a felsőfokú 
végzettség piaci értéke növekedett. Valójában a legnagyobb mértékben a szakmunkásképző 
és a középiskola közötti egy év eredményezi a legmagasabb kereseti többletet (Köllő 
2000a). 

Az idősebb korosztályokat a gazdasági struktúraváltás, technológia-váltás esetén fenyegeti 
képzettségük, szaktudásuk, szakmai tapasztalataik elértéktelenedése. Kertesi és Köllő 
(2001) eredményei szerint 1993 után minden iskolai végzettség szerinti csoportban javult a 
fiatalabb munkavállalói csoportok bérhelyzete az idősebb munkavállalókéhoz képest. Ez azt 
jelenti, hogy keresztmetszeti adatfelvételen vizsgálva a keresetek kevésbé meredeken 
emelkednek az életkorral, mint a rendszerváltás előtt, a kor és a kereset összefüggését 
mutató grafikon „ellaposodott”. Kézdi és Köllő (2000) megvizsgálta, hogy milyen lenne a 
különböző életkorú munkavállalói csoportok helyzete, ha az életkor és kereset összefüggése 
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nem változott volna. A szakmunkásképzőt végzetteknél nem figyelhető meg, hogy az 
idősebb korosztályok lényegesen kevesebbet keresnének 1998-ban, annál, mintha a 
keresetek életkor szerinti alakulása nem változott volna a rendszerváltás előttihez képest. A 
középiskolai végzettségűek esetében azonban az ötvenes évek elején születettek keresetei 
10%-kal elmaradtak attól, amit akkor kerestek volna, ha a rendszerváltás előtti állapotok 
maradnak. A diplomások között is ez a korosztály szenvedte el a legnagyobb kereseti 
veszteséget, amely itt elérte a 20%-ot.  

A keresetek regionális különbségei is erőteljesen növekedésnek indultak 1986 után. Közép-
magyarországon az alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 24%-kal meghaladja az 
országos átlagot, ami a kiugróan magas budapesti átlagbéreknek köszönhető. A közép- és 
nyugat-dunántúli régió keresetei csak 10%-kal maradnak el az országos átlagtól, a többi 
régiónak azonban mintegy 20%-os a lemaradása (Kovács T. 2000). 

4.3.1.2. A keresők számában bekövetkező változások 

Bár mind a kilencvenes évek elején, mind az évtized végén a keresetek szerepe a 
legnagyobb a háztartási jövedelmek alakításában, a kilencvenes évekre jellemző volt a 
kereseteknek az összes jövedelmen belüli arányának csökkenése is. A Háztartási 
Költségvetési Felvétel alapján Milanovic (1999), 1987-ben 60%-ra becsüli a bruttó keresetek 
arányát, 1993-ban pedig, 50%-os arányt közöl. A Magyar Háztartás Panel adatai alapján a 
háztartások jövedelmi szerkezetében a kilencvenes évek elején a jövedelmek 49%-a volt 
főmunkahelyi kereset és ez az arány az évtized közepére tovább csökkent. A keresetek 
arányának az összes jövedelmen belüli csökkenése kétféle hatás eredménye lehet. 
Előfordulhat, hogy általában a keresetek az átlagos jövedelemhez képest kisebbek lettek, 
más jövedelem-típusok összegének növekedésével ill. csökkenhet a keresők száma is 
(Milanovic 1999). Az átmenet időszakában Magyarországon nagymértékben csökkent a 
foglalkoztatás, amely egyrészt a munkanélküliek másrészt az inaktív népesség gyarapodását 
jelentette. A munkanélküliség megjelenése a jövedelmi egyenlőtlenségeket növelő hatással 
rendelkezik, különösen amennyiben a kereseti eloszlás alján levőket érinti inkább. Még 
súlyosabb a helyzet, ha a munkahely elvesztése ill. a kereső korúak inaktivitása 
koncentráltan jelentkezik a háztartásokban (Flemming, Micklewright 1999). Ennek 
eredményeképpen megnő azon háztartások aránya, akik egy foglalkoztatottal sem 
rendelkeznek, vagyis polarizálódik a foglalkoztatottságnak a háztartások közötti eloszlása.  

Az összes háztartáson belül az 1991/92-es vizsgálati évre jellemző 42%-ról öt 
százalékponttal növekszik az alkalmazottal nem rendelkező háztartások aránya az évtized 
végére. Ez nemcsak a népesség öregedésének a következménye, hiszen ugyanúgy jellemző 
ez a folyamat az aktív korú háztartásfővel rendelkező háztartásokra, mint az összes 
háztartásra. Ezek szerint az aktív korú háztartásfővel rendelkező háztartások (18 és 60 év 
közötti háztartásfő) 21%-ában nem volt alkalmazott háztartástag az évtized elején, és ez az 
arány folyamatosan növekedve 1997/98-ban 29%-ig emelkedett. Ezzel párhuzamosan mind 
az egykeresős, mind a kétkeresős háztartások aránya 4-5%-os csökkenést mutat. A három 
vagy több keresővel rendelkező háztartások arányára azonban ez már nem jellemző, 
elmondható, tehát, hogy egyre egyenlőtlenebbül oszlik meg a foglalkoztatottak száma a 
háztartások között (Szivós és Medgyesi 2000).  

4.3.1.3. A többi jövedelemtípusnak az egyenlőtlenségre gyakorolt hatása 

A keresetek arányának csökkenésével párhuzamosan megnövekedett a 
társadalombiztosítási és szociális jövedelmek aránya, amely az 1991/92-es vizsgálati évben 
a jövedelmek harminc százalékát tette ki, két évvel később viszont már 36% volt az ilyen 
típusú jövedelmek aránya. A tőkejövedelmek, vállalkozói profitok aránya 6-8% körül mozgott 
a vizsgált időszakban és jelentősen nem változott. A társadalmi újraelosztó rendszereknek 
volt egyenlőtlenségcsökkentő hatása, ennek köszönhető, hogy a kereseti egyenlőtlenségek 
és a tőkejövedelmek egyenlőtlenségeinek növekedése mellett nem nőtt lényegesen a 
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háztartási jövedelmek egyenlőtlensége (Tóth 2002). Összességében tehát a kilencvenes 
évek második felében a kereseti egyenlőtlenségek növekedése ellenére nem nőtt 
számottevően a háztartási jövedelmek egyenlőtlensége. 

4.3.2. A jövedelem-eloszlás aljának vizsgálata: a szegénység alakulása a 
kilencvenes években 

A jövedelem-egyenlőtlenségi vizsgálatok leggyakoribb felhasználási terepe a szociálpolitika 
területe. Emiatt kísérjük kitüntetett figyelemmel a jövedelem-eloszlás alján elhelyezkedő 
szegény háztartások helyzetét. A szegénységi küszöböt az egy főre jutó háztartási 
jövedelem alapján számított medián felénél meghúzva a szegények aránya az 1991-es 
10,2%-os értékről 1996/97-ra 12,4%-ra emelkedett. A Háztartás Monitor felvétel tanúsága 
szerint viszont az évtized második felében nem változott jelentős mértékben a szegények 
aránya (Gábos és Szivós 2002). A szegénység „súlyosságát” mutatja a szegénységi rés-
arány, ami a szegényeknek a szegénységi küszöbtől való átlagos elmaradását fejezi ki a 
szegénységi küszöbérték százalékában. Ennek a mutatónak az értéke 25-30% között 
mozgott az elmúlt évtizedben, és úgy tűnik, hogy inkább az évtized első felében volt a 
tartomány felső régióiban a végén pedig az alacsonyabb határ közelében mozgott. A 
szegénnyé válást meghatározó tényezők közül az iskolai végzettség, a munkaerő-piaci 
státus, a területi hovatartozás, az etnikai hovatartozás és az életkor játszott lényeges 
szerepet az elmúlt évtizedben (Gábos és Szivós 2002). A következőkben a „nyers” 
szegénységi ráták bemutatásával jellemezzük a szegénység előfordulását ez egyes 
társadalmi csoportokban, de regressziós elemzések is kimutatják, hogy ezeknek a 
magyarázó faktoroknak a szerepe akkor is megmarad, ha kiszűrjük a magyarázó faktorok 
összefüggésének hatását (Tóth 2002). 

A mediánjövedelem felénél meghúzott szegénységi küszöb mellett az évtized elején a nyolc 
általánost sem végzettek szegénységi kockázata volt kirívóan magas, az évtized végére 
azonban az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is az előbb említetthez hasonló 
kockázattal kell, hogy szembenézzenek. Mindkét csoportban 18-19% volt a szegények 
aránya. A szegénységi kockázat legnagyobb mértékű emelkedése a szakmunkásképzőt 
végzettek között volt megfigyelhető, esetükben 2,5%-ról 6,8%-ra nőtt a szegények aránya. 
Az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek között ennél jóval alacsonyabb a „nyers” 
szegénységi kockázat, hiszen mindkettőben 3% alatt marad a szegények aránya. A 
szegénységi kockázat az átlagosnál jóval nagyobb, egyharmad körüli azokban a 
háztartásokban, amelyekben a háztartásfő munkanélküli vagy nem nyugdíjas inaktív, míg a 
foglalkoztatott vagy nyugdíjas háztartásfővel rendelkező háztartásokban a szegények aránya 
jóval az átlag alatt marad. A szegénységet meghatározó egyik legfontosabb faktor a 
háztartásfő etnikai hovatartozása. A roma háztartásban élők esetében mintegy tízszerese a 
szegények aránya a nem romákhoz viszonyítva. Ugyancsak jelentős magyarázó faktor a 
kérdezett lakhelyének településtípusa. A községekben az átlagosnál magasabb szegénységi 
rátákat találunk, míg a megyeszékhelyeken és főként a fővárosban az átlagosnál jóval 
alacsonyabb a szegények aránya (Gábos és Szivós 2002). 

A szegénységnek életkor szerinti alakulásában is láthatók változások a kilencvenes évek 
folyamán. A háztartásfő életkora szerint megfigyelve a szegénységi ráta alakulását, azt lehet 
megállapítani, hogy a fiatalabb korosztályokhoz tartozó háztartásfővel rendelkező 
háztartások között nőtt meg jelentősen a szegények aránya. A háztartásban élő személyek 
életkorát figyelembe véve a 18 éven aluliak esetében jelentősen megnő a szegények aránya. 
A legfiatalabb 0-2 éves gyermekek között 1991/92-ben 6,6% volt a medián fele szegénységi 
küszöbnél alacsonyabb jövedelemből élő háztartásban lakók aránya, míg 200/2001-ben 
17,3%. Nagyjából hasonló mértékű emelkedés volt megfigyelhető a többi fiatalkorú 
csoportban is, egészen a 15-19 évesek korosztályáig (Gábos és Szivós 2002). Az idősek (60 

 87



évnél idősebbek) esetében az alsó kvintilisnél, ill. a medián 60%-ánál meghúzott 
küszöbérték mellett az időskorúakra jellemző szegénységi ráta a kilencvenes évek elején 
magasabb volt, mint az aktív korúakra jellemző, 1996- tól kezdődően azonban minden 
küszöb mellett magasabb az aktív korúak szegénységi rátája, mint az időskorúaké. 
Ugyanakkor az aktív korúak körében az időseknél tapasztalt tendenciákkal ellentétes irányba 
változott a szegénységi ráta: 1992-től 1996-ig emelkedett, majd pedig kismértékű csökkenés 
ill. stagnálás volt megfigyelhető (Medgyesi 2002). 

A Magyar Háztartás Panel 1992 és 1997 között vizsgálta a háztartások munkaerő-piaci és 
jövedelmi helyzetét és az abban mutatkozó változásokat egy kétezer háztartásból álló minta 
évenkénti megkérdezésével. A kutatás adatai alapján a szegénység dinamikájának 
vizsgálatára is mód nyílt, és azonosítani lehetett azokat a háztartásokat, akik tartósan 
szegénynek tekinthetők. A tartós szegénységet befolyásoló demográfiai, munkaerő-piaci 
tulajdonságok hasonlóak a korábban említettekhez, tehát a nagy létszámú, gyermekes 
háztartások, a kistelepüléseken lakók, az alacsony iskolai végzettségűek, munkanélküliek és 
a romák között nagyobb az átlagosnál a tartósan szegények aránya (Spéder 1998). A 
gyermekek szegénysége illetve az időskori szegénység, bár igen súlyos probléma, de 
leginkább az ellátórendszereknek a gazdasági átalakulás során felmerülő nehézségeivel 
függ össze. Strukturális problémákon alapuló súlyos és kilátástalan szegénység a települési 
illetve regionális egyenlőtlenségek és roma népesség kapcsán figyelhető meg (Szalai 2002). 
Ezért a következőkben ezzel a két problémakörrel kiemelten foglalkozunk. 

4.3.2.1. A roma népesség helyzete 

A cigányság helyzetével kapcsolatos megbízható adatokat a kilencvenes évekre 
vonatkozóan a Kemény István, Havas Gábor és Kertesi Gábor által vezetett az ország 
cigány népességét reprezentáló 1993-as felvételből ismerünk. A szocializmus időszakában a 
cigányok körében is általánossá vált a nyolc osztály elvégzése, és a szakképzetlen 
munkaerőt tömegével foglalkoztató szocialista nagyipar munkahelyet is tudott biztosítani 
sokuknak, ezáltal a társadalmon kívüli létből lassan integrálódott a cigányság egy jelentős 
része, igaz így is csak perifériás társadalmi helyzetet tudtak elérni. A rendszerváltással és a 
piacgazdaság kiépülésével azonban ez az évtizedeket igénybe vevő folyamat néhány év 
alatt semmivé foszlott, a szocialista nagyipar csődje, a munkahelyek tömeges megszűnése 
ugyanis oda vezetett, hogy a cigányok jelentős része kiszorult a munkaerőpiacról. A 
munkaerőfelvétel adatai szerint a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak körében a 
munkaerőpiacról 1989 és 1993 között kiszorulók, tehát az inaktívvá, vagy hosszú távú 
munkanélkülivé válók aránya a cigányok esetében 38%, a nem cigányok esetében alig 10% 
volt (Kertesi 1995). 1993 szeptember-novemberi adatok szerint és az ILO által elfogadott 
munkanélküli-definíciót figyelembe véve a cigányok körében a passzív munkanélküliek nélkül 
38%, a passzívokat is beleértve pedig 48% volt a munkanélküliségi ráta, míg a nem cigányok 
körében 11 és 13% a megfelelő arányok. Mindennek az az eredménye, hogy a cigány 
háztartások 53%-ában a munkaképes korú háztartástagok egyikének sincsen állása, míg a 
nem cigányok között ez a háztartásoknak egyharmadára igaz. Különösen kedvezőtlennek 
mondható a nagycsaládos cigányok helyzete. A cigány családokban élő eltartott gyermekek 
fele olyan háztatásban lakik, ahol nincsen egy aktív kereső sem (Kertesi 1995). A 
cigányoknak a munkaerőpiacról való kiszorulásában jelentős szerepet játszik jellemzően 
alacsonyabb iskolai végzettségük és az, hogy a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen 
adottságokkal rendelkező településeken (kistelepüléseken) és régiókban laknak. Az iskolai 
végzettség szempontjából sokat javult a cigányság helyzete a rendszerváltást megelőző két 
évtizedben. Az 1993/94-es cigányvizsgálat tanúságai szerint a kilencvenes évek elejére a 
roma népesség csaknem fele elvégezte a nyolc osztályt, egytizedük szakmunkásképzőbe, 
két százalék pedig középiskolába ill. felsőoktatási intézménybe is járt. Az ezt megelőző 
1971-es vizsgálat tanúsága szerint a romák nyolctizedének nem volt általános iskolai 
végzettsége (Kemény 1996). Az általános iskolai végzettség elterjedése mellett ugyanakkor 
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a középiskolai és felsőfokú végzettség esetében tovább nőtt a cigányok és nem cigányok 
közötti különbség.  

A cigányság helyzetét a humán tőkének a kilencvenes években lezajlott átértékelődése tette 
rendkívül nehézzé. A kilencvenes évekre az általános iskolai végzettség és a 
szakmunkásképző végzettség leértékelődött a középiskolai és a felsőfokú végzettséggel 
szemben. A szakképzetlen munkaerő iránti igény rohamosan csökkent, így az általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők jelentős része már nem tud megkapaszkodni a 
munkaerőpiacon, sőt a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak között 
szakmunkásképzőt végzettek ötöde is kiszorult a munkaerőpiacról, mert a kilencvenes 
években leépülő iparágakban (bányászat, kohászat) szerezte a szakmáját (Kertesi 1995).  

A cigány népesség területi elhelyezkedése is kedvezőtlen foglalkoztatási szempontból, mert 
bár húsz év alatt egyötödről kétötödre növekedett közöttük a városlakók aránya, de ez még 
mindig jelentősen alatta marad az országos átlagnak. A községekben lakás különösen a 
rendszerváltás után vált a romák munkaerő-piaci helyzetét erősen befolyásoló tényezővé, a 
magas munkanélküliséggel jellemezhető községekben a cigányok több, mint fele kiszorult a 
munkaerőpiacról. Mindazonáltal az alacsonyabb iskolai végzettség, a kistelepüléseken levő 
lakóhely (a demográfiai eltérések- életkor, családi állapot, nem stb. figyelembe vétele mellett) 
sem magyarázzák meg teljes mértékben sem a munkanélküliség előfordulásának 
valószínűségében cigányok és nem cigányok között megfigyelhető különbséget, sem a roma 
és nem roma foglalkoztatottak között megfigyelhető bérkülönbséget. Mindez azt is jelzi, hogy 
a munkaerő-piaci diszkrimináció is minden bizonnyal szerepet játszik ezeknek a 
különbségeknek a kialakításában (Kertesi 1995). 

4.3.2.2. Települési- regionális problémák 

A rendszerváltás után jelentős és növekvő mértékű területi egyenlőtlenségek alakultak ki. A 
munkanélküliség tekintetében megmutatkozó egyenlőtlenségek folyamatosan növekedtek, 
annak ellenére, hogy 1993 óta a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökkent. A 
legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető hónapban 1993 márciusában a kistérségek 
legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető tizedében 23,8% volt a regisztrált 
munkanélkülieknek a munkaképes korú lakossághoz viszonyított aránya, a legalacsonyabb 
munkanélküliséggel jellemezhető tizedben pedig 7,1%. 2001 márciusában 19,2 és 3,1 voltak 
a megfelelő arányok, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráták egyenlőtlensége 
megduplázódott (Fazekas 2000). A jelentős mértékű egyenlőtlenségek kialakulásának 
okaként azt a magyarázatot szokták említeni, hogy a veszteségesen termelő, a tranzíciós 
válság által leginkább veszélyeztetett szocialista nagyipar is területileg meglehetősen 
koncentrált volt. A KGST irányú kereskedelem és a természeti erőforrások miatt néhány 
észak-keleti megyében nagyfokú iparosítás ment végbe. Ezeknek az ipari központoknak az 
összeomlása azonban nem magyarázza meg a kialakuló munkanélküliségbeli 
különbségeket, mert a tranzíció első szakaszában a munkahelyek megszűnése egyenletes 
volt az országban, a kialakuló új gazdaság azonban jelentős egyenlőtlenségeket mutatott. 
Emiatt a kutatók inkább hajlanak arra, hogy a munkanélküliségben meglevő regionális 
különbségek okát inkább a tranzíció kezdetén az egyes régiók közötti vállalkozói és ipari 
kapacitásban meglevő különbségekben keressék. Az állami nagyipar dominanciája egy adott 
régióban csak akkor vezetett később magas munkanélküliséghez, ha alacsony színvonalú 
infrastrukturális ellátottsággal, és egyéb a fejlődést segítő társadalmi feltételek alacsony 
szintjével (lakosság iskolázottsági alacsony iskolázottsága, szolgáltatások, kereskedelem 
alacsony fejlettsége) párosult (Fazekas 2000). Későbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
régiók közötti jövedelemi különbségek magyarázatában növekedett a centrum-periféria 
viszony, tehát a Budapesttől, illetve a nyugati régióktól való távolság magyarázó szerepe. 
Budapest, valamint a Graz és Bécs felé vezető utak mentén fekvő települések gyorsabban 
talpra álltak, köszönhetően többek között annak, hogy a külföldi tőkebefektetések nagy része 
is ide áramlott.  
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Kutatások kimutatták, hogy azok a régiók munkaerőpiacai vannak kedvező helyzetben, 
amelyekbe jelentős mennyiségű külföldi tőke áramlott. A külföldi tőkebefektetések 
elsősorban azokat a mikro-régiókat részesítették előnyben, amelyek magasabb 
iskolázottságú lakossággal rendelkeznek és közelebb fekszenek a nyugattal való 
kereskedelem fontos útvonalaihoz. A budapesti agglomeráció és a sok szakmunkással 
rendelkező nyugat-magyarországi városok voltak legkedvezőbb helyzetben (Fazekas 2000). 

4.4. Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása az 
egyenlőtlenségekre 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás összetett gazdasági- politikai folyamat, amelyek 
számos csatornán keresztül befolyásolja a jövedelmek eloszlását. A csatlakozás azt jelenti, 
hogy Magyarország az európai közös piac részévé válik, amely a termékek, a munkaerő és 
a tőke szabad áramlásán alapszik. A csatlakozás a közös piacot szabályozó közösségi 
joganyag átvételét is jelenti, amely többek között szabályozza a közös agrárpolitikát, a közös 
kereskedelem-politikát, a gazdasági versenyt stb. Ezen kívül a csatlakozás jelenti még, hogy 
Magyarország előtt megnyílik az európai strukturális alapokból való részesedés lehetősége. 
Ahogy a bevezetőben is jeleztük, a csatlakozási szerződés aláírása és a belépés a 
csatlakozási folyamat egy kitüntetett állomása, de maga a csatlakozási folyamat mintegy tíz 
éve tart, és várhatóan a csatlakozási szerződés aláírása után néhány évig még elhúzódik. 
Az EU- csatlakozás számos hatása tehát már realizálódott, a társadalmi egyenlőtlenségek 
tekintetében is, ugyanakkor a csatlakozásnak valószínűsíthetően lesznek további 
újraelosztási hatásai. A csatlakozás újraelosztási hatásainak nagyságára becslést adni 
rendkívül bonyolult feladat, erre itt nem vállalkozunk. Megpróbáljuk azonban bemutatni 
azokat a mechanizmusokat, amelyek révén az Európai Unióhoz való csatlakozás hat a 
jövedelmek eloszlására.  

A jövedelmi egyenlőtlenségek az egyének által a munkaerőpiacon és a tőkepiacon realizált 
jövedelmek egyenlőtlenségeitől függnek elsősorban. Ezen kívül szintén befolyásolják a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket azok a demográfiai folyamatok, amelyek meghatározzák, hogy 
ezek a személyes jövedelmek hogyan kombinálódnak háztartási jövedelemmé. Ugyancsak 
fontos szerepet játszik a jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásában, hogy az adóztatás és 
állami transzferek révén megvalósuló újraelosztás mennyire képes a munkaerőpiacon ill. 
tőkepiacon kialakult egyenlőtlenségeket tompítani. Az egyenlőtlenségeket meghatározó 
számos tényező közül elsősorban a csatlakozásnak a keresetek eloszlására és a 
redisztribúcióra való hatását vizsgáljuk.  

4.4.1. Keresetek eloszlásának változása és a csatlakozás  

Empirikus vizsgálatok igazolják, hogy a háztartások jövedelmeiben a munkajövedelmek 
aránya a legmagasabb és ennek a jövedelemtípusnak az egyenlőtlensége határozza meg 
leginkább az összes háztartási jövedelem eloszlásában megfigyelhető egyenlőtlenségeket. A 
keresetek szóródásának fő meghatározói a munkaerő keresleti és kínálati viszonyai, 
valamint a munkaerő-piaci intézményrendszer.  

A nyolcvanas években ill. a kilencvenes évek elején, kevés kivételtől eltekintve a fejlett 
országok munkaerőpiacait a keresetek eloszlásának növekvő egyenlőtlensége jellemezte (ld. 
Pl. OECD 1993, Gottschalk és Smeeding 1997). Ezeknek a folyamatoknak az elemzői 
rámutattak arra, hogy a nyolcvanas években a képzett munkaerő relatív bére növekedett, 
annak ellenére, hogy a jól képzett munkaerő relatív kínálata is növekedett. Ez csak úgy 
mehetett végbe, ha közben a kínálat növekedésének mértékét meghaladó 
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keresletnövekedés is mutatkozott a képzett munkaerő iránt. A képzett munkaerő iránti 
kereslet növekedésének magyarázatára többféle hipotézist is megfogalmaztak a 
munkagazdászok (Gottschalk és Smeeding 1997, Aghion et al. 1999). Az ún. 
„deindusztrializációs” hipotézis szerint az ipari termékektől a szolgáltatások felé elmozduló 
végső fogyasztás a felelős ezért, hiszen az utóbbi szektor nagyobb arányban használ 
képzett munkaerőt. Más elméletek szerint a fejlődő országokkal kibontakozó nemzetközi 
kereskedelem miatt tolódott az Egyesült Államokban és a fejlett országokban a 
munkakereslet a képzett munkaerő irányába. Az empirikus vizsgálatok azonban azt 
bizonyítják, hogy az egyes iparágakon belül is megfigyelhető a keresetek szóródásának 
növekedése. Ez olyan technológiai változások nyomán jöhetett létre, amely minden 
szektorban megnövelte a képzett munkaerő termelékenységét. A piaci erők mellett 
intézményi változások is elősegíthették a keresetek egyenlőtlenségének növekedését: pl. a 
bértárgyalások decentralizálása a keresetek szóródásának növekedését vonja magával, 
hiszen azok szintje nem mindenkire érvényes központi megállapodásoktól, hanem a sokkal 
heterogénebb vállalati szintű megállapodásoktól függ. A következőkben ebben az elméleti 
keretben interpretáljuk a kilencvenes években a magyar munkaerőpiacon zajló folyamatokat 
és értékeljük az EU- csatlakozás kapcsán várható fejleményeket. 

4.4.1.1.Kereskedelmi integráció és egyenlőtlenségek 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyrészt jelenti a jelenlegi tagállamokkal szemben a 
külkereskedelem liberalizálását, mársészt az EU-n kívüli országokkal szemben pedig a 
közös kereskedelem-politika átvételét. A nemzetközi kereskedelem jóléti hatásainak 
elemzésekor figyelembe kell venni, hogy a kereskedelem a termékárakat lefelé nyomja, így 
fogyasztóként mindenki profitál a kereskedelem előnyeiből. Ugyanakkor, a kereskedelem a 
termelési tényezők értékét is befolyásolja, és azon tényezők tulajdonosai számára, amelyek 
értéke a kereskedelem következtében csökken, előfordulhat, hogy a kereskedelem 
összesített hozadéka negatív. A kereskedelem tehát nemcsak hatékonysági, hanem 
elosztási hatásokkal is rendelkezik, így a kereskedelem előtti akadályok elhárulása is hat a 
jövedelmek eloszlására. A kereskedelmi integráció elosztási hatásait leggyakrabban 
olyan modell keretében szokták elemezni, amelyben a kereskedelem azért előnyös az egyes 
országok számára, mert azok különböznek a különféle termelési tényezőkkel való 
ellátottságban (Aghion et al. 1999). Ilyenkor az egyes országok olyan termékek előállítására 
specializálódnak, amelyeknek előállításához szükséges termelési tényezőkkel bőséggel 
rendelkeznek. A kereskedelem kibontakozásának következménye az, hogy növekszik annak 
a termelési tényezőnek az ára amellyel az integráció előtt bőségesen rendelkezett az adott 
ország, és csökken annak a tényezőnek az ára, amellyel kevésbé volt ellátva. A 
leggyakrabban tárgyalt példa egy „szegény” és egy „gazdag” ország között kibontakozó 
kereskedelem (lásd például Bean et al. 1998). A „gazdag” országban magas a képzett 
munkaerő aránya, de csak szűkösen rendelkeznek képzetlen munkaerővel, ezért ennek ára 
viszonylag magas. A „szegény” országban fordított a helyzet, ott bőségesen áll 
rendelkezésre képzetlen munkaerő, ezért ennek ára viszonylag alacsony, viszont kevéssé 
rendelkeznek képzett munkaerővel, ezért ennek ára viszonylag magas. A kereskedelmi 
integráció után a „szegény” ország a képzetlen munkaerővel előállítható termékek 
előállítására specializálódik, és mivel az ilyen termékek iránti kereslet a „gazdag” országba 
irányuló export révén növekszik, így a képzetlen munkaerő ára is növekedni fog. A „szegény” 
országban élő magas képzettségű dolgozók munkája iránti kereslet viszont csökken a 
„gazdag” országból érkező olcsóbb import-termékek miatt. Összességében így a 
szegényebb országban csökken a keresetek egyenlőtlensége, a „gazdagabb” országban 
viszont növekedni fognak az egyenlőtlenségek, mert az iskolázott munkaerő ára növekszik a 
képzetlen munkaerő árához képest. Számos tanulmány született, amely ezen gondolatmenet 
empirikus relevanciáját vizsgálta a kereseti egyenlőtlenségek növekedésének 
magyarázatában az Egyesült Államokban (ezekről lásd pl. Gottschalk és Smeeding 1997). A 
kereskedelem volumenében vagy irányában bekövetkező változások tehát jelentős 
gazdaságszerkezeti változásokat eredményezhetnek, amelyek a következtében jelentősen 
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megváltozik a termelési tényezők iránti kereslet, és ez a jövedelmek eloszlására is hatással 
van. 

A magyarországi gazdasági átmenet két jellegzetes szakaszra osztható: az első 
szakaszban, a kilencvenes évek első felében jelentős mértékű gazdasági szerkezet-váltás 
történt, míg a második szakaszra, a kilencvenes évek második felében a külföldi működőtőke 
intenzív beáramlása, jelentős technológiai fejlődés és gazdasági növekedés volt jellemző 
(Kertesi és Köllő 2001, Kézdi 2002). Az átalakulás első szakaszában a gazdasági 
szerkezetváltás részben az árak liberalizálása és a vállalkozás szabadsága mellett részben 
a külkereskedelem irányában történt változások következtében ment végbe. 

Magyarország külkereskedelmében már a nyolcvanas évek végén megkezdődött egy 
általános kereskedelmi liberalizáció, amely elsősorban a mennyiségi import-korlátozások 
megszüntetését jelentette. Ehhez járult hozzá a kilencvenes évek elején az Európai Unióval 
aláírt társulási szerződés, valamint a közép-európai országok között megkötött CEFTA 
kereskedelmi megállapodás, illetve a WTO- tagság által megkövetelt liberalizációs lépések. 
Magyarország 1995 után az Európai Unióval kötött társulási szerződés értelmében 
fokozatosan felszámolta az EU-ból származó ipari termékekre kivetett vámot, és az ipari 
termékek esetében az EU és Magyarország között 2000-re gyakorlatilag megvalósult a 
szabad kereskedelem (Losoncz 2001). A külkereskedelem irányában is gyökeres változások 
játszódtak le. A KGST keretében a többi volt szocialista országba és a volt Szovjetunióba 
irányuló kereskedelem összeomlott és az erre a piacra termelő vállalatok egy része 
sikeresen hódította meg a nyugati piacokat, más részük viszont képtelen volt termékeinek új 
piacokat találni. Az évtized végén a csatlakozás küszöbére érve Magyarország 
legjelentősebb külkereskedelmi partnere az EU lett, az ország kivitelének 1997-ben 72%-a 
irányult az Unió országaiba, behozatalának pedig 65%-a származott onnan. A kereskedelem 
növekedése is jelentős mértékű volt. A behozatal (dollárban számolva) kétszeresére, a kivitel 
pedig ennél is nagyobb mértékben, 2,3-szorosára nőtt 1993 és 1997 között (Jakab, Kovács 
és Oszlay 2000). Ráadásul Magyarországnak az EU-ba irányuló exportjában a kilencvenes 
évek második felében folyamatosan növekedett a képzett munkaerővel előállított, illetve a 
technológia-intenzív termékek aránya (Kaminsky és Riboud 1999).  

A kilencvenes évek első felét jellemző gazdasági szerkezetváltást tehát részben ezek a 
kereskdelemi változások kényszerítették ki. Ennek következtében jelentősen csökkent a 
foglalkoztatás a bányászatban 80%-kal, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban 60%-kal, 
valamint a feldolgozóiparban 40%-kal csökkent a dolgozók száma. A vas és acéliparban 
egynegyedére zsugorodott a foglalkoztatás, míg a könnyűipari ágazatokban kisebb mértékű 
visszaesés volt tapasztalható. A munkájukat elvesztők egy része a szolgáltató szektorban 
talált munkát: a kereskedelemben, a szállodaiparban és a vendéglátóiparban volt nagyobb 
mértékű a foglalkoztatás emelkedése (Kézdi 2002). Mivel a versenyképtelenné vált vállalatok 
jelentős számban foglalkoztattak képzetlen munkaerőt, a kilencvenes évek első felében a 
képzett munkaerő arányának emelkedése a foglalkoztatottak között annak volt köszönhető, 
hogy a magasabb képzettségű munkaerőt foglalkoztató ágazatok felé tolódott el a gazdaság 
szerkezete. Később, az EU tagországokból származó ipari termékekre kivetett vámok 
eltörlése már nem gyakorolt a keleti piacok elvesztéséhez hasonló sokkszerű hatást a 
magyar vállalati szektorra. Az erősödő importverseny hatása finomabb volt, hiszen addigra 
csak a versenyképes vállalatok maradtak állva (Dezséri, Meisel és Rácz 2000).  

Összességében tehát a külföldi tőkebefektetések által vezérelt átalakulás egy versenyképes, 
és az európai piacokra termelő ipari szektor megjelenését segítette elő. Az Európai Unióval 
kialakult kereskedelmi integráció azt valószínűsíti, hogy a kereskedelmi akadályok további 
csökkentése nem fog a magyar iparban további jelentős szerkezetváltást eredményezni. 
Ugyanakkor vannak olyan ágazatok, amelyek eddig jelentős védelmet élveztek, és a 
kereskedelmi liberalizációval nehéz helyzet elé fogja őket állítani a külföldi termékek 
versenye. Ilyen problémák sújthatják a mezőgazdaságot, a megmaradt nehézipari 
kapacitásokat, a kevésbé versenyképes kis és középvállalkozó szektort, a szolgáltató 
szektort. A mezőgazdaság versenyképességére vonatkozó vizsgálatok (Fertő 2000, Fertő és 
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Hubbard 2001) azt mutatják, hogy a gabonatermesztés versenyképesebb, mint az állat-
tenyésztés, de ez utóbbi szektorban is vannak a magyar mezőgazdaságnak komparatív 
előnyei az EU-val szemben. A vizsgálatok ezen kívül azt is mutatják, hogy a nagyobb 
gazdaságok versenyképessége meghaladja a kisebb üzemekét, tehát elsősorban ez 
utóbbiak számára (kisebb családi gazdaságok, részmunkaidős gazdaságok) okozhat 
problémákat a csatlakozás. Ezek az ágazatok tehát kénytelenek lesznek a csatlakozás után 
az európai termékek intenzívebb versenyével megküzdeni, aminek eredményeképpen a 
csatlakozási folyamat eredményezhet még kisebb mértékű szerkezeti átalakulásokat a 
magyar gazdaságban. 
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4.4.1.2. Modernizáció, technológiai fejlődés és egyenlőtlenségek 

A kilencvenes évek második felében hasonló folyamat játszódott le Magyarországon, mint a 
fejlett országok munkaerőpiacain a nyolcvanas ill. kilencvenes években, amikor is a képzett 
munkaerő relatív bére a gazdaság egyes szektorain belül is növekedett. Ezt a 
munkagazdászok leggyakrabban avval magyarázzák, hogy olyan technológiai változások 
mentek végbe, amelyek megnövelték a képzett munkaerő termelékenységét, és ezáltal a 
képzett munkaerő iránti keresletet. A gazdasági átalakulás második szakaszában tehát már 
nem a tevékenység szektorok közötti arányának változása, hanem az egyes szektorokon 
belül az egyre fejlettebb technológiák alkalmazása növelte a képzett munkaerő iránti 
keresletet. Kertesi és Köllő (2001) bemutatja, hogy azokban a vállalatokban, ahol magasabb 
a fiatal-iskolázott munkaerő részaránya a dolgozók között, magasabb a vállalat 
termelékenysége is, és a kilencvenes években folyamatosan nőtt a fiatal-iskolázott 
munkaerő arányának hatása a termelékenységre. Ugyancsak növekedett a vállalatok 
tőkefelszereltségének és a náluk dolgozó fiatal és iskolázott munkaerő részarányának 
összefüggése. Úgy tűnik ekkor már elindult egyfajta „specializáció, amelynek során a 
modernebb és termelékenyebb technológiák működtetéséhez fiatalabb munkaerőt 
alkalmaznak” a vállalatok (Köllő 2000, 87.old.). 

A magyar gazdaság technológiai fejlődésében jelentős szerepet játszott a külföldi 
működőtőke. Magyarország és az EU illetve a világgazdaság integrálódását nemcsak a 
kereskedelem fejlődése támasztja alá, hanem az országba beáramló külföldi működőtőke 
jelentős mennyisége is. A gazdasági integráció ugyanis nemcsak a termékek szabad 
mozgása révén, hanem a termelési tényezők vándorlása révén is megvalósulhat. A tőke és 
munka mozgását az integrálódó országok között meglevő hozamkülönbségek motiválják, a 
termelési tényezők oda vándorolnak, ahol magasabb hozamot tudnak elérni. Amikor az 
országok annak a terméknek az előállítására specializálódnak, amelyhez szükséges 
termelési tényezőkkel relatíve jobban ellátottak, akkor a tényezők migrációjának elosztási 
hatásai hasonlóak a kereskedelem elosztási hatásaihoz. A migrációval azoknak a termelési 
tényezőknek a tulajdonosai járnak jól, amelyben az integráció előtt gazdagabb volt az adott 
ország, és csökken a tényezőnek a hozama, amelyben szegényebb volt. Így a gazdagabb 
ország tőkeexportjával az adott ország tőketulajdonosai és a befogadó ország munkásai 
járnak jól, míg a gazdagabb ország munkásai és a befogadó ország tőketulajdonosai pedig 
rosszul (Bean et al. 1998). Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország relatíve leginkább 
képzett munkaerőben gazdag országnak tekinthető, így érthetővé válik, hogy a külföldi 
tőkebefektetések nyomán növekedett a képzett munkaerő bérelőnye a kilencvenes évek 
második felében. 

Az egyenlőtlenségek jövőbeni alakulásának előrejelzésénél az egyik legfontosabb kérdés, 
hogy a jövőben milyen mértékben folytatódik a technológiai fejlődés, ami jelentős mértékben 
a beáramló külföldi tőke nagyságától is függ. Az EU- csatlakozás önmagában rövid-távon 
várhatóan nem fogja lényegesen megnövelni az országba áramló külföldi tőke mennyiségét. 
Pozitíven hat a Magyarországra irányuló külföldi befektetésre, hogy a befektetésekkel 
kapcsolatos országkockázat a csatlakozással várhatóan csökken (ld. Baldwin et al. 1997). 
Ugyanakkor a csatlakozásnak a külföldi működőtőke importra gyakorolt hatásának 
megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy valamelyest romlik a beruházások üzleti 
környezete. A működőtőke- befektetéseket ösztönző adókedvezmények, a vámvisszatérítés 
és a vámszabad területek megszűnésével és hosszabb távon a bérköltségben meglevő 
különbségek csökkenésével nemcsak az EU-n kívüli vállalatok, hanem az európai vállalatok 
számára is kedvezőtlenebb lesz a befektetési környezet (Losoncz 2001). Ugyanakkor, 
amennyiben a magyar gazdaság EU-n belüli fejlődésének egy sikeres forgatókönyve valósul 
meg, úgy folytatódni fog a gazdaság modernizálódása, technológiai fejlődése. Ez 
mindenképpen a fiatal, iskolázott rétegek számára kedvező, az ő munkájuk, szakértelmük 
iránti kereslet növekedését valószínűsíti. Hogy ez mennyiben fogja eredményezni a 
bérkülönbségek további növekedését az a munkakínálat alakulásától is függ. Amennyiben az 
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oktatási rendszer nem tud lépést tartani az iskolázott munkaerő iránti növekvő igénnyel, 
akkor növekedni fog a képzett munkavállalók kereseti előnye, ellenkező esetben azonban az 
is előfordulhat, hogy csökken a képzettek és képzetlenek közötti bérkülönbség. Meg kell 
jegyezni, hogy amennyiben a fiatal és képzett munkaerő relatív bére növekszik, akkor a 
kereseti egyenlőtlenségek aggregált szintje nem biztos, hogy növekszik, hiszen a képzettség 
növekvő hozamát ellensúlyozhatja az a tény, hogy az idősebb munkavállalók kereseti előnye 
pedig csökken a fiatalokhoz képest. 

4.4.1.3. Külföldi tőkebefektetés és regionális egyenlőtlenségek 

Ahogy korábban is tárgyaltuk, a külföldi működőtőke-befektetések erőteljes koncentrálódása 
a budapesti és a nyugat-magyarországi régiókba jelentős regionális különbségeket 
eredményezett. Kérdés, hogy az EU csatlakozással felerősödik-e a tőke koncentrálódása 
avagy a tőkebefektetések fokozatosan szétterjednek az ország alacsonyabb fejlettségű 
régiói felé.  

A gazdasági tevékenység területi eloszlásával kapcsolatos elméleteknek hangsúlyozzák, 
hogy egyszerre működnek olyan erők, amelyek a gazdasági tevékenység térben való 
szétterjedését, és ezáltal a régiók közötti konvergenciát segítik elő, és olyan erők, amelyek a 
gazdasági tevékenység koncentrációja, és így a régiók divergálása irányába hatnak 
(Ottaviano és Puga 1998). A gazdasági tevékenység szétterjedését elsősorban a vállalatok 
versengése kényszeríti ki. Ha a régiók közötti kereskedelem költségei magasak, akkor a 
vállalatok főképpen a helyi piacra termelnek. Ilyen esetekben annyi vállalat települ egy 
régióba, amennyit a régió piacának mérete megenged. Ahol a piac méretéhez képest sok 
vállalat tevékenykedik, ott a verseny miatt alacsony profitra lehet csak szert tenni, ezért 
néhány vállalat olyan régiókba teszi át a székhelyét, ahol kevesebben termelnek. 
Amennyiben csökkennek a kereskedelmi költségek, a vállalatok nemcsak a saját piacra, 
hanem a másik régió piacára is tudnak szállítani. Ilyenkor életbe lépnek a gazdasági 
tevékenység koncentrációját elősegítő erők: a nagyobb agglomerációkban ugyanis 
hatékonyabb a termelés, ha az adott szektort a növekvő skálahozadék jellemzi. Ennek 
következtében a vállalatok egy része a nagyobb régióba (agglomerációba) teszi át 
székhelyét, és a termékei iránt a másik régióban megnyilvánuló keresletet exporttal elégíti ki. 
Ugyanakkor az agglomerációban a vállalatok szaporodó száma egyre nagyobb keresletet 
támaszt a termelési tényezők iránt, emelkednek tehát a munkabérek. Amennyiben az 
agglomeráción kívül élő lakosság elég mobil, akkor végeredményben a kereskedelmi 
költségek csökkenése a munkaerőnek az agglomerációba való áramlását fogja elősegíteni, 
és régiók fejlődési üteme közötti különbség tovább élesedik. Ha a munkaerő nem mobil, 
akkor lehetséges, hogy a vállalatok vándorolnak át a másik régióba az alacsonyabb bérek 
miatt.  

Az elméletek tehát felhívják a figyelmet arra, hogy a kereskedelem költségeinek csökkentése 
(vámok, mennyiségi korlátozások eltörlése, vagy a közlekedési infrastruktúra javítása révén) 
bizonyos feltételek mellett kedvez a gazdasági tevékenység további koncentrálódásának. Az 
EU- csatlakozás után is számítani kell arra, hogy a működőtőke-beruházás továbbra is 
képzett munkaerőben gazdag, továbbá kedvező infrastrukturális, illetve közlekedési 
jellemzőkkel rendelkező budapesti ill. nyugat-magyarországi régiókba, azon belül is a 
nagyobb ipari agglomerációkba fog koncentrálódni.  

4.4.1.4. A munkaerő-piaci intézményrendszer szerepe 

A munkagazdaságtani irodalom részletesen tárgyalja a szakszervezetek szerepét a 
bérszínvonal és a foglalkoztatás alakulásában. Az elméletek lényegében azt mondják, hogy 
amennyiben egy szakszervezet jelentős alkuerővel rendelkezik, vagyis a munkavállalók 
jelentős részét tudják mozgósítani, akkor a munkáltatóval folytatott bértárgyalásokon 
magasabb bért tudnak elérni, mint a dolgozók egyenként, ez viszont magasabb 
munkanélküliséghez vezethet. A bértárgyalások három szintjét szokták megkülönböztetni. 
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Ezek a decentralizált, vállalati szintű béralku, az ágazati szintű és az országos szintű 
bértárgyalás. A keresetek szóródása értelemszerűen növekszik a bértárgyalási szint 
decentralizáltságának fokával. 

 A bérek szóródásának növekedése a kilencvenes években Magyarországon decentralizált 
bérmeghatározási rendszer mellett jött létre: az országos és ágazati alkuk helyett a vállalati 
bérmegállapodások voltak legnagyobb hatással a keresetek alakulására. Az országos 
egyeztetés a minimálbérek meghatározásában játszik szerepet, egyébként a béremelésekre 
vonatkozó ajánlások nem kötelezőek a vállalatokra nézve. Az ágazati megállapodások csak 
bizonyos esetekben (pl. vasút) lényegesek (Koltay 2000). A vállalati béralku fontosságát 
támasztja alá az is, hogy erősödött a vállalatok termelékenysége és a vállalatnál fizetett 
bérek közötti összefüggés, valamint a bérek és a helyi munkanélküliség összefüggése is 
(Köllő 2000). Ezen a ponton kérdéses, hogy a magyar bérmeghatározási rendszer közelíteni 
fog-e a kontinentális Európára jellemzőbb magasabb (ágazati) szintre kiterjedő alkukra épülő 
rendszerhez, vagy az angolszász országokra jellemző decentralizált bérmeghatározás 
szerepe marad döntő.  

Számos szerző óva inti az újonnan csatlakozó országokat, hogy a kontinentális országokra 
jellemző, merevebb munkaerő-piaci rendszert adoptálják, a csatlakozással járó esetleges 
strukturális változások ugyanis a munkaerőpiac rugalmas alkalmazkodását teszik 
szükségessé (Burda 1998, Jimeno 2001). Ezek szerint a szerzők szerint némi nyomás is 
megfigyelhető az EU részéről, hogy a csatlakozó országok minél nagyobb mértékben 
átvegyék a nyugat-európai országokra jellemző munkaerő-piaci szabályokat. Ennek 
(kimondatlan) célja az is, hogy megakadályozzák, hogy az újonnan csatlakozó országok 
kevésbé szigorú munkaerő-piaci szabályozással (ún. „szociális dömping révén”) az 
alacsonyabb bérköltségeken túl további előnyökre tegyenek szert a működőtőke- 
befektetésekért folyó versenyben.  

4.4.2. Regionális egyenlőtlenségek és újraelosztás az EU-ban 

Az EU csatlakozásnak a jövedelmek eloszlására való hatása nemcsak a csatlakozás által 
indukált gazdasági folyamatoktól, azok munkaerő-piaci és tőkepiaci hatásaitól függ. Ahogy 
korábban is említettük az EU nemcsak a gazdasági növekedés előmozdítása, hanem a Unió 
különböző régiói közötti társadalmi-gazdasági kohézió előmozdítása iránt is elkötelezett. 
Ennek legfőbb gazdaságpolitikai eszközei az Európai Unióban a Strukturális és Kohéziós 
Alapok. Céljuk, hogy a megerősítsék a kedvezőtlen helyzetű régiók versenyképességét, és 
ezáltal emeljék növekedési potenciáljukat. Az alapok az 1994-99-es tervezési periódusban a 
közösségi költségvetés mintegy harmadát tették ki (Európai Bizottság 2000). A Strukturális 
Alapok által nyújtott támogatás hat cél között kerül elosztásra. A legfontosabb cél azoknak a 
kevésbé fejlett (NUTS2 szintű) régióknak a támogatása, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el 
az EU átlag 75%-át. Ez az ún. „első számú célkitűzés”, ennek keretében osztották el az 
összes támogatás mintegy 68%-át az 1994-99-es periódusban. A második célkitűzés az ipari 
válság által sújtott régiók gazdasági fellendülésének a segítése. Ezt olyan (NUTS3 szintű) 
régiók nyerhetik el, amelyekben a munkanélküliségi ráta és az ipari foglalkoztatás aránya 
meghaladja az EU átlagot, továbbá az ipari foglalkoztatás csökkenése jellemző (Boldrin és 
Canova 2001). A második célkitűzés keretében osztották ki az összes támogatás 11%-át. A 
harmadik célkitűzés, amelyre szintén az összes támogatás mintegy egytizedét fordították, a 
tartós munkanélküliség csökkentése. A további célkitűzések a munkásoknak az ipari, 
termelési változásokhoz való alkalmazkodóképességének javítása, a mezőgazdasági 
szerkezetváltás, illetve a nagyon ritkán lakott északi régiók segítése már kisebb volumenű 
támogatásokat jelent. 

A Strukturális Alapok újraelosztó hatása jelentős, 1994 és 1999 között a Strukturális Alapok 
60%-t olyan régiók kapták, amelyek összesen az EU GDP-jének mindössze 20%-át állítják 
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elő. Mindez azonban nem jelenti automatikusan, hogy az alapok által támogatott régiók 
képesek lennének a fejlettebb régiókhoz viszonyított lemaradásukat csökkenteni. Boldrin és 
Canova (2001) szerint hosszabb távon nem figyelhető meg sem konvergencia, sem 
divergencia az EU régióinak gazdasági fejlettségében, a fejlett és a fejletlen régiók egy főre 
jutó GDP-je is nagyjából ugyanolyan mértékben növekedett. Puga (2001) megállapítja, hogy 
igaz ugyan, hogy az EU országok között az egy főre jutó jövedelemben mért különbségek 
csökkentek 1986 és 1994 között, az egyes országokban azonban nem mérséklődött a fejlett 
és szegényebb régiók közötti különbség. Ez oda vezetett, hogy a kilencvenes évek közepén 
az EU-n belül a régiók közötti egyenlőtlenségek nagyobb része országon belüli 
egyenlőtlenség és csak kisebb része országok közötti egyenlőtlenség (Puga 2001). Az 
egyes régiók helye a jövedelmi rangsorban meglehetősen keveset változott az 1996-ot 
megelőző évtizedben. Ez úgy ment végbe, hogy a régiók munkanélküliségi ráta szerinti 
helyzete polarizálódott, egyre inkább alacsony vagy magas munkanélküliséggel jellemezhető 
régiók jöttek létre, ugyanakkor a magasabb munkanélküliségű területek termelékenysége is 
nőtt, így végeredményben az egy főre jutó GDP-ben nem történt lényeges változás.  

A Strukturális Alapokból érkező források révén Magyarország számára a korábbiakhoz 
képest lényegesen nagyobb területfejlesztési források fognak rendelkezésére állni az EU 
csatlakozást követően. Mindez középtávon minden bizonnyal jelentős mértékben fogja 
javítani az elmaradottabb régiók infrastrukturális helyzetét, hosszabb távon a képzett 
munkaerő arányát is, ugyanakkor ahogy a többi EU ország példája is mutatja nem biztos, 
hogy ez elegendő ahhoz, hogy a fejletlenebb régiók gyorsabb növekedést produkálva 
felzárkózzanak a magasabb jövedelmű régiókhoz. A régiók közötti közlekedési és szállítási 
feltételek javulása ugyanis a gazdasági tevékenység térbeli elhelyezkedésével kapcsolatban 
korábban bemutatott elméletek értelemben nem vezet egyértelműen az elmaradott régiók 
gyorsabb fejlődéséhez, sőt a regionális különbségek kiéleződéséhez is hozzájárulhat.  

Összefoglalva a csatlakozás várható elosztási hatásait:  

• Egyrészt Magyarország a csatlakozás küszöbére érve kereskedelme révén jelentős 
mértékben integrálódott az európai gazdaságba. Ugyanakkor a mezőgazdasági termékek 
kereskedelmének liberalizálása még nem történt meg, és a szolgáltatások esetében is 
biztosítania kell az európai vállalatok piacra lépésének feltételeit. A kereskedelmi 
integráció tehát eredményezhet további kismértékű strukturális átalakulásokat a magyar 
gazdaságban, aminek vesztesei a versenyképtelen ágazatok dolgozói lesznek. 

• Az EU- csatlakozásnak a külföldi működőtőke-beruházás szempontjából kedvező és 
kedvezőtlen hatásai is lesznek, önmagában a csatlakozástól nem várható nagyobb 
változás a működőtök beruházások ütemében.  

• A csatlakozás utáni időszakban is valószínűleg tovább folytatódik a magyar gazdaság 
felzárkózása a termelékenység tekintetében, tovább emelkedik a gazdaság technológiai 
fejlettsége. Ez valószínűsíthetően tovább emeli a keresletet a képzett munkaerő iránt, és 
amennyiben a képzett munkaerő kínálata nem tud ezzel lépést tartani, úgy a képzett 
munkavállalók kereseti előnye is tovább növekedhet. 

• Figyelembe kell venni, hogy a működőtőke-beruházás várhatóan továbbra is a budapesti 
ill. nyugat-magyarországi régiókba fog koncentrálódni, ami ezeknek a régióknak a 
gyorsabb növekedését valószínűsíti.  

• Az EU Strukturális Alapok által Magyarország régióinak jutó támogatások javítani fogják 
az elmaradottabb régiók jövedelmi pozícióját, infrastrukturális helyzetét, de az 
elmaradottabb régiók valós felzárkózását az EU többi országában nem sikerült elérniük. 

• Kérdéses, hogy a magyar bérmeghatározási rendszer az EU csatlakozás után közelíteni 
fog-e a kontinentális Európára jellemzőbb magasabb (ágazati) szintre kiterjedő alkukra 
épülő rendszerhez, vagy az angolszász országokra jellemző decentralizált 
bérmeghatározás szerepe marad döntő. Ez utóbbi rendszer nagyobb kereseti 
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egyenlőtlenségeket, de kisebb mértékű munkanélküliséget implikál, ami összességében 
kedvező lehet a jövedelemegyenlőtlenségekre és a szegénység alakulására nézve. 
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4.5. A csatlakozás lehetséges hatásai egyes népességcsoportokra 
és szociálpolitikai következmények 

Az előzőekben áttekintettük az EU csatlakozás várható elosztási hatásait és láttuk, hogy 
nem várható az egyenlőtlenségek további jelentős mértékű emelkedése rövid- távon. Egyes 
társadalmi csoportokat azonban jellemzően másképpen érinthet a csatlakozás. Ebben a 
részben néhány ilyen csoport esetében foglaljuk össze a csatlakozás várható hatásait és 
utalunk az aktuális közpolitikák problémás pontjaira is. 

4.5.1. Fiatal generációk 

A fiatal generációk alapvetően bizakodva nézhetnek az EU-csatlakozás elébe. Ahogy a 
rendszerváltás „nyertese” is a viszonylag fiatal, az egyetemet a kilencvenes évek elején 
elvégző generáció lett, így a mostani fiatal generációk fogják leginkább élvezni a csatlakozás 
következtében megerősödő gazdasági fellendülést, a megnyíló határokat. A fiatal generáció 
munkaerő-piaci esélyeit elsősorban az befolyásolja, hogy mennyi piacképes tudást halmozott 
fel az iskolaévek alatt. Ahogy láttuk, világméretű tendencia, hogy a fejlett országokban a 
termelési technológiák olyan irányba változnak, hogy egyre nagyobb igényt támasztanak 
képzett munkaerő iránt, míg a képzetlen munkaerő iránti kereslet csökken. Kérdés, hogy a 
magyar oktatási rendszer mennyiben felel meg ezeknek a követelménynek. 

Ebből a szempontból korántsem lehetünk nyugodtak, ugyanis a magyar oktatási rendszert az 
utóbbi időben számos kritika érte. Kezd megdőlni a magyar lakosság magas iskolázottsági 
szintjével kapcsolatos mítosz. A már iskolába nem járó munkaképes korú népesség több 
mint negyedének (27%, 1,37 millió ember) nincs a munkaerőpiacon értékesíthető 
szakismerete, vagyis a nyolc általánost meghaladó iskolai végzettsége. A képzetlenek 
változatlan ütemű újratermelése egészen a kilencvenes évek elejéig folyt: minden évben a 
16 évesek állományából legalább 20% képzetlen volt (Kertesi 2001). A kilencvenes évek 
folyamán az oktatásban megfigyelhető némi mennyiségi javulás: a bekerülő korosztályok 
egyre nagyobb része szerez érettségit. Az általános iskola után tovább nem tanulók aránya 
valamelyest csökkent, és csökkent a szakmunkásképzőbe és szakiskolába járók aránya is, 
az érettségit adó középfokú oktatásban résztvevők aránya viszont növekedett (Lannert 
1998). Ez a folyamat persze részben annak köszönhető, hogy az adott korcsoport létszáma 
alacsonyabb volt a megelőző fiatal generációk létszámához képest, így adott iskolai 
kapacitás mellett is lehetővé vált némi középiskolai expanzió. A felsőoktatásban is 
megfigyelhető hasonló folyamat, ami egyrészt örvendetesen növeli a felsőfokú 
végzettségűek arányát az egyes korosztályokon belül, de egyrészt a képzés minőségének 
rovására megy, másrészt a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők körében már-
már túlkínálathoz vezet (Tímár és Polónyi 2002).  

 A mennyiségi javulás mellett ugyanakkor az oktatás minőségét és torz szerkezetét számos 
kritika érte. Az alapfokú oktatás minőségében a kilencvenes évek első felében legalábbis 
általános romlás volt megfigyelhető, mind az olvasás-megértési, mind a matematikai ún. 
hídfeladatok megoldásában romlott a tanulók teljesítménye (Lannert 1998). Bár később 
országos átlagban némi javulás következett be, de a falvakban és kisebb városokban 
továbbra is romló teljesítményekről lehet beszélni. A felsőfokú képzés struktúrája is torz, nem 
igazodik a munkaerő-kereslethez: pl. sok a gazdasági képzettségű és túlzott a 4-5 éves 
képzések aránya a rövidebb és gyakorlatorientáltabb „post-secondary” oktatás helyett (Tímár 
és Polónyi 2002). 
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Ezen felül azt is kimutatta egy nemzetközi vizsgálat, hogy Magyarországon a legnagyobb a 
gyermekek iskolai teljesítményében megmutatkozó különbség az apa iskolázottsága szerint. 
Erős szelekció működik a magyar közoktatásban, a középiskolákban a szelekciós pontok 
egyre korábbra kerültek (Lannert 1998). 

Összességében tehát megállapítható, hogy ahhoz, hogy a fiatal generációk jelentős része 
valóban eséllyel lépjen fel az európai munkaerőpiacon az oktatási rendszerben minőségi 
fejlesztésre és szerkezeti kiigazításra is szükség van.  

4.5.2. Értelmiségiek 

Ahogy korábban is tárgyaltuk, a képzettség szerepe jelentősen emelkedett a munkaerő-piaci 
siker meghatározásában a kilencvenes évek folyamán. Ugyanakkor leginkább a fiatal 
generációk végzettségét értékelte leginkább a munkaerőpiac, az idősebb (a kilencvenes 
évek elején negyvenes éveikben járó) diplomások kereseti pozíciója romlott.  

Mindenesetre a kilencvenes évek elején szerzett gazdasági, jogi, műszaki diploma igen jó 
ajánlólevélnek bizonyult a munkaerőpiacon, különösen, ha nyelvismerettel is párosult. 
Tulajdonosaik közül jópáran hamar a gazdasági élet vezető pozícióba kerültek. A 
kilencvenes évek folyamán később végzett évfolyamok számára ez a rendkívül gyors 
karriermobilitási út már nem tekinthető tipikusnak. A fiatal jogászok, közgazdászok, 
informatikusok a szervezeti hierarchia aljáról kezdik pályájukat. Egyes esetekben már 
túlkínálat van diplomásokból, előfordul, hogy több hónapot is kell álláskereséssel tölteni, 
vagy a végzettséghez képest alacsonyabb státuszú foglalkozással kénytelenek beérni a 
pályázók. Összességében azonban, amennyiben Magyarország továbbra is a képzett 
munkaerőt alkalmazó, fejlett technológiára épülő gazdasági fejlődés útján halad, úgy minden 
bizonnyal továbbra is kedvező munkapiaci kilátásokkal számolhatnak a fiatal 
szakértelmiségiek.  

Ugyanakkor a szakértelmiség már a formális csatlakozás előtt is európai illetve globális 
munkaerőpiacon próbálhat érvényesülni. A fiatal szakértelmiség iránt a legnagyobb az 
érdeklődés a külföldi vállalatok, pénzintézetek részéről, elég csak a fiatal informatikusok 
számára megnyitott németországi bevándorlási lehetőségre gondolni. A külföldi 
munkavállalás további akadályai fognak elhárulni a csatlakozással, így nem lenne meglepő, 
ha sokan kipróbálnák magukat az EU tagállamaiban. 

4.5.3. Közalkalmazottak, köztisztviselők 

A piacgazdaságba való átmenet során a közszféra dolgozóinak helyzete másképp alakult, 
mint a versenyszférában foglalkoztatottaké. Egyrészt, míg a nem állami szférában csökkent 
a foglalkoztatás, addig a közszférában (a közigazgatásban, az egészségügyben, és az 
oktatásban dolgozókat ideértve) kismértékben még növekedett is (Kézdi 1998). Másrészt a 
közszférában dolgozók relatív keresete 5-11%-kal csökkent a versenyszférában 
dolgozókhoz képest. E mögött igazából még nagyobb mértékű lemaradás figyelhető meg a 
közszféra kereseteiben, hiszen a közszférában dolgozók jellemzően magasabb iskolai 
végzettségűek, mint a versenyszférában foglalkoztatottak. Megállapították, hogy éppen a 
legmagasabb végzettségűek körében figyelhető meg a legnagyobb lemaradás a 
közszférában dolgozók kereseteiben a hasonló életkorú, iskolai végzettségű, nemű 
versenyszférabeli dolgozó keresetéhez képest. Ez azt jelenti, hogy az igazán jól képzett 
munkaerő lehetőségei nagymértékben javultak a közszférán kívül (Kézdi 1998). A jobban 
konvertálható tudással rendelkező dolgozók (pl. jogászok) egy része el is hagyta a szektort, 
míg a kevésbé konvertálható tudással rendelkezők (orvosok, ápolónők) nem tudták ezt 
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megtenni. Bár ezzel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre friss, megbízható adatok, de a 
Kormány 100 napos programjában megvalósított 50 százalékos közalkalmazotti béremelés 
hatására valószínűleg ideiglenesen megállt a kormányzati szektor és a magánszektor 
bérviszonyai közötti eltolódás. Ugyanakkor a mostani jelentős mértékű béremelés sem 
rendezi valószínűleg megnyugtatóan ennek a rétegnek a helyzetét, különösen, ha a 
következő évekre fiskális szigor vetíthető előre.  

Az EU- csatlakozással minden bizonnyal a közszférában dolgozók helyzete is javul. Egyrészt 
a köztisztviselő kar számára megnyílik az EU intézményekben folytatott karrier lehetősége, 
másrészt a kormányzat nem kerülheti el, hogy a közszféra modernizálásával, a (egyes 
területeken a foglalkoztatottak számának csökkentése által is elősegített) hatékonyság 
növelésével együtt a dolgozók bérei és az EU más országaiban tapasztalható kereseti 
színvonal közötti különbséget ne csökkentse. Az ország hosszú távú fejlődésének humán 
erőforrás oldalának biztosításában pedig kulcsszerepet játszanak az oktatásügyi és 
egészségügyi dolgozók. Bár a tanárok esetében nehezebb a mobilitás, de a fiatal orvosokat 
már most szívesen látják Európa más városainak kórházaiban.  

4.5.4. A roma népesség 

Ahogy a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység vizsgálatánál láttuk a roma népesség 
többszörösen veszélyeztetett, hiszen sok közöttük az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező, valamint az elmaradott régiókban, kistelepüléseken élő.  

A rendszerváltás után új intézményi, jogi keret létesült a cigányság problémáinak kezelésére. 
A rendszerváltás évében felállt a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, amelynek feladata a 
kormány kisebbségvédelmi döntéseinek előkészítése, elvi megalapozása és koordinálása, 
valamint kisebbségek helyzetének folyamatos elemzése (Kállai 2000, Varjú 2000). 1993-ban 
megszületett a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény, amelyben a 
cigányságot először ismerik el jogilag is kisebbségnek. A törvény deklarálta az egyéneket és 
a kisebbségeket egyaránt megillető kisebbségi jogokat, lehetőséget biztosított szervezet 
alakítására, és a helyi és országok kisebbségi önkormányzatok létrehozásáról is 
rendelkezett. Ugyancsak 1993-ban törvény rendelkezik a kisebbségi jogok országgyűlési 
biztosának intézményének (ombudsman) létrehozásáról (Kállai 2000, Varjú 2000). Nemcsak 
általában a kisebbségi jogok deklarálása és védelme kapcsán, hanem szakpolitikák és 
szakminisztériumok szintjén is történt előrelépés a cigányság felzárkóztatásának érdekében. 
A közoktatási törvény 1996-os módosítása rögzítette a kisebbségi önkormányzatok számára 
azokat a lehetőségeket, amelyek mellett közoktatási intézményeket alapíthatnak és 
működtethetnek. Az 1997-es MKM rendelet a kisebbségek óvodai és iskolai nevelésével, 
oktatásával kapcsolatban rendelkezik. A gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni 
fejlettségének megfelelő nevelés, oktatás kialakítását, és a kisebbségi nyelv, kultúra 
elsajátítását tűzi ki célul (Kemény 1999). 2002-től az Oktatási, valamint a Munkaügyi 
Minisztériumban a roma ügyekkel foglalkozó miniszteri biztosokat neveztek ki.  

A kisebbségi, etnikai ügyek intézményi kereteinek kialakítása mellett a cigányság egyre 
nehezebbé váló helyzete világossá tette, hogy a cigányság életfeltételeinek javítása csak 
egy átgondolt, hosszú távú stratégia következetes végig vitele esetén van esély (Kállai 
2000). 1995-ben létrehozták a Cigányügyi Koordinációs Tanácsot, azzal a feladattal, hogy 
összehangolja a minisztériumok és az országos hatáskörű szervezetek tevékenységét a 
cigányság problémáinak kezelése és társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében. A 
Tanács feladatai közé tartozott közép- és hosszú távú programok kialakítása és az 
esélyegyenlőtlenség csökkentésének igénye. A hosszú távú stratégia a roma népesség 
társadalmi és gazdasági integrációját tűzi ki célul a romák identitásának megőrzése mellett. 
A program a cigány családok önfenntartó képességének fokozása érdekében az oktatás és 
foglalkoztatás feltételeinek javítását határozta meg prioritásként. Javasolta források 
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összevonását és ellenőrzési (monitoring) rendszer kiépítését, de az alapelvek leszögezésén 
kívül a dokumentum kevés valós előrelépést jelentett (Kállai 2000). 

A kilencvenes évek folyamán tehát kialakult a kisebbségvédelem intézményrendszere és a 
szakpolitikák terén is történtek lépések a cigányság élethelyzetének javítására. Mindezek 
ellenére nem árt röviden áttekinteni, hogy a társadalomkutatók milyen konkrét javaslatokat 
fogalmaztak meg ezen a téren. Az 1993-as cigány-vizsgálat vezetői Kemény István és Kertesi 
Gábor a cigányság helyzetének javításához elsősorban a romák iskoláztatását elősegítő 
programokat tartottak szükségesnek. Ennek keretében javasolták az iskolaköteles kor 18 éves 
korig való felemelését, és a középiskolai képzés kiemelt fejlesztését a felsőoktatási expanzió 
helyett. Indokoltnak tartják az érintett családok és iskolák anyagi érdekeltségét növelni a 
gyermekek továbbtanulásában. Javasolták az iskolai szegregáció felszámolását és a cigány 
fiatalok továbbtanulásának támogatását tehetséggondozó kollégiumok, ösztöndíjrendszer és 
hitelkonstrukciók révén. Mindemellett szükségesnek látják az önálló roma oktatási intézmények 
fejlesztését is (Kertesi 19995, Kemény 1999). Az oktatás fejlesztése mellett a foglalkoztatási 
helyzet javítása érdekében is megfogalmaztak néhány javaslatot. Véleményük szerint javítani 
lehetne a roma fiatalok elhelyezkedési esélyeit cigány szakképzési programok indításával, 
továbbá szükséges, hogy a 15-18 éves állástalan fiatalok regisztrálásra kerüljenek és képzési 
programokban vegyenek részt (Kemény 1999). A tartós munkanélküliség ellen aktív munkaerő-
piaci intézkedéseket tartanak szükségesnek. Mikrohitelezés valamint a mezőgazdasági termelés 
elősegítése révén segítni kell a tartós munkanélkülieket az önállóvá válásban, illetve ingázási 
támogatással a közeli munkaerőpiacokra való eljutásában. Ezen kívül indokoltnak tartják olyan 
aktív munkaerő-piaci programok beindítását is, amelyek a cigány dolgozókat alkalmazó 
munkavállalók támogatásban részesítik, pl. tb-járulék állami átvállalásával vagy a minimálbér 
kötelező erejének enyhítése révén. A munkaerő-piaci diszkrimináció ellen diszkriminációt tiltó 
törvényt is szükségesnek tartanak, ugyanakkor ezen túlmenően láthattuk, hogy a javasolt 
intézkedések számos esetben a romák pozitív diszkriminációján alapszanak. 

A kisebbségvédelmi intézményrendszer fejlettségét az EU által készített éves ország-
jelentés is elismeri, ugyanakkor ez a dokumentum is felhívja a figyelmet arra, hogy a romák 
helyzetének javításával foglalkozó politikák nincsenek kellőképpen integrálva az 
általánosabb fejlesztési stratégiába (Európai Bizottság 2002). 

4.5.5. Elmaradott régiók lakónépessége 

Korábban a társadalmi kirekesztés másik legsúlyosabb kérdéseként az elmaradott régiók 
problémáját azonosítottuk, és láttuk, hogy az EU- csatlakozás révén megvalósuló gazdasági 
folyamatok önmagukban nem feltétlenül vezetnek el ezeknek a különbségeknek a 
csökkenéséhez. Mindez azt jelzi, hogy az állami beavatkozásnak itt is jelentős szerepe van. 

A rendszerváltás után számos változás történt a területfejlesztés intézmény- rendszerében. Az 
egyik legjelentősebb változás az 1990-es önkormányzati törvény volt, amely visszaadta a 
helyhatóságok önállóságát, egyben meghatározott feladatok ellátását bízta rájuk és ehhez 
forrásokat is biztosított. A megalakult kormányban a területfejlesztési feladatok a 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumhoz kerültek, és létrehozták a 
Területfejlesztési Alapot is. Az 1996-os területfejlesztési törvény létrehozta a területfejlesztés 
szervezeti rendszerét, és a hagyományos tervezési szintek mellett az Európai Uniós csatlakozás 
szempontjából fontos régiók alapjait is lerakta (Elek és Nemes 2001). A törvény az EU 
gyakorlatának megfelelően definiálta a kiemelten támogatandó területek típusait: ilyenek a 
társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek, az iparszerkezet-átalakítás térségei, a 
mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei és a jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek. A 
területfejlesztési alap/célelőirányzat programjaira infrastrukturális fejlesztéssel és 
vállalkozásfejlesztési (munkahelyteremtő) programokkal lehet pályázni. Másik két 
területfejlesztési eszköz, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás és a céljellegű 
decentralizált alap forrásai elsősorban települések kommunális rendszerének fejlesztését 
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támogatják (Illés 2002). A kilencvenes évek első felében a területfejlesztési alap forrásainak 
jelentős részét, 87-95%-át az ország két legelmaradottabb régiója, Észak-Magyarország és az 
Észak-Alföld kapta. Ezt a nagyfokú koncentrációt 1996-ban a területfejlesztési szabályozás 
módosítása korrigálta, és ennek a két régiónak a részesedését az összes célelőirányzat mintegy 
felére redukálta. A kilencvenes évek második felében azonban tovább csökkent a két 
legelmaradottabb régió részesedése a területfejlesztési céltámogatásból. 2001-ben már csak az 
összes forrás mindössze egyharmada irányult ebbe a két régióba, ami még az ország (Budapest 
nélküli) népességében való részesedésüket is alulmúlja. A legfontosabb területfejlesztési eszköz 
tehát nem tölti be redisztributív funkcióját. Területfejlesztési szakértők megállapítása szerint a 
kilencvenes évek magyar területfejlesztési politikájában az EU intézményeivel konform rendszer 
kialakítására való törekvés mellett elsikkadt a területfejlesztési politika valódi célja (Illés 2002). Az 
intézményrendszer kiépítésének visszásságai közé tartozik az is, hogy az EU gyakorlatával 
ellentétesen nem választott önkormányzati rendszer keretében, hanem külön testületként hozták 
létre a megyei területfejlesztési tanácsokat. Ezért tevékenységük mögött hiányzik a demokratikus 
legitimáció és szerepük pusztán a pénzosztásra korlátozódik. A később létrehozott régiók 
egyetlen valós szerepe szintén a területfejlesztési célelőirányzat rájuk eső részének elosztása 
lett.  

Az EU ország-jelentés is megállapítja, hogy Magyarországon sikerült kiépíteni az EU 
követelményeinek megfelelő, a Strukturális Alapokból érkező támogatások fogadására 
alkalmas területfejlesztési intézményrendszert. A területfejlesztési források felhasználását, a 
fejlesztési politika koncepciótlanságát ugyanakkor erős kritikák érték (Illés 2002). 

4.6. Összegzés 

Ebben a fejezetben az EU csatlakozásnak a keresetek illetve jövedelmek eloszlására való 
hatásával foglalkoztunk. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez nem meríti ki a csatlakozás 
összes elosztási hatását, ugyanis különböző társadalmi csoportok jólétét egyes termékek 
áraiban bekövetkező változások különbözőképpen érintik. Magyarországon a piacgazdaság 
kiépítése során, a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek elejéig növekedtek a 
jövedelmi egyenlőtlenségek, a kilencvenes évek második felében viszont az 
egyenlőtlenségek lényegében nem változtak. A kialakult egyenlőtlenségi szint alapján 
Magyarország az EU- csatlakozás küszöbére érve a jövedelmi egyenlőtlenségek 
szempontjából az európai középmezőnybe tartozik. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a 
kereseti egyenlőtlenségek változásának legszembetűnőbb aspektusa az iskolai végzettség 
szerinti kereseti előnyök növekedése volt. Ez a kilencvenes évek elején a gazdasági 
szerkezetváltással függött össze, a kilencvenes évek második felében pedig a külföldi 
működőtőke-befektetések által vezérelt technológiai fejlődés és ennek nyomán a képzett 
munkaerő iránti kereslet növekedése okozott. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a 
munkahelyen eltöltött gyakorlati idő kereseti előnye csökkent, ami mérsékelte a kereseti 
különbségek növekedését. Felhívtuk a figyelmet a regionális különbségekre is, amelyek 
részben a külföldi működőtőke-befektetések regionális koncentráltságából fakadtak. A 
társulási szerződés aláírásával már tíz éve megkezdődött a csatlakozási folyamat, így az 
EU-ba való integrálódás számos hatása már realizálódott, Magyarország gazdasági 
értelemben már gyakorlatilag az unió tagja lett. Éppen ezért a kilencvenes évek elejéhez 
hasonló nagyságrendű strukturális változás és egyenlőtlenség- növekedés nem várható a 
formális csatlakozás után. Minden bizonnyal folytatódik a külföldi működőtőke-befektetések 
által segített technológiai fejlődés, ezért továbbra is a magas képzettségű és prosperáló 
régiókban élő személyek lesznek a csatlakozás kedvezményezettjei. Annak érdekében 
azonban, hogy a jövő fiataljai megállják helyüket az európai munkaerőpiacon nem elég az 
oktatásban résztvevők számának növekedése, az oktatási rendszer minőségi javítására és 
szerkezetének optimalizálására is szükség van. Fennáll ugyanakkor a veszélye annak, hogy 
a gazdasági fellendülésbe alacsony iskolázottságuk miatt és/vagy elmaradott térségek 
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lakóiként bekapcsolódni nem tudók illetve gyermekeik tartósan kiszorulnak a 
munkaerőpiacról. A társadalom kettéválhat egy versenyképes és a társadalomnak ettől a 
részétől regionálisan, településileg illetve etnikailag elkülönülő, a társadalomba nem integrált 
csoportra. Ennek elkerüléséhez aktív szociálpolitikára, a meglevő és az európai 
csatlakozással megnyíló források ésszerű felhasználására van szükség.  

Melléklet 

M.1. táblázat  

A társadalmi kirekesztés indikátorai 
Elsődleges 
 indikátorok 

Mérése 

Alacsony 
jövedelműek aránya  

Medián jövedelem 60%-ánál alacsonyabb jövedelmű háztartásban élők 
aránya. 

Jövedelmi 
egyenlőtlenségek  

A fogyasztási egységre vetített háztartási jövedelmek felső és alsó 
kvintilisének aránya. 

Tartósan alacsony 
jövedelműek aránya 

Olyan háztartásban lakó személyek aránya, akik esetében a fogyasztási 
egységre vetített háztartási jövedelem alacsonyabb a medián 60%-ánál az 
adott évben, valamint az azt megelőző három év közül kettőben.  

Szegénység 
mélysége 

Az alacsony jövedelem-határa alatti jövedelemből élők mediánjának eltérése 
a jövedelemhatártól, a jövedelemhatárhoz viszonyítva. 

Regionális 
egyenlőtlenségek 

A foglalkoztatottsági ráták szóródása NUTS 2 szinten. 

Tartós 
munkanélküliségi 
ráta 

ILO definíció szerint a tartós munkanélküliek összes száma az aktív 
populációra vetítve.   

Dolgozó nélküli 
háztartásban élők 
aránya 

Azon 0 és 65 év közötti személyek száma, akik olyan háztartásban laknak, 
ahol senki sem dolgozik az olyan háztartásban lakó személyek számához 
viszonyítva, ahol van legalább egy munkaképes korú és nem tanuló személy. 

Oktatásból kiesők 
aránya 

A 18-24 éves korúak azon hányada, akik ISCED 2-es, vagy annál 
alacsonyabb képzettségi szinttel rendelkeznek, és nem vesznek részt 
oktatásban. 

Születéskor várható 
élettartam 

0 éves életkorban várható élettartam években kifejezve. 

Egészségi állapot A 16 éves és idősebb népességen belül az ekvivalens jövedelem szerinti alsó 
és felső ötödben magukat a WHO definíció szerint rossz vagy nagyon rossz 
egészségi állapotúnak tartók arányának hányadosa. 

Forrás: Social Protection Committee (2001) 
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5. A magyar információs társadalom az EU-csatlakozás 
előtt és után (Pintér Róbert – Z. Karvalics László) 

5.1. Információs társadalom: a magyar fejlődési pálya 

5.1.1. Hol állunk? 

Az információs társadalom mutatóiban minden mértékadó nemzetközi összehasonlítás 
szerint Magyarország évek óta, fokozatosan szakad le a fejlett országoktól. Az immár az 
Unió középmezőnyét is elérő (néhol túlszárnyaló) Szlovéniától és Észtországtól, régiónk info-
pionírjaitól azonban nemcsak ez az évről évre romló pozíció, hanem annak feldolgozása is 
megkülönböztet minket. Miközben ezek az országok (sok más társukkal egyetemben) 
szenvedélyesen és őszintén az információs kártyára teszik fel az utolérés, a modernizáció, a 
kitörés esélyét, és képesek ennek szinte mindent alárendelni, nálunk ez sokadlagos 
„ágazati” feladat. A konzervipar értékesítési nehézségei nagyobb fejfájást okoznak a 
döntéshozóknak, mint a folyamatos deficit a számítógép-ellátottság területén. A magyar 
tudás-szektor újkeletű lemaradását lakmuszpapírként jelző PISA-jelentés szűk szakmai 
körben vetett csak hullámokat, a tudás-központú gazdaságban romló esélypontjaink nem 
vezettek el a szükséges felismerésekig és szándékokig.  

Mindez a stratégia „nyelvére” lefordítva azt jelenti, hogy viszonylag kedvezőnek tekinthető 
kiinduló adottságaink (kis méret, magas társadalmi tőke) ellenére Magyarország ezidáig nem 
döntött a gyors ciklusú, akár erőltetett ütemű számítógép-internet-és információszolgáltatás-
fejlesztés, az információs írástudás és az új információs kultúra tömegesedésén alapuló 
felzárkózás programja mellett. 

Ezen a ponton szükségtelennek tartjuk sorra számba venni az egyes mutatókat. Az extrém 
adatok (pl. az egy percre eső Internetezés költségeinél elért „világbajnoki” címünk) jól 
ismertek, és a sok „töredék-adat” helyett az azokat összegző integrált versenyképességi 
rangsorokat érdemes szemügyre venni. (5.1. táblázat) 

Az IDC Information Society Index-e látványosan tükrözi a magyar „mozdulatlanságot”.1 Az 
információs társadalom mutatókban elért szerény magyar gyarapodás az ország-riválisok 
gőzerővel folyó fejlesztési programjai mellett stagnálásnak tűnik, és nem vigasztaló, hogy a 
mögöttünk állók (az előzni készülő Malajzia és Törökország kivételével) még lassabban 
növekednek. 

                                                 
1 A teljesen nyilvános lista évről-évre rangsorolja a legnagyobb 55 országot, amelyek együttesen a világ 

információtechnológiájának 98 százalékát adják. A kutatás 23 indikátorból képezi a következő négy nagy 
összehasonlítási területet: 

- Számítógép: ezer főre jutó PC-k száma, otthoni PC-k száma a háztartások számához viszonyítva, köz-
és magánszférában található PC-k száma az azt használó munkaerőhöz viszonyítva, az oktatási 
szférában található PC-k száma a diákokhoz és a tanerőhöz képest, a hálózatba kapcsolt PC-k 
aránya/száma, szoftver és hardver költések volumene. 

- Internet: az e-commerce mennyisége, otthoni Internet-használók száma, Internet felhasználók száma a 
gazdasági szférában, Internet felhasználók száma az oktatásban. 

- Információ: ezer háztartásra jutó telefonvonalak száma, egy vonalra jutó vonalhibák száma, a helyi 
telefonhívás költsége, ezer főre jutó televíziókészülékek száma, ezer főre jutó rádiókészülékek száma, 
ezer főre jutó faxkészülékek száma, száz főre jutó mobiltelefonok száma, kábel előfizetők száma. 

- Társadalom: a középiskolába felvettek aránya, a felsőoktatásba felvettek aránya, újságolvasás mértéke, 
sajtószabadság foka, szabadságjogok érvényesülése. 
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Ha az egyes mutatócsoportok alapján „felbontjuk” az eredmények mögött álló 
komponenseket (5.2. táblázat), jól látható az is, hogy Magyarország a rangsorban elfoglalt 
helyzetének megfelelő mutatóval rendelkezik az Internetes komponens kapcsán, és 
hajszálnyival alacsonyabb pontja van a számítógépes és az információs komponens esetén. 
Jó helyezését annak köszönheti, hogy a „társadalmi” komponens még mindig megelőzi az 
előtte álló mediterrán országokét (Görögország és Portugália mellett még Olaszországét is!) 
és a két autoriter országot, Szingapurt és az Arab Emirátusokat. Mindez különösen azért 
érdekes, mert 1996-ban az akkori információs szolgáltatások alapján szereztünk jobb 
helyezéseket, míg a számítógépes ellátottság és a társadalmi komponens amúgy rosszabb 
helyre sorolt volna minket (5.3. táblázat). A fentiekből jól látszik, hogy mostani 
helyezésünkben (így relatív helyzetünkben) elsősorban a nagy újratermelési ciklusú 
társadalmi komponens játszik közre, miközben a néhány évvel ezelőtt viszonylag 
kedvezőnek mondható helyzetünk az információs komponens esetén romlott. Mindez arra 
mutat, hogy a jó helyezést eredményező jellegzetességek függetlenek a rendszerváltást 
követő kormányok teljesítményétől, ám az érzékelhető lemaradás mögött jól felismerhető a 
stratégiai deficit. Ennek megfelelően értékelődik fel az információs politika (és annak 
művelőinek) színvonala. 

5.1.2. Információs társadalom politika Magyarországon (1992-2002) 

Az információs társadalom politikák „új hulláma” 1992-ben, a szingapúri Intelligens Sziget 
programmal indult el, célszerűnek látszik tehát ezt az évet választani a politikatörténeti 
áttekintés kiindulópontjaként.  

Miután az Antall-és Boross-kormány (1990-1994) érdemben nem foglalkozott a kérdéssel, az 
e területen sokat mulasztó Horn-kormánynak (1994-1998) sem sikerült megfelelő 
szemléletet, prioritás-kezelést és kielégítő szervezeti megoldásokat találnia. A „tárcaközi 
egyeztetés” műfaja súlytalannak és ötlettelennek bizonyult, a ciklus végén, 1998 elején 
kormány elé szánt átfogó információs társadalomfejlesztési tervezetet (KIS – kormányzati 
információs stratégia) a koalíciós ellentétek úgy tüntették el a napirendről, hogy szinte nyoma 
sem maradt. A Sulinet-programot kormányzati szélárnyékban kellett „összepartizánkodni”, 
látványos bukással végződött a „piaci alapú projektek” kezelésére létrehozott Futuris Rt. 
pályafutása, lépésről lépésre illantak el a lágymányosi Info-parkban rejlő kitörési 
lehetőségek, az ébredező és alulról építkező Teleház-mozgalommal csak a ciklus végére 
alakult ki párbeszéd.  

Az Orbán-kormány (1998-2002) mindehhez két elvesztegetett évvel, tessék-lássék 
fejlesztgetett Sulinettel, alacsonyan pozícionált és egymással rivalizáló kormányzati 
egységekben folyó, emiatt szinte észrevétlenül gázneművé váló tervezetgyártással járult 
hozzá.  

Az Informatikai Kormánybiztosság (IKB) 2000 tavaszi életre hívása fordulópontot jelentett a 
magyar információs társadalom kormányzati történetében. Létrejött a régóta hiányolt 
szervezeti „megtestesülés”, a felügyelő kancelláriaminiszter személyében gyakran, 
határozottan és autentikusan megszólaló államférfi vállalta az „Információs Magyarország” 
programot. Igazodási pontként megszületett egy információs társadalom-és 
gazdaságfejlesztési koncepció a Széchenyi-terv keretében és egy Nemzeti Információs 
Társadalom Stratégia (NITS). Kormányzati források nyíltak meg az államigazgatás 
informatikai korszerűsítésére, számítógépek tízezrei találtak gazdára, a civil szféra, a 
tudomány és az üzlet világával megindult a pályázat-közvetítette párbeszéd.  

Az intézmény azonban az első pillanattól fogva kettős szervezet-szociológiai csapdában 
vergődött. A Miniszterelnöki Hivatalhoz láncolva a döntéshozatal és a projekt-kezelés 
tempója már-már a mikszáthi időket idézte, és nem tett jót a munkának, hogy két, éppen az 
informatikában (ellen)érdekelt Fidesz-érdekcsoport erőterében kellett volna ütőképes 
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szakapparátussá fejlődni. Kormányzati szinten is légüres térben mozgott az IKB: két szék 
között a pad alá esett az információs iparfejlesztés, mert a gazdasági tárca és a 
Kormánybiztosság nem jutott el az érdemi egyeztetésig. El tudott telni úgy egy egész 
kormányzati ciklus, hogy például az agrár-ágazatban érdemi információs fejlesztés szinte 
nem is volt, a leginkább információ-érzékeny külügyi munkában pedig a korszerű információ-
és tudásmenedzsmentnek még a minimuma sem jelent meg. Az egykori Futuris poraiból 
főnixként kelt életre a megfelelő nyilvánosság híján egyelőre csak titokzatosságáról ismert 
In-Forrás Kht. Az információs társadalom fejlesztése az IKB égisze alatt erősen 
átpolitizálódott, részben elveszítve az önállóságát is, hiszen a 2001 tavaszán elkészülő 
Nemzeti Információs Társadalom Stratégia első verzióját (NITS 1.0) a nemzeti fejlesztést 
célul tűző Széchenyi Terven belül kezdték meg (igen féloldalasan) végrehajtani, 
kulcsfontosságú területek kihagyásával, az offenzív versenyelőny-képző elemek figyelmen 
kívül hagyásával. Hiába voltak számítógép-osztási programok, ha érezhető tömegesedést, 
minőségi ugrást az ellátottságban és az információs kultúrában nem sikerült elérni. Az IKB 
hitelét tisztátalan pénzügyei rongálták, az információs társadalom kérdése nem került az első 
tíz közé a kormányzati diskurzusokban, vagyis minden rész-siker ellenére 2000 után is 
marginális terület maradt az információs társadalom programszerű politikai fejlesztése.2 

A 2002-es választások után a Medgyessy-kormány (az IKB által elegyengetett terepen) 
önálló minisztériumot hozott létre (Informatikai és Hírközlési Minisztérium), különválasztva a 
kormányzati informatikáért felelős intézménytől (KITKH – Kormányzati Informatika és 
Társadalmi Kapcsolatok Hivatala). A nagy közösségi hálózatok (NIIF, Sulinet) az e-learning 
és (részben) az e-content kérdéséért pedig az Oktatásügyi Minisztérium informatikai biztosa 
felel. Ebben a három osztatú erőtérben (amelyben ráadásul a koalíciós tagoltság és 
együttműködési deficit számos jele tapasztalható) kellene nagy volumenű fejlesztési 
programoknak megindulnia. Erről 2002 őszén annyi látszik, hogy miközben az 
államháztartás nehézségei a kormányzati szintű érdek-érvényesítés hagyományos siker-
ágazataihoz (pl. az agrártámogatások világába) kevésbé gyűrűznek be, az információs 
társadalom (prioritásként továbbra sem kezelt) területe egyértelmű vesztese lett a 
költségvetési csatározásoknak. A tárca büdzséjében „virtuálisan” jelennek meg a többi tárcák 
informatikai fejlesztései Eközben a 2002 évi pályázatok is túlnyomórészt a gép-osztogatás 
jegyében kerültek kiírásra, a minisztérium szervezete fél év után is még a felépülés-
feladatkeresés szakaszában van. 

2002 végére az IHM előkészített egy olyan keretstratégia-tervezetet, amely az információs 
társadalom kérdéskörének kormányszintű prioritást kíván adni, és a társ-tárcákkal közösen 
kidolgozott rész-stratégiák sorával lép a megvalósítás irányába. (Evvel párhuzamosan 
készült egy stratégiai háttértanulmány is, amely összefoglalta az előző évek kísérleteit). 

A legnagyobb tétje azonban minden kétséget kizáróan az EU csatlakozás utáni időszakot 
alapvetően meghatározó Nemzeti Fejlesztési Tervnek van. Az információs társadalom iránt 
elkötelezett kormányzati szereplők és külső szakértők visszatérően igyekeztek az 
információs társadalom kérdéskört minél sokoldalúbban megjeleníteni abban a 
dokumentumban, amely a csatlakozás után az EU felől Magyarországra induló pénzek 
útvonalait, az alapok elosztását meghatározza. 

Hosszú ideig az Operatív Programok (OP-k) jelentették az esélyt, hogy az információs 
társadalom szempontjából kulcsfontosságú programok – afféle horizontális prioritásként – 
megjelenjenek. (Az év végére készült olyan szövegváltozat is, amelyben a jövőképet 
meghatározó életminőség és kreativitás mellett egyetlen, fő célként éppen az információs 
társadalom került kiemelésre).  

                                                 
2 Mert bár tagadhatatlanul születtek stratégia kezdemények a tárgyalt időszakban is – az 1995-ös Nemzeti 

Információs Stratégiától (NIS) a 2000 eleji „Tézisek... „-ig – ,szisztematikus, érvényes stratégiának alárendelt 
fejlesztés nem folyt.  
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Mindevvel együtt 2003 óriási kérdőjel lesz a magyar információs társadalom politikában: 
ugyanúgy lehet a kitörési pontok megjelölésének, a felzárkózás megkezdésének, mint a 
felgyorsuló leszakadásnak, az elvetélt lehetőségeknek az éve.  

5.2. Európa információs társadalma, gazdasága és politikája: a 
fejlődési pálya  

1978-ban, közel negyedszázaddal ezelőtt indult el az a közös európai kutatási program 
(FAST – Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology), amely a 
jövőre vonatkozó növekedési kilátásokat vizsgálta a tudomány és a technika területén, és 
már 1980-ban javasolta központi célként az információs társadalom kiépítését.  

1983-ban kezdődött az első „dedikált” program, az 1998-ban lecsengett ESPRIT (European 
Strategic Programme for Research and Development in Information Technology), amelyet 
információs technológiák kutatására és fejlesztésére hoztak létre. Ezt váltotta fel az (immár 
Magyarország számára is kapcsolódási lehetőségeket tartalmazó) integrált IST program 
(Information Society Technologies) 1998-tól, amely a 2002-ig tartó 5-ik kutatási keretprogram 
középpontja. Ez az informatikai szektorban ma kiemelkedő szerepet játszó konvergenciának, 
vagyis a számítástechnika, a távközlés és az elektronikus tartalomszolgáltatás szükségszerű 
közeledésének erősítését tűzte ki célul. 

Európa soha nem csinált titkot abból, hogy információs társadalom programja végső soron 
válasz egy versenyképességi kihívásra: ezirányú politikáját az amerikai és a japán 
világgazdasági erőcentrumok nyomása formálta. 

Az információs társadalomba való átmenet „evolúciós” programját közel tíz éve, 1993-ban 
fogalmazta meg egy bizottsági szakanyag („White Paper on Growth, competitivness and 
employment: the challenges and courses for entering into the 21st century.”) Ez a 
dokumentum az új piacokat és munkahelyeket teremtő európai gazdasági növekedés és 
versenyképesség fokozása érdekében a páneurópai információs infrastruktúra kiépítését 
határozta meg célként. A White Paper javaslatai alapján dolgozta ki 1994-ben a Martin 
Bangemann által irányított szakértői bizottság az „Európa és a globális információs 
társadalom” című stratégiai dokumentumot. (Europe and the Global Information Society. 
Recommendations to the European Council.) 

A Bangemann-jelentés néven ismertté vált fenti ajánlási csomag vált kiindulópontjává a össz-
európai és néhány nemzeti információs stratégiának. Meghatározója a versenyelv, 
megoldási javaslata egy „piacközpontú forradalom”, amely az összeurópai információs 
szolgáltatások monopóliummentes piacát hozza létre, az államok mindenfajta központi 
beavatkozása nélkül, a magánszektorra bízva a finanszírozást. A bizottság „tíz úttörő 
alkalmazás” elindítását javasolta az információs társadalomhoz vezető út első fontos 
lépcsőiként. Ezek egy része általános jellegű (távmunka, távtanulás, intelligens városok, 
elektronikus tenderek, egészségügyi informatika), másik része inkább „Európa-specifikus” 
(közös egyetemi adathálózat, transzeurópai államigazgatási hálózat, európai közúti és 
légiforgalmi rendszerek, konkrét telematikai szolgáltatások kisvállalkozásoknak). 

Ettől kezdve világossá vált, hogy a verseny kulcskérdései a technológia legújabb 
generációjának, a többiek fölé kerekedő alkalmazásoknak (killer applications) adaptációs és 
piacmegosztási ütközetei környékére tevődnek át (e-commerce, tartalomszolgáltatás, mobil 
eszközrendszer), és az informatika hagyományos hardver-szoftver-rendszer 
„szentháromsága” besorolódik a szerkezetében már kevésbé változékony, kevésbé 
figyelemre érdemes „bázis iparágak” közé. Ez utóbbi területeken Európa piaci részesedése 
(növekvő értékesítés mellett) nagyjából stagnál, némileg csökken a hardver és enyhén 
emelkedik a szoftveripar aránya, ezért a figyelem egyre inkább az internet, a mobil távközlés, 
a tartalomszolgáltatás, a „tudásipar” felé fordul. 
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Az európai ICT piac fejlődése a legnagyobb arányú a világon. A nyugat-európai ICT piac 
egymaga kiteszi a globális ICT piacnak mintegy egyharmadát, Európa bruttó ICT importőr: 
fogyasztása az információs és kommunikációs technológiák piacán jóval nagyobb, mint ICT 
exportja. ICT piacának valamivel több mint a felét a hardver-szoftver-szolgáltatás komplexum 
adja, a másik fele telekommunikációs szolgáltatásokból és eszközökből áll. Az európai 
telekommunikációs szektor viszonylag magas szinten stabilizálódva fejlődik: egyelőre a 
telekommunikációs szolgáltatások piaca az éllovas, (beérett a piac liberalizálásának 
gyümölcse). Igaz, hogy ennek a folyamatnak az „oldalvízein” a nagy amerikai távközlési 
óriások a már-már áttekinthetetlen tulajdonlási struktúrán keresztül jelentős pozíciókat 
szereztek, viszont hozzájárultak ahhoz a fellendüléshez, amely Európában is megalapozta 
az értéknövelt szolgáltatások és az internet nagy ugrását.  

Éveken át hallhattuk az elemzőktől, hogy Európa messze lemarad az internetes 
versenyfutásban, mert a hálózaton keresztül történő vásárlásnak és bankügyleteknek nem 
alakult ki olyan infrastruktúrája és kultúrája, mint az Egyesült Államokban. Ráadásul sokáig 
az ellátottsági mutatók is roppant alacsonyak voltak. Azután váratlanul feltámadt az „öreg 
kontinens”: 2003 elejére a felhasználók és a tranzakciók számát tekintve az USA elé ugrott, 
a skandináv országok pedig a világ leginkább behuzalozott nemzeteivé váltak. 

Hogy Európa „megerősödésében” milyen szerepe volt az elmúlt évtized fejlesztési 
politikájának, azt további kutatásoknak kell tisztáznia. Az biztos, hogy egyfajta stratégiai 
„szőnyegbombázás” jellemzi ezt az időszakot: 1993 és 2000 között több mint két tucat 
nagyobb terjedelmű és legalább félszáz kisebb dokumentum, állásfoglalás, deklaráció, 
tervezet és tanulmány készült az EU számára, részben felkért külső szakmai műhelyek 
közreműködésével. 

A Bangemann-jelentés intézkedési terve nyomán jött létre egy információbrókerként, 
információs „klíringházként” működő programiroda (ISPO – Information Society Project 
Office), az EU szakosított szerveinek és bizottságainak naprakész tájékoztatására, valamint 
az EU programjai iránt érdeklődők folyamatos informálására. A 2 fős kis irodából mára 
kiterjedt szervezet jött létre nevében a „Project” szó helyébe a „Promotion” lépett, jelezvén, 
hogy az információs társadalom birodalmának ez már csak egy kis darabja, de mögötte ott 
áll az újonnan létrehozott főigazgatóság (DG XIII.), az Európai Információs Társadalom 
„minisztériuma, amely az információs társadalom felépítését, a telekommunikáció 
terjesztését, a piac és a technológia fejlesztését, valamint az innováció és a kutatási 
eredmények helyes felhasználását tekinti központi feladatának.  

A „Bangemann-korszak” (1993-1999) informatikai koncepciója kétségtelenül a piacra, az 
üzletre és a technológiára koncentrált, de az EU-dokumentumok egy idő után egyre kevésbé 
szóltak csak ezekről. Mindinkább az emberek élete, anyagi helyzete és egy újfajta társadalmi 
működési mód megszületése került előtérbe: olyan kategóriák, mint az életminőség, a régiók 
beilleszkedése a globalizálódó világba, a hatékonyság és a versenyképesség megőrzése. A 
technológiai infrastruktúra mellett ezek már magukban foglalják a társadalmi környezetet, 
Európa értékeit, a kulturális örökséget, a folyamatos innováció hagyományát, a kreativitást. 

Európában nem lehet ugyanolyan információs társadalmat építeni, mint az Egyesült 
Államokban vagy a Távol-Keleten. Eltérő az érték- és normarendszer, a gondolkodásmód. A 
kormányok és a politikai döntéshozók belátták, hogy kulcsszerepet játszanak az információs 
társadalom számára szükséges jogi, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi, technikai 
környezet kialakításában, és a célok eléréséhez szükséges eszközrendszer 
megteremtésében. Az újabb generációs európai információs társadalom programok 
(amelyeket az utókor a két meghatározó főtisztviselő nyomán valószínűleg Prodi-Liikanen-
korszaknak fog nevezni majd) már ezeknek a felismeréseknek a jegyében születtek. 

Minden ezirányú törekvés kiindulópontja a 2000 elején meghirdetett eEurópa program, amely 
indulásakor tíz kiemelt akciós területet nevezett meg (s a 2005-ig elérendő állapotok felől 
járta körül őket) 
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1. Az európai fiatalok útja a digitális korszakba 

2. Olcsó Internet-hozzáférés 

3. Gyorsuló pályára álló elektronikus kereskedelem 

4. Gyors Internet-elérés a kutatóknak és a diákoknak 

5. „Smart card” a biztonságos elektronikus hozzáféréshez 

6. Kockázati tőke a high-tech kis-és középvállalkozásoknak 

7. A fogyatékosok részvétele a digitális technológia segítségével (e-participation) 

8. Online egészségügy 

9. Intelligens közlekedés és szállítás 

10. Online kormányzat 

 

Az eEurope programhoz az elmúlt két évben fürtökben tapadtak a végrehajtás és a 
továbbfejlesztés kérdéseivel foglalkozó találkozók és kiegészítő dokumenumok (köztük a 
csatlakozó országok számára a „játékteret” kijelölő eEurope + program).  

A folyamatok „logikáját” talán mindennél jobban érzékelteti 2002 nyarának szenzációja. 
Amikor Liikanen főbiztos meghirdette, hogy „minden európai polgárnak elérhetővé kell tenni 
a széles sávú, nagysebességű Internetet”, akkor a nagypolitika rangjára emelt egy régóta, de 
mind kevésbé óvatosan formálgatott állítást: az információs közműhöz, a hálózat által 
nyújtott lehetőségekhez való hozzáférés (access) egyfajta emberi alapjoggá vált. Nyilatkozni 
nyilatkoztak már hasonlót sokan (például Kína is, amely sokkal inkább a hozzáférés 
korlátozásáról híresült el, mint az állampolgároknak alanyi jogon biztosított Internetről), de 
végrehajtásra ítélt akciótervbe még nemigen került be ez az állítás.  

Csak hogy értsük: egy 2005-ig szóló program egyik sarkalatos feladatát már 2002-ben 
„felülírta” az Európai Unió. Két éve még „csupán” az olcsó, és nem az alanyi jogon járó 
Internet-hozzáférés követelményét fogalmazták meg, mostanra az EU még többet, még 
bátrabban, még egyértelműbben kíván lépni: minden korábbinál határozottabban játssza 
meg az „Internet-kártyát”, mint Európa világpiaci versenyképesség-növelésének egyik kulcs-
mozzanatát. 

A program „elmélyülése” mögött jól érzékelhető az a gyorsulás, amely az információ-és 
tudástechnológiákkal mindinkább átjárt hagyományos „ipar” és a tudástermelés rövidülő 
ciklusai révén kiélezi a gazdasági-politikai rivalizálást. Európa most annak a felismerésnek a 
birtokában lépett előre, hogy a látszatra szociális kérdésként tárgyalható 
esélyegyenlőtlenség a hozzáférésben valójában gazdaságstratégiai kihívás: a digitális 
közjavakból való részesedés az életminőség javításán túlmenően teljesítőképességi 
ugráshoz is vezethet. 

Ebből fakad az a konkrét célkitűzés, hogy az (erre a célra megemelni javasolt) európai 
pénzalapok elsősorban a „behuzalozottság” szempontjából hátrányos helyzetben lévő Vidék 
erőforrásait növeljék, és a hálózatfejlesztés hibrid modelljei jöjjenek létre (az állami és a 
magántőke kombinációjával, különböző kedvezményekkel).  

Úgy tűnik, hiába intenek mérsékletre a „tiszta piac” hívei (akik leginkább e piac szereplői, 
haszonélvezői és csak részben pártatlan elemzői) a központi beavatkozás torzító hatásával, 
veszélyeivel kapcsolatban. Az „új gazdaság” és az Internet gyorsvonata túl zajosan dübörög 
ahhoz, hogy csendben ki lehessen várni, amíg elül a zaj. Túl nagy a tét ahhoz, hogy a 
szereplők ne próbáljanak minden lehetséges eszközt megragadni. Magyarország számára 
mindez egyértelmű igazodási pontokat jelöl ki. 
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5.3. Magyarország és az EU: mekkora a távolság? 

Ha a Magyarország és az Európai Unió közötti, az információs társadalom terén található 
távolságot próbáljuk felmérni, teljesen logikusnak tűnik, hogy „hagyományos” módszerrel 
fogjunk hozzá a feladathoz és először mindkét említett szereplő fejlettségét mérjük meg 
ugyanazokkal a jellemzőkkel, majd ezt követően vessük össze őket, arra keresve a választ, 
hogy mekkora a közöttük lévő távolság.  

A módszer – egyszerűsége ellenére – mégis csak akkor hoz a valóságot a maga 
bonyolultságában visszaadni képes eredményt, ha már a vizsgálódás elején tudatosítjuk: jól 
érzékelhető távolság van a vizsgált terület magyar és Európai Uniós meghatározásában-
értelmezésében, aminek nyilvánvaló kihatása van arra, hogy mekkora és milyen lehet 
Magyarország távolsága az EU-tól.3 Jelenleg úgy tűnik, hogy mást értünk mi, magyarok az 
információs társadalom alatt, mint ahogy azt az Európai Unió meghatározza. Még 
egyértelműbben: az információs társadalom jelszava mögött nem ugyanazok a tartalmak, 
szavak, jelentések és értelmezések forognak itthon, mint a számunkra célként kijelölt EU-
ban. 

Ebből az a priori fogalmi távolságból adódik a kérdés: mi az tehát, amit bevonjunk és mi az, 
amit kirekesszünk a vizsgálódásból – vagyis hol vannak a mérni tervezett területnek, az 
információs társadalomnak a határai?  

Az Európai Unióban kezdetben – az 1993-as Bangemann jelentést követően – elsősorban 
gazdasági programot értettek az információs társadalom fogalma alatt, ebben aztán az 
információs társadalmat mindenkinek – az eEurope 1999-től formálódó programja – hozott 
kettős változást, egyrészt a társadalmi célokat emelve a középpontba (a kizárólag 
gazdaságiak helyett) másrészt az Internetre, annak elterjesztésére, és az Internet 
alkalmazásaira téve a hangsúlyt.  

Nyilvánvaló azonban, hogy ennél szélesebb az információs társadalom fogalma, mind 
tudományos szempontból, mind az EU-s programok szintjén. Ugyanis az Európai Unió 
információs társadalom fejlesztésében az eEurope csupán a zászlóshajó és megannyi más 
területen az információs társadalomhoz szorosabban-lazábban kapcsolódó projektek futnak 
– például a 2002-ben induló Hatodik Keretprogram keretén belül (6th Framework 
Programme).  

Mindezt csak bonyolítja, hogy az információs társadalom kiépítéséhez az Európai Unió 
nemzeti szintű végrehajtást rendelt – ebből fakadóan tehát az egyedi sajátosságok és 
különbségek (távolságok) megmaradnak az egyes EU tagállamok között is. Nemcsak az EU 
és Magyarország között van tehát távolság, hanem az EU-n belül is. Tulajdonképpen tehát 
nem is egy információs társadalmat, hanem információs társadalmak sokaságát építik a 
tagállamok. Ez még akkor is így van, ha nem minden egyes országot tekintünk külön 
információs társadalom modellnek. Ebben az esetben is legalább négy tipikus fejlettségi-
fejlődési modell különíthető el az Európai Unión belül.  

Egyes tagállamokhoz képest Magyarország távolsága kisebb (pl. Görögország, Portugália), 
míg másokéhoz képest (pl. Finnország vagy Svédország) szinte behozhatatlannak tűnik a 
lemaradás. Mindebből az is következik, hogy Magyarország és az Európai Unió információs 
társadalmi fejlettségének összehasonlítása nem írható le egyszerűen a mérőszámok 
különbségeként, sokkal inkább fejlődési modelleknek és politikai programok eltérő 
végrehajtásának a különbözőségéről van szó, amelyeket csak a mérőszámok mélyebb 
összevetése képes a felszínre hozni.  

                                                 
3 Ez az értelmezésbeli távolság persze folyamatosan csökken – ahogy hazánk egyre közelebb kerül az Unióba 

való belépéshez, de jelenleg, 2002 végén még viszonylag nagy hatással van magára az információs társadalmi 
távolság mérésére. 
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Az alapadatokat és a bonyolultabb eljárások során előálló index-szerű származtatott 
adatokat látva (5.4-5.7. táblázat) ismételten megerősíthető, hogy az Európai Unión belül 
különböző fejlődési modellek, típusok különíthetők el az információs társadalom építésének 
szempontjából. Másfajta fejlettség és útkeresés jellemzi az északi, legfejlettebb ország-
csoportot, mint a nagy népességgel és hatalmas gazdasággal rendelkező európai kapitalista 
hatalmakat, vagy a közepes méretű, modernizálódott kitörést kereső kisebb országokat, 
vagy akár a felzárkózást célul tűző mediterrán országokat. 

A négy tipikus információs társadalmi csoport az EU-ban és néhány jellemzőjük: 

 

1. Északi, legfejlettebb ország-csoport: Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország, de 
újabban idetartozik már Hollandia(!) is. Jellemzőjük a relatíve kicsi piac, a 
multikulturalizmus, a nyitottság, a fejlett politikai kultúra, a magas versenyképesség 
és a technológiai penetráció magas szintje. A világ vezető információs társadalmai 
közé tartoznak. 

2. Nagyobb gazdasággal rendelkező hatalmak: Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország, vagy az információs társadalmi szempontból leszakadni tűnő 
Franciaország. Jellemzőjük a hatalmas belső piac, a saját, nagy múlttal rendelkező 
történelmi kultúra, a technológiai penetráció százalékos szempontból közepes vagy 
rosszabb elterjedtsége, de tömegében hatalmas mérete. A világ vezető gazdasági 
hatalmai (G8) közé tartoznak és középtávon sem várható pozíciójuk gyökeres 
megváltozása. 

3. Közepes méretű, modernizálódott, kitörést kereső kisebb országok: Ausztria, Belgium 
és Írország. Ez a csoport kevés közös jellemzővel bír – az információs társadalmat, 
mint sajátos kitörési pontot kezelik, több (pl. Írország) kevesebb (pl. Belgium) sikerrel, 
fejlettségük közel azonos szintje miatt sorolhatók egy csoportba. Egyszerre lehetőség 
számukra az élcsoporthoz való felzárkózás (leginkább Ausztria), vagy a sereghajtók 
közé való lemerülés. 

4. A felzárkózást célul tűző mediterrán országok: Görögország, Portugália és 
Spanyolország. Jellemzőjük a részben hasonló politikai múlt, a közös európai 
csatlakozási pálya, az alacsonyabb gazdasági fejlettség (pl. GDP/fő 20 ezer dollár 
alatti). Kultúrnemzetek – de inkább a múltjuk okán. Az információs társadalmi 
versenyben egyelőre az Európai Unió gyengélkedői, de célul tűzték a felzárkózást. 

 

Kézenfekvő, hogy Magyarország távolsága ezektől a csoportoktól más és más – amit 
leginkább a különböző időtávokkal lehet érzékeltetni. 

− Rövid távon: 2-3 éven belül várható, hogy hazánk csatlakozását követően az EU 
tagállamai között a negyedik, felzárkózást célul tűző ország-csoport között tartsanak 
minket számon. Jelenlegi mutatóink már az ezredfordulón közel megegyeztek – némely 
esetben jobbak, néhol pedig rosszabbak voltak – az EU sereghajtóinak alap-adatainál. 
Ahhoz azonban, hogy ebben a csoportban maradhassunk – sőt még a relatív 
„helybenjáráshoz” is – hatalmas fejlesztésekre van szükségünk, mert ezek az országok 
az elmúlt években nálunk sokkal többet tettek a rapid fejlődés érdekében. 

− Középtávon: egy optimista forgatókönyv szerint Magyarország akár gyorsabb fejlődési 
pályára is ráállhat, mint mediterrán versenytársai, és 5-15 éven belül a közepesen 
fejlett európai országok csoportja közé is beküzdheti magát, csökkentve ezáltal a 
köztünk ma még meglévő távolságot. 

− Hosszú távon: egy „álomforgatókönyv” megvalósulása szerint Magyarország 15-30 
éven belül érhetné el az északi országok szintjét, mégha a modelltől való hatalmas 
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távolsága miatt – elsősorban kulturális és történelmi okokból kifolyólag – ennek igen 
kicsi is a valószínűsége. 

Tehát egy, az ország méretét (pl. lakosságát és piacát), történelmi adottságait, földrajzi 
helyzetét és politikai-gazdasági kultúráját szem előtt tartó politika három célt, követendő 
modellt tűzhet maga elé: 

a.) Kezdetben a portugál-görög szint elérését és megtartását.4 

b.) Ezt követően szint-ugrást, például a belga vagy az osztrák szintre.5 

c.) Végül a kitörést a svéd (északi) modell irányába.6 

Jelenleg Magyarország távolsága információs társadalmi szempontból behozhatatlannak 
tűnik az északi modellel, például Svédországgal szemben, de kemény munkabefektetéssel 
reálisnak tűnik például az igen hasonló adottságú, információs társadalmi szempontból fejlett 
Ausztriával szemben. Valós veszélyként fenyeget ugyanakkor, hogy középtávon sem 
vagyunk képesek csökkenteni a távolságot ezektől az országoktól és megmaradunk a 
portugál-görög szinten, miközben néhány csatlakozó kelet-európai vagy balti ország, például 
Észtország vagy Csehország és Szlovénia közelít a neki leginkább fekvő modellhez – 
például az észtek a finnekhez vagy a csehek az osztrákokhoz. Ebben az esetben 
Magyarország hihetetlen lépéshátrányba kerül a csatlakozást követő években és a lassú 
előrelépés miatt a relatív távolságunk nő a maihoz képest. 

Ha a fenti forgakönyv szempontjából tesszük mérlegre a nyers alap-adatokat, célszerű a 
Harvard Egyetem Global Information Technology Report (GITR) elemzéséhez fordulni, 
amely a 2000-2001-es információs társadalmi állapotokat rögzítette a világ 75 országában7.  

 

Ennek alapján a következőket mondhatjuk el: 

 

1. Az ország urbanizáltsága a görög-portugál szinttel közel azonos (36%-nyi nem városi 
lakossal), a GDP/fő idehaza a görög-portugálnak a három-negyede, a 
versenyképességünk (28-ik hely) a görögökénél (36-ik hely) jobb, a portugálokénál 
(25-ik hely) kicsivel rosszabb. A globális fejlettségi rangsorban 5-9 hellyel vagyunk 
lemaradva hozzájuk képest. A technológiai adatoknál pedig azt látni, hogy idehaza 

                                                 
4Ezek az országok ráadásul piacméretben és adottságaikban is közel állnak hozzánk. 
5 Az „ír modell” nehezen másolható, az ország kultúrájában és történelmi gyökereiben rejtőző egyedisége miatt. 

Magyarország nem angolszász ország, és földrajzi, népességbeli adottságai is teljesen eltérnek az írekétől. 
Leginkább a sokban hasonló osztrák modell másolásának a sikerében lehet bízni. 

6 A finnek – bár a finn-ugor rokonság miatt népszerű partnernek tűnnének – az írekhez hasonlóan – sokkal inkább 
csak „példát” jelenthetnek: kisebb a népesség, a piac, az országban hatalmasak a távolságok etc. (Hasonló 
okok miatt tűnik nehezen másolhatónak. a svéd modell is.)  

7 A kutatók átfogó fejlettségi képet rajzoltak minden országról, így vizsgálták: 
- a népesség számát,  
- a GDP-t 
- a versenyképesség és a fejlettség szintjét 
- az alapvető információs technológiai eszközök penetrációjának szintjét és egyéb jellemzőit. 

Létrehoztak másrészt egy klasszikus felkészültségi index-rendszert is, különböző alapadatokból rangsorokat 
integráltak, s ez alapján osztályozták az adott országokat. A következő területeken készítettek sorrendet: 

- hálózati felkészültség 
- hálózati hozzáférés 
- hálózati politika 
- hálózati társadalom 
- hálózati gazdaság 
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jóval drágább az Internet, mint ezekben az országokban, kevesebb is a felhasználó8, 
ugyanez a helyzet a mobiltelefóniában is, az alapellátottság azonban közel azonos.  

2. Az osztrák-belga szinthez képest jelentősebb a lemaradásunk. Az urbanizáltság foka 
közel azonos (főleg az osztrákéval), a GDP-nk viszont kevesebb, mint a fele a két 
országénak. A versenyképességben jó tíz hellyel állunk hátrébb és a fejlettségi 
rangsorban is jelentős a hátrányunk – főleg a belga ötödik helyhez képest. Az 
információs infrastruktúrában és az Internet-használatban nagyságrendekkel 
magasabb szinten áll mind a két ország. 

3. A svéd modelltől még távolabb állunk, főleg, ami a versenyképességet (9) és a 
fejlettségi indexet (2) illeti – ezekben Svédország a világ élvonalában található. A már 
meglévő eredményeken túl – melyeket ezek az indexek jeleznek – a jövő felé mutató 
infrastrukturális jelzőszámok is hihetetlen magasak, például a PC-k száma: minden 
második lakosra jut egy gép.9 Ezen túl a többi információs infrastrukturális 
jellemzőben is kiemelkedően jók a svédek – 50 százalék feletti Internet-használattal, 
70 százalék feletti mobiltelefon penetrációval és hihetetlenül alacsony Internet-
előfizetői díjjal – amely nyolcada a magyar átlagárnak.10 

 

Mindent összevetve – a Harvard felkészültségei indexeit is figyelembe véve – az európai 
átlagtól még meglehetősen messze áll a magyar információs-hálózati fejlettség. 
Kiemelkedően jól teljesítünk a „hálózati tanulás” terén – ahol a rangsorolt 75 országból az 
előkelő 21-ik helyen állunk – illetve a társadalmi tőke terén, ahol a 22-ik helyre soroltak 
minket. De az összesített, hálózati felkészültségi indexnél a nem különösebben jó 30-ik 
helyen találjuk Magyarországot – ennek oka, hogy idehaza rossz az általános infrastruktúra, 
gyengén fejlett a hálózati gazdaság és a többi területhez képest elmaradottnak találták a 
hálózati politikát is. 

Első látásra teljes mértékben összecseng mindezzel a Világgazdasági Fórum érdekes, 2002 
őszi jelentése (Lisbon Review), amely egy fejezetet szentel a csatlakozó országok 
versenyképességének is. Megállapítja, hogy a CEEC-országok csoportja feltűnően távol van 
az EU-átlagtól. Ha azonban a három legjobban teljesítő CEEC-ország pontszámait vetjük 
össze az európai átlaggal, az általuk kidolgozott „Lisbon Score” alapján gyakorta jobb 
eredményeket kapunk! A három legjobbnak minősített ország (Cseh Köztársaság, 
Észtország, Magyarország) például 0,09 ponttal jobb az információs társadalom mutatókban, 
mint az EU-átlag, s ez az országhármas a távközlés mutatóiban már 0,37 ponttal jár az EU-
átlag előtt! S ha figyelembe veszük azt, hogy a 8 fő kategóriából e kettőn kívül egyedül a 
vállalkozásbarát környezet éri el az EU-átlagot, elmondható, hogy ebben a megközelítésben 
az általános távolsághoz képest éppen az információs társadalom mutatóiban tűnik a 
legkisebbnek a lemaradás. 

Emiatt különösképp paradox a helyzetünk: egyszerre igaz ugyanis, hogy a pillanatnyi 
kondíciók alapján a felzárkózásra és a leszakadásra is mutathatnak jelek. A távolságunk az 
Európai Unióhoz képest nagy, de nem kezelhetetlen, kemény és következetes munkával a 
következő években elérhetőnek látszik az Uniós átlag. A lehetőség ugyanakkor korántsem 
jelent automatikus megvalósulást: újabb és újabb politikai döntések, költégvetési elszántság 
és megfelelő prioritáskezelés nélkül mindez csak álom marad. Még egyértelműbben: a 
következő néhány évben rajtunk múlik, hogy melyik forgatókönyv mellett kívánunk voksolni 
és cselekedni.  

                                                 
8 A táblázatban közölt 7%-os adat ugyanakkor ma már természetesen nem fedi a valóságot, a 2002-es közel 

20%-os penetráció azonban még mindig nem nagyobb, mint az említett országokban. 
9 Nem véletlen hát, hogy a 2002 szeptember közepén bejelentett új magyar kormányzati PC programot, t.i. hogy a 

munkahelyek – két év alatt leírható – számítógépet juttathassanak a dolgozóiknak, svéd mintára készítették elő. 
10 És ez csak a reálérték, a vásárlóerőt nem kalkulálták bele az árba! 
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5.4. Az EU-csatlakozás közvetlen és középtávú hatásai a magyar 
információs társadalomra 

2002 őszére egyértelmű szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy az informácós 
társadalom fejlesztése szempontjából szinte teljesen elvesztegettük a múlt század utolsó 
évtizedét, az újonnan felálló Informatikai és Hírközlési Minisztérium pedig hatalmas 
kihívással néz szembe.  

 

1. Az EU és Magyarország között az információs társadalmat tekintve a legnagyobb 
távolság abban figyelhető meg, amekkora jelentőséget tulajdonítanak ennek a 
területnek, ebből a szempontból bőven van mit pótolnia hazánknak, ha fel akar 
zárkózni a jóval tudatosabb Európai Unióhoz.  
Az EU-hoz való csatlakozás közelsége tehát elsősorban a politikai figyelem és 
tudatosság (awareness raising) szempontjából hozhat látványos változást, mert az 
EU konokul tervszerű de rugalmasan változni is képes információs társadalmi 
program-és dokumentumfolyama óriási külső nyomást fejt ki hogy az információs 
társadalom programja az őt megillető, központi helyre kerülhessen idehaza is – ne 
csak a szólamok, hanem a napi aprómunka terén is. Kovács Kálmán informatikai és 
hírközlési miniszter 2002 nyarán a ljubljanai fórumon az európai uniós csatlakozás 
jegyében kezdeményezte, hogy a tagjelölt országok már most bekapcsolódhassanak 
az eEurope programba11: a kezdeményezés az „új seprű” gesztusán túlmenően már 
annak a felismerésnek a jegyeit is magán hordozza, hogy a hazai szaktárca 
beágyazásában, presztízsében és mindennapi munkájában fokozottabban számíthat 
az EU-s hátországra.   
Mindez további két közvetlen következménnyel is járni fog: 

2. Az EU programcsontvázához igazodva arányossá válnak az információs társadalom 
tervezésének nagy szektorai. Ha a „betűk üzenete” alapján mérnénk, a magyar 
„információs társadalom gondolat” majdhogynem tágabbnak tűnhetne, mint akár az 
eEurope, miközben számos rész-feladat esetében óriási adósságot halmoztunk fel a 
végrehajtásban – például néhány esetleges kezdeményezést leszámítva sem az 
oktatás, sem az információ-és tudásgazdaság, sem a regionális dimenzió sem a 
hátrányos helyzetűek területén nem folyt szisztematikus információs társadalmi 
munka. Az EU szemléletének és prioritásainak átvétele pontosan ezen a négy 
területen eredményezhet majd radikális változást. 

3. Az EU-algoritmusokhoz való igazodás az egyes ágazatokkal kapcsolatos 
költségvetési viselkedést is átalakítja. A magyar kultúra történetében két esetben 
sikerült elérni, hogy az információs-és tudásszektor normatív (és ráadásul évről évre 
reálértéken emelkedő) sávként kerüljön a költségvetésbe: a 19.sz.végének nagy 
„oktatáspolitikai” kurzusa idején és a 20.sz. hatvanas évek második felében elindult 
reformkísérletek tudomány-és kultúrpolitikájának köszönhetően. Az EU a 
versenyképesség kulcs-területein meg fogja követelni a normativitást. Azokkal 
ellentétben viszont, akik a területre áramló források extenzív növekedésében bíznak, 
a szakértők szerint érzékelhető módon nem fog emelkedni az „információs 

                                                 
11 A magyar szándékot támogatásáról biztosította Lengyelország és Szlovénia. A három ország informatikai 

miniszterei ennek értelmében közös levélben tájékoztatták Erkki Liikanent, az Európai Bizottságinformatikai 
kérdésekért felelős főbiztosát. Szakértők szerint az Európai Bizottság támogatja a kezdeményezést. 
(Információs társadalmat… 2002, Index). 
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társadalomba” befektethető összeg, az EU-tól nem kapunk a befizetéseket jelentős 
módon meghaladó támogatásokat. 

 

4. Már rövid távon is egyfajta élénkülést, középtávon pedig a harmadik országok piacain 
realizált exportbevétel növekedését remélhetjük a magyar információs-és tudásipar 
meghatározó szereplőitől. Az erősödő versenyhelyzet nyomást gyakorol ugyanis a 
hazai piacon kialakult működési módok és reflexek megváltoztatására, miközben 
több cég számára nem is marad más út, mint hogy működését fejletlenebb piacokra 
helyezze át. (Ez volt a tapasztalat például a spanyol és portugál csatlakozás után, 
amikor is e két ország IT-cégei nagy számban – és gyakran sikeresen – próbálkoztak 
latin-amerikai piacnyitással.) Magyarország számára – az üzleti adottságokat és a 
gazdaságtörténeti meghatározottságokat figyelembe véve – Kelet-Európa, a Balkán 
és Közép-Ázsia posztszocialista országai jelentenek ígéretes megjelenési célpontot, 
de nem tehetünk le a dél-kelet-ázsiai piacon való megjelenésről vagy mondjuk kubai 
próbálkozásokról sem. Az IT-ipar legfejlettebb magyar szereplői számára pedig pálya 
nyílik az Unión belül is: azokon a területeken, ahol éppen a magyar teljesítmény 
növelheti az össz-európai versenyképességet, vagy az amerikai és a japán fölénnyel 
szembeni pozícióépítést (mint pl. az animációs ágazatban), ott az érintettek bízvást 
számíthatnak arra, hogy jelentős támogatást élveznek majd. 

5. A korábbi várakozásokkal ellentétben az információs szektorban foglalkoztatott 
munkaerő mozgására nem lesz számottevő kihatással a csatlakozás. Azok a 
folyamatok ugyanis, amelyek számos kategóriában a béreket közelítették 
egymáshoz, amelyek már korábban utat nyitottak a mobilitásnak, vagy „kihelyezés” 
formájában határokon átnyúló „bedolgozási rendszereket” alakítottak ki (pl. a 
szoftverfejlesztésben és bizonyos informatikai szolgáltatásokban), már a csatlakozás 
előtt végbementek. Az EU nyomása olyan területeken fog érzékelhetően erősödni, 
mint a fogyatékosok munkaerő-piaci re-integrációja a korszerű információtechnológia 
segítségével. 

6. A figyelem középpontjában egy ideig még a „legbeszédesebb indikátor”, az Internet-
hozzáférés áll majd. Az üzleti világvége-hangulat ellenére („az istennek se akar 
beindulni a piac”) ugyanis az utóbbi időszakban folyamatosan bõvült a hazai 
internetezõk tábora, sőt egyre többen használják a hálózatot naponta. Szinte 
észrevétlenül kúsznak felfelé a különböző mutatók: ami óriási látogatottsági rekord az 
egyik nap (szeptember 11., országgyűlési választások), az átlagosnak számít nem is 
sokkal később. Régóta várt akciók kezdték érzékelhetően megnövelni a felhasználói 
háttérbázist (családi, közalkalmazotti és pedagógus számítógép-program, az 
általános iskolák Sulinetre kapcsolásának következő szakasza), de az igazán 
tömeges hozzáférési programoknak még mindig csak előtte állunk. 

Az mindenesetre jól látszik, hogy a hazai tendenciák – minden tehertétellel és esélyponttal 
együtt – nem sokban különböznek az Internet-ágazat európai helyzetétől, ha csak az 
alsóháztól is messze elmaradó penetrációs szintet nem tekintjük annak. Be kell ugyanis 
látnunk, hogy ebből a szempontból már az EU-hoz csatlakozni kívánó országok közül is csak 
a második csoportba tartozunk, a visegrádiakkal együtt: Málta, Ciprus, Szlovénia és 
Észtország, a négy „törpe-állam” ugyanis az Internet-mutatókat tekintve nagyságrendekkel 
produkál jobb eredményt a magyar, a cseh, a szlovák vagy a lengyel helyzetnél (más kérdés, 
hogy mondjuk Budapest adatai önmagában „verik” az említett országokéit, és 2 millió 
lakosával egymaga nagyobb, mint bármelyik fürge „riválisa”. Mindez arról is üzen, hogy 
immár a diffúzió ritmusa értékelődik fel: mikor, milyen ütemben „zárkózik fel” a vidék a 
fővároshoz – másképpen: az EU-támogatások regionális fókusza vajon eredményez-e ugrást 
a „Vidék” számára?  

 117



Ennek megfelelően az „európai főáramhoz” való csatlakozás Magyarország számára kettős 
értelemben is a hozzáférést emeli előtérbe, kiemelt fejlesztési és stratégiai feladatként. Ebben a 
különleges szituációban, kemény belpolitikai viták előtt, jól jön az Európai Unió üzenete: 

• Széles sávú, nagysebességű Internet-hozzáférést mindenkinek – Magyarországon is! 
Ez ma már nem info-próféták „hagymázas” álmodozása, hanem stratégiai prioritás! 

• Az anyagi ellátottságnak, a GDP-nek, az infrastruktúrának azon a szintjén, ahol 
állunk, felértékelődnek a közösségi hozzáférés formái – az EU elvárása 
teljesíthetőnek tűnik, ha nem is a „minden otthonba PC-t és Internet-kapcsolatot” 
formában, de a „mindenki juthasson hozzáféréshez valamilyen módon” (könyvtárban, 
teleházban, tanítás után is nyitva tartott iskolai számítógépteremben, 
cyberkávézóban, munkahelyen) már reális célkitűzés! 

• Jól látható, hogy az állami szerepvállalás elkerülhetetlen, már csak a köz-szférának a 
közösségi hozzáférés lehetséges színtereiben való érintettsége okán is. Másrészt az 
is egyértelmű, hogy nem szerep-túllépés az, hogyha az állam egyeztetést 
kezdeményez a közös érdekek alapján a távközlési szolgáltatókkal, különösen a 
Matávval a hozzáférés-bővítést megkönnyítő tarifacsomagokról. 

• Vegyük észre: a legmerészebb, legbátrabb Internet-népszerűsítő program sem 
„lógna ki” abból az európai környezetből, amelyből most már kitűnni lesz majd nehéz.  
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6. Záró megjegyzések 

E rövid fejezetben az EU-csatlakozás társadalmi hatásának áttekintése után, kicsit tágabban, 
a gazdasági döntések hatását próbáljuk meg vázlatosan leírni. A társadalmi következmények 
rövid és hosszú távon különbözhetnek, ezért az időtáv kérdését rendszerint tárgyaljuk. Az 
áttekintés a tanulmányban eddig tárgyalt témakörökre terjed ki. 

 

A gazdaságpolitikai alternatívák, és ezek strukturális hatásait tekintve a következőket állíthatjuk. 

A társadalom strukturális viszonyainak formálódásában alapvető kérdés, hogy az állam 
milyen mértékben kíván beavatkozni a társadalmi-gazdasági folyamatokba. Ez a döntés adja 
meg az alap-keretét a további gazdaságpolitikai döntéseknek, és hatásaiknak. Ez határozza 
meg a piac és a redisztribúció arányát, és egymáshoz való viszonyát is. E két nagy 
társadalomszervező erőnek az egymáshoz viszonyított aránya és viszonya határozza meg a 
modern társadalmi formációt.  

A piaci és redisztributív elemek arányát az államosítással kapcsolatos döntések 
befolyásolják leginkább. Nagyobb mértékű államosítás esetén az állam tulajdonosi jogánál 
fogva is erőteljesen befolyásolni tudja a gazdasági folyamatokat, míg a nagyobb mértékű 
privatizáció gyengítheti az állam arra irányuló törekvését, hogy befolyásolhassa a gazdasági 
folyamatokat. A piaci és redisztributív elemek arányának meghatározását tehát attól a 
szándéktól (is) függővé kell tenni, hogy milyen mértékben, és milyen eszközökkel kívánja az 
állam befolyásolni a gazdasági folyamatokat. 

A piac és a redisztribúció arányainak a piac felé való elmozdulása esetén is jelentős 
mozgástere van az államnak abban, hogy mennyire kíván beleszólni a gazdasági 
folyamatokba. Ennek során az a kérdés, hogy az állam mit enged át a piacnak, hogyan 
korlátozza saját újraelosztó szerepét, milyen módon és milyen mélységben határozza meg a 
gazdaság szereplőinek cselekvési terét. A lehetőségek skálája igen széles. Liberálisabb 
gazdaságpolitika esetén a leszakadó rétegek jelenthetnek súlyos társadalmi problémát, s 
fennáll annak is a veszélye, hogy a tőkeerős, és stabil piaccal rendelkező külföldi 
nagyvállalatok kiszorítják a piacról a kisebb, gyengébb hazai vállalatokat és vállalkozókat. 
Klasszikus megfogalmazással élve, az Európai Uniós csatlakozást követően „a nagyhal 
(esetleg) megeszik a kishalat”. Ugyanakkor az erőteljes állami beavatkozás gyengítheti a 
gazdasági életet, mivel negligálja a tiszta piaci viszonyok racionalitásának prosperitás felé 
mutató hatását. Hosszú távon pedig a gyenge gazdaság a társadalom minden rétegének 
romló helyzetét eredményezheti. Ráadásul az erőteljes állami szerepvállalás a gazdasági 
élet szereplőinek – elsősorban a vállalkozóknak – az ellenállását is kiválthatja.  

A gazdasági élet állami befolyásolásának mértékén túlmenően jelentős módon 
befolyásolhatják a strukturális viszonyok alakulását azok a gazdaságpolitikai döntések, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy az állam elsősorban mely társadalmi csoportokat támogat 
direkt módon, illetve a jogi szabályozásokon keresztül. E döntések direkt módon 
befolyásolják az egyes társadalmi csoportok helyzetét.  

Speciális problémaként merül fel az Európai Uniós csatlakozást követően a hazai 
vállalkozások védelmének kérdése. Különösen a sérülékeny, instabil, még kialakulóban levő 
kis-, és közepes vállalkozások sorsa függhet e gazdaságpolitikai döntésektől. Állami 
védelem híján, kitéve e többségükben gyenge és fejletlen hazai cégeket a nagy 
multinacionális cégek által uralt tiszta piaci viszonyoknak, az állami protekció hiánya könnyen 
a hazai vállalkozások elhalásához vezethet.  

Ugyanakkor az alsóbb rétegek támogatásának elhanyagolása viszonylag nagy társadalmi 
csoportok végleges leszakadásával, nyomorszintre süllyedésével járhat, amely egyrészt 
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nyilvánvalóan rontja a középső és felső társadalmi rétegek „komfortérzését”, másrészt 
jelentős társadalmi feszültségeket eredményezhet. 

Az állami szerepvállalás mértékére, módjára és célcsoportjaira vonatkozó döntések 
meghozatala előtt tehát célszerű olyan, hosszú távra vonatkozó előzetes hatásvizsgálatokat 
készíteni, amely alapján az állam behatárolhatja a két végpont közötti „optimális egyensúlyi 
állapotot”, amely maximalizálja a társadalmi-gazdasági előnyöket, minimalizálva a negatív 
hatásokat. 

 

A gazdasági döntések munkaerő-piaci hatásaiknak néhány jellemzője összefoglalva a 
következő. 

Az Európai Unió 2000-ben azt a célt tűzte ki, hogy az aktív korú népesség foglalkoztatási 
szintje 2010-ig elérje a 70 százalékot. Nyilvánvaló, hogy a hazai foglalkoztatás − amely a 
jelenlegi uniós foglalkoztatási szinttől is jócskán elmarad − ilyen arányú növelése óriási 
foglalkoztatáspolitikai erőfeszítéseket követel(ne) meg. A magyar kormány 2001-ben 
elkészítette a hazai foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika közép távú prioritásait rögzítő 
dokumentumot.  Ez tartalmazza az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításához és 
az uniós csatlakozásra való felkészüléshez szükséges teendőket.  

A foglalkoztatás növeléséhez − ahogyan a kormányzat vállalásainak teljesítését értékelő 
2002. évi jelentés (Progress Report of the Joint Assessment of Employment Policy) is 
leszögezi −, a munkaerőpiac rugalmasságának fokozására és a foglalkoztatást ösztönző 
környezet megteremtésére van szükség. A kínálati oldalon ez mindenekelőtt a jelenleg 
inaktívak munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítését jelenti.  

A kormány 2000-2001 folyamán életbe léptetett munkaerőpiaci intézkedései, amelyektől a 
foglalkoztatás bővülését remélték, nem jártak a várt eredménnyel. 2000-ben a 
munkanélküliek gyorsabb elhelyezkedését bátorítandó, csökkent a munkanélküli járadék-
jogosultság időtartama és megszűnt a jövedelempótló támogatás. A munkanélküliség 
korábban megindult csökkenése ugyan az intézkedést követően is folytatódott, ám nem 
következett be a foglalkoztatás szintjének növekedése (Laky 2002). Bebizonyosodott, hogy a 
járadékszigorításhoz fűződő azon várakozás, hogy az a járadékos munkanélküliek 
elhelyezkedését gyorsítaná, illúzió. A munkanélküliek elhelyezkedési esélyei ugyanis 
elsősorban nem a járadék nagyságától vagy a jogosultsági idő hosszától függ, hanem egyéni 
adottságoktól, körülményektől (Köllő 2001; idézi Frey 2002). 

Ahogyan a 2002. évi jelentés megállapítja, a munkanélküliek és a dolgozni szándékozó 
inaktívak munkába állását nem csak a munkalehetőségek hiánya korlátozza, hanem az is, 
hogy e rétegek képzettsége, gyakorlata és munkavégzési habitusa nem felel meg a 
versenyszférában állított követelményeknek. Foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése 
(képzése és az egyéb hátrányok kiküszöbölése) ezért a támogatások komplex rendszerére 
tartana igényt. 

A 2001-ben és 2002-ben bekövetkezett jelentős minimálbér-emelések hatása sem volt 
kedvező a foglalkoztatás alakulására nézve. A munkavállalók számára előnyös 
bérnövekedés a munkáltatói oldalon, kiváltképp a mikro- és kisvállalkozások körében, súlyos 
terhet jelentett a közterhek növekedése. Noha egyes alacsony átlagbérű ágazatokban 
történtek elbocsátások, ennél is kedvezőtlenebb a foglalkoztatás alakulására nézve, hogy a 
vállalkozások jelentős számban álltak el létszámbővítési szándékuktól az intézkedés 
hatására (Laky 2002).  

A foglalkoztatás szintjének növeléséhez a keresleti oldalon a foglalkoztatást terhelő járulékok 
jelenlegi − mind az EU tagállamokhoz, mind pedig a csatlakozni kívánó országokhoz képest 
− magas szintjének jelentős mérséklésére lenne szükség.   (Noha a munkáltatói 
társadalombiztosítási járulék szintje csökkent 2001-ben és 2002-ben is, az egészségügyi 
hozzájárulás mértéke tovább nőtt.) 

 121



Miután ismeretes, hogy az Európai Unióban a foglalkoztatás bővülésének forrása majdnem 
fele részben a nem hagyományos munkavégzés, a foglalkoztatás növeléséhez 
Magyarországon is szükség volna az atipikus munkavégzési formák, de talán mindenekelőtt 
a részmunkaidős alkalmazás támogatására, illetve első lépésben az ennek elterjedését 
hátráltató akadályok felszámolására. 

 

Ami a gazdaság változásainak lehetséges hatását az oktatásra, illetve az oktatáspolitikai 
alternatívák kérdését illeti, az alábbiak fogalmazhatók meg. 

Az oktatás és szakképzés struktúrája és kimenete nyilvánvalóan befolyásolja a gazdaság 
versenyképességét és egész teljesítményét az aktuális és perspektivikus munkaerőigény 
kielégítésének színvonala által. Ugyanakkor a gazdaságban végbemenő átalakulás is – 
kisebb-nagyobb fáziskéséssel – visszahat az oktatás és szakképzés egész rendszerére. 
Visszamenőleges hatállyal könnyű ilyen összefüggéseket találnunk. Így például a 
kilencvenes évek gazdaságának a munkaerőpiacot is drasztikusan átalakító változásai 
mindenféle direkt oktatáspolitikánál hatásosabban és gyorsabban elérték, hogy a lakosság 
lehető legszélesebb köreire jellemző lett a korábbinál magasabb iskolai végzettségre való 
törekvés, illetve az ipari-műszaki pályák helyett tömeges méretekben a közgazdasági-
kereskedelmi jogi foglalkozási területek felé való orientálódás. Nem túlzás azt állítani, hogy a 
gazdaság viharai erőteljesebb ágensei voltak a változásnak, mint az ideológiai csatákkal 
foglalatoskodó mindenkori oktatáspolitika. A gazdaság, a munkaerőpiac közvetett befolyása 
természetesen a jövőben is hatni fog az oktatási és szakképzési rendszer továbbfejlődésére, 
de hogy hogyan, ezzel kapcsolatban csak bizonytalan feltételezéseink vannak. Néhány 
előfeltételt és lehetséges hatást azonban megkísérlünk felvázolni. 

Egyelőre még a találgatások körébe tartozik, hogy az e-business belobbanása mikor, 
hogyan, milyen következményekkel történik meg. A technika már rendelkezésre áll, néhány 
éven belül a kereskedelemi és pénzügyi folyamatok – a termelésben már lezajlotthoz 
hasonlóan – elektronikus útra terelése beláthatatlan változásokat indíthat el. Ennek 
munkaerőigénye is más lesz, az informatikai és nyelvi készségek mellett valószínűleg már 
most is emlegetett olyan készségek fognak felértékelődni, mint a gyors reagálás képessége, 
az ismeretlen helyzetben való tájékozódásé, a helyzetértékelésé és a döntési képességé, a 
felelősségvállalásé, a kockázatbecslésé és a kockázatvállalásé. Az informatikai – fejlesztői 
és alkalmazói – szaktudásra sokkal nagyobb volumenben lesz majd szükség, illetve hektikus 
változásokra lehet számítani. Az oktatási rendszer – természeténél fogva – lassan fog 
reagálni (már reagálni kellett volna…), de talán itt valósul majd meg az intézmények és a 
pedagógia olyan szintű informatizáltsága, amely az egész rendszert egy másik állapot 
irányába mozdítja majd el, megalapozva az információs társadalom adekvát iskoláját.  

Gazdaságunknak a globális gazdaságba való integráltsága már most is magas fokú. 
Ugyanakkor elképzelhető, hogy a csatlakozást követően a nemzetköziesedésnek és a 
multikulturális környezetnek szélesebb közönség számára is látható jelei lesznek, amely a 
nyelvoktatás fontosságára, és a más kultúrákkal való együttélés és együttműködés 
képességére hívják fel a ismételten a figyelmet. Várható tehát, hogy az oktatás és a 
munkavállalók tömege a gazdaság felől ismételten fog még erős impulzusokat kapni, hogy 
nyelvi és más kommunikációs képességeit fejlessze. Az oktatásügy – személyes 
megítélésünk szerint – tartósan fontossága alatt kezeli a kérdést, ha napirenden is tartja. 

Nem tudni, hogy a multik által működtetett összeszerelő üzemek, és általában az alacsony 
képzettségű, de fegyelmezett és betanítható munkaerőt nagy tömegben foglalkoztató 
feldolgozóipar milyen ütemben és mértékben mozog a hozzánk képest félperiféria 
országaiba. Ha ez a változás tartós, esetleg gyors ütemű lesz, az az alacsonyan iskolázott 
lakosság iskolai aspirációit tovább növelheti, különösen ha az oktatáspolitika a 
foglalkoztatás- és szociálpolitikával együttműködve olyan vonzó képzési csatornákat és 
perspektívákat alakít ki, amelyek egyelőre csak nyomokban vannak jelen a rendszerben. 
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Nem tudható, hogy a munkaerő költsége hogyan fog alakulni pár éven belül, és a 
költségszint milyen egyensúlyi helyzetet eredményez. Ha a magyarországi munkaerő 
jelentősen megdrágulna, az szintén az oktatás minőségének és eredményességének 
emelését tenné sürgetővé, hiszen érdemi kereslet magasabb árszint mellett csak az uniós 
munkaerőpiacon is versenyképes munkaerő iránt nyilvánulna meg.  

A szürke gazdaság egy részének kifehérítése állandóan a politika napirendjén szerepel. 
Ennek esetleges sikere a munkaerő költségét is megnövelné – nyilván egyes 
tevékenységeket ki is küszöbölne –, miközben a formális végzettségeknek nagyobb szerepe 
jutna a látható gazdaságban.  

A munkaerőköltség, a foglalkoztatottság szintje és a demográfia a pályakezdők munkaerő-
piaci beilleszkedését alapvetően befolyásolja. Amit már tudunk: tartósan jóval nagyobb 
korosztályok lépnek ki a munkaerőpiacról (hamarosan a „Ratkók” is), mint a belépők. Ez 
felértékelheti a fiatal munkaerőt, és paradox módon azt a jelzést adhatja az iskolának, hogy 
jól működik, hiszen fiai és lányai elkelnek a munkaerőpiacon. Márpedig a közép- és felsőfokú 
expanziót követően a minőségi deficit kezelése az oktatásügy egyik legaktuálisabb 
problémája.  

Az oktatáspolitikai alternatívák közötti játéktér az oktatásügyben évtizede folyó 
háborúskodás miatt kicsi, és kicsi marad 2006 után is, akárki felügyeli majd a tárcát. Csak 
nagyon lassú változásokra számítunk olyan kérdésekben is, ahol sokszor szakmai és 
politikai többségi vélemény is fennáll, de a politikai vagy szakmai lobbiérdekek sikeresen 
megtorpedózzák a változásokat. Elképzelhetetlennek tartjuk például a tandíj bevezetését, 
amelyet pedig számos szakmai érvvel lehetne támogatni. Érdemi változásokat az iskolai 
szelektivitás csökkentése terén sem prognosztizálhatunk, pedig a szelektivitás és a 
szegregálódás foka az elmúlt évtizedben rohamosan nőtt. Nagyfokú szakmai 
támogatottságot élvez a „mi”-tudás iskolai szerepének csökkentése és a „hogyan”-tudás 
felértékelése, az akadémiaival szemben a „releváns” tudás preferálása. Paradox módon ez 
mind a közoktatásban, mind a szakképzésben és felsőoktatásban probléma, és különböző 
okokból, de nehezen kezelhető. A gazdaság szakképzésben való szerepvállalása és 
helyzetbe hozása is nagyon lassan nyerhet teret, amint az információs és kommunikációs 
technológiák iskola- és pedagógiaformáló ereje is hosszabb távon teljesedhet ki. Nagyon jól 
láthatóak mindenütt az akadályok, az érdekellentétek. Egészében azt prognosztizáljuk, hogy 
az amúgy meglehetősen rugalmas magyar rendszer a lakossági, intézményi, helyi politikai 
aktivitás révén viszonylag gyorsan reagál majd, majdhogynem „helyettesítve” a gúzsba kötött 
oktatáspolitikát. 

 

A gazdaságpolitika lehetőségei és szerepe a jövedelmek eloszlásának befolyásolásában 
több metszetben is elemezhető. 

A keresetek eloszlását közvetlenül tudja befolyásolni az állam a minimálbér változtatásával. 
Ez rövid távon az alacsony keresetek megemelésével csökkenti a keresetek szóródását, 
később azonban a bérskála egészén növekedést eredményezhet, mert a kereseti arányok 
helyreállítása a magasabb kereseteknél is emelkedést okoz. A minimálbér emelése 
ugyanakkor kedvezőtlen foglalkoztatási hatásokkal jár, hiszen a munkaerőpiacnak éppen 
abban a szegmensében okozza a foglalkoztatás megdrágulását, amely a bérköltségekre 
leginkább érzékeny. A minimálbér-emelés jövedelem-eloszlási hatása tehát kettős: az 
alacsony keresetek emelkedése csökkenti, míg a munkanélküliség emelkedése inkább 
növeli a háztartási jövedelmek szintjén megnyilvánuló egyenlőtlenséget. Az elmúlt években 
jelentős mértékben emelkedett a minimálbér szintje, aminek kereseti eloszlásra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatását mostanában kezdik el vizsgálni a kutatók. Azt azonban 
meg lehet állapítani, hogy a világgazdasági konjunktúra lelassulása, az emelkedő 
bérköltségek (amelynek a minimálbér emelése is része volt) és az erősödő forint bizonyos 
munkaintenzív ágazatokban (könnyűipar, textilipar) gazdaságtalanná tette a hazai termelést, 
ami egyes termelő-kapacitások leépítését vonta maga után. Ebben a gazdasági helyzetben 
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nem igen folytatható ez a politika. A jövedelmei egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a 
gazdaságpolitikának foglalkoztatás-ösztönzőnek kell lennie. 

A keresetek egyenlőtlenségeit tompítja a progresszív jövedelem-adóztatás és a szociális 
transzfereknek a szegényebb rétegek felé való irányítása. Az előző kormány inkább a 
középosztályt részesítette előnyben a transzferek elosztásakor (ld. alanyi jogú családi pótlék, 
családi adókedvezmények), a jelenlegi kormány viszont igyekszik nagyobb mértékben a 
legalacsonyabb jövedelmű háztartások helyzetének javítását célozni a szociálpolitika 
eszközeivel. Ez utóbbi politika a szegénység csökkentésében játszhat jelentős szerepet, 
ugyanakkor a középrétegek felé irányuló transzferek is csökkenthetik összességében a 
jövedelmi egyenlőtlenségek mértékét. Itt alapvetően értékválasztás kérdése, hogy milyen 
irányba fordul a gazdaságpolitika. 

A jövedelem-eloszlást és az esélyegyenlőséget hosszútávon befolyásoló politikák közül ki 
kell emelni az oktatáspolitikát. Bár a kilencvenes években a gyermekek egyre nagyobb 
arányban tanulnak tovább középiskolában illetve egyetemen, az oktatás minőségét és torz 
szerkezetét számos kritika érte. A kutatók szerint a diplomások számának erőteljes növelése 
helyett a középiskolai képzés kiterjesztése lenne igazán fontos. A felsőfokú képzés 
struktúráját pedig nagyobb mértékben kellene a munkaerő-kereslethez igazítani (pl. a 4-5 
éves képzések helyett inkább a rövidebb és gyakorlatorientáltabb „post-secondary” oktatást 
kellene fejleszteni.  

A roma népesség szegénységi kockázatának csökkentése nem képzelhető el a romák 
iskoláztatását elősegítő programok nélkül. Ennek keretében felmerülhet az iskolaköteles kor 
18 éves korig való felemelése, valamint az, hogy az érintett családokat és iskolákat 
anyagilag ösztönöznék a cigány gyermekek továbbtanulására. Lényeges az iskolai 
szegregáció felszámolása és a cigány fiatalok továbbtanulásának támogatása 
tehetséggondozó kollégiumok, ösztöndíjrendszer és hitelkonstrukciók révén. Mindemellett 
szükséges az önálló roma oktatási intézmények fejlesztése is. Rövid távon a szociális 
segélyezés mellett a foglalkoztatási helyzet javítása segíthet a cigányság életkörülményeinek 
javításában. A roma fiatalok elhelyezkedési esélyeit cigány szakképzési programok 
indításával lehetne javítani. A tartós munkanélküliség ellen aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel lehet felvenni a küzdelmet. A munkaerőpiaci diszkrimináció ellen 
diszkriminációt tiltó törvényt is szükséges. 

A társadalmi kirekesztés másik fontos területét a regionális egyenlőtlenségek jelentik.  Az 
elmaradott régiók lakónépességének helyzetét a területfejlesztési politika tudja javítani. 
Területfejlesztési szakértők megállapítása szerint a kilencvenes évek magyar 
területfejlesztési politikájában az EU intézményeivel konform rendszer kialakítására való 
törekvés mellett elsikkadt a területfejlesztési politika valódi célja. A legfontosabb 
területfejlesztési eszköz, a területfejlesztési célelőirányzat nem tölti be redisztributív 
funkcióját. 

Az EU által készített éves ország-jelentés is felhívja a figyelmet arra, hogy a romák 
helyzetének javításával foglalkozó politikák, illetve a területfejlesztési politika nincsenek 
kellőképpen integrálva az általánosabb fejlesztési stratégiába. 

 

Az információs társadalom gazdaságpolitikai metszéspontjait vizsgálva vázlatszerűen a 
következő csomópont tapintható ki. 

Az információs társadalom alapvető szerkezeti és funkcionális jellegzetességei, elsősorban a 
kölcsönös összekapcsoltság mértéke (interkonnektivitás) sokkal nagyobb befolyást 
gyakorolnak a gazdaságra, mint azt a divatos diskurzusok alapján gondolnánk.  

Néhány neves gondolat-előd után többek között Christopher R. Kedzie (1997) jutott arra a 
nagyon határozott eredményre, hogy az interkonnektivitás nem egyszerűen alapvető és 
lényegi faktor, hanem a kölcsönös összekapcsolhatóság mértéke egyenesen a legfontosabb 
korrelatív párja a leginkább használt társadalom-fejlettségi indikátoroknak (iskolázottság, egy 
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főre eső GDP, életkor-kilátások, demokrácia-állapot stb.). Még egyszerűbben: minél 
fejlettebb egy társadalom info-kommunikációs kultúrája, annál nagyobb gazdasági 
teljesítményt és bizonyos termelési „körök” racionalizálását várhatjuk tőle.  

Mindez azt is jelenti, hogy az információs társadalom fejlesztése nemcsak 
társadalompolitikai és információs infrastruktúrafejlesztési kaland, hanem gazdaságstratégiai 
prioritás is. Az interkonnektivitás „melegágya” a releváns tartalom, könnyű és olcsó 
hozzáférés és az információs írástudás kiterjesztésének háromszöge. Amennyiben ez 
finanszírozható, a gazdaságpolitikának még el kell jutnia ahhoz, hogy három további területet 
kezeljen prioritásként: 

 

• Az információ-és tudásgazdaságot (a húzóágazattá tételtől az export-esélyek 
növelését, importkiváltást, foglalkoztatás-növekedést, új beszállítói láncokat, 
versenyképes, értékesebb munkaerőt remélve),  

• A humán infrastruktúrát (oktatás, élethosszig tartó tanulás, ismeretterjesztés, 
normatívan emelkedő költségvetési támogatással)  

• A kutatás-fejlesztés és az innováció alrendszereit 

 

Ha szemügyre vesszük a fent bemutatott háromszöget és a hasonlóképpen három elemű 
prioritáslistát, majd megvizsgáljuk, hogy Magyarországot milyen kiinduló állapot jellemzi, az 
alábbi kép tárul elénk:  

 

Szempont 
 

Hol állunk, 
ha az EU 

átlaga 10? 

Mi a domináns 
tendencia és mekkora 

az ereje (1-3-ig)  

Mire volna szükség a 
felzárkózáshoz ill. a sikerhez?  

Hozzáférés 5 Lassú közeledés (1) EU-átlag elérése 5 éven belül  
Tartalom 3 Lassú gyarapodás (1) Intenzív, koordinált fejlesztés 
E-írástudás,  
e-kultúra 

3 Lassú növekedés (1) Tömegesítési programok, 
célcsoport-korosztályokkal 

Információs-és 
tudásipar ereje 

2 „Fehér hollók” sikerei (1) Offenzív iparfejlesztési program 

Humán 
infrastruktúra 

8 Pozícióvesztés (-2) Normatívan emelkedő  
költségvetési támogatással 

gyarapítani   
Kutatás-
fejlesztés, 
innováció 

6 Stagnálás Normatívan emelkedő 
költségvetési támogatással 

világszínvonalú, versenyképes  
hídfőállások  

tudatos építése 
 

Magyarország számára három cselekvési forgatókönyv rajzolódik ki. 

 

• Az információs társadalom prioritások és beruházások folytatódó hiánya - gyorsuló 
leszakadás Európa alsóházától  

• Emelkedő ráfordítások, teljesített házi feladatok – a leszakadás lassabban, de 
végbemegy, mert eközben Európa alsóházának még mindig gyorsabban 
gyarapszanak a mutatói 

• Intenzív, elkötelezett és 4-5 éves ciklusokat átívelő információs társadalom – 
technológia-és iparfejlesztési program – stagnálás, illetve a vállalt kockázat ill. 
befektetés függvényében lassú közeledés Európa közepéhez. 
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A magyar kormány ebben a pilanatban a második forgatókönyvet valósítja meg, a harmadik 
forgatókönyv felé való elmozdulásnak kevés esélye látszik. Az Uniós csatlakozás az abszolút 
mutatókban eredményezhet kedvező változást, de mivel a „versenytársak” is ugyanebben a 
cipőben járnak, a kedvezőbbé váló politikai helyzetben meghozott belső döntések fogják 
meghatározni, melyik csatlakozó országnak hogyan sikerül előbbre jutnia. 
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Táblázatok 

1.1. táblázat 

Az állami/önkormányzati tulajdonú cégek alkalmazásban állók aránya a foglalkoztatottakon 
belül 1988-1999  

 1988 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Állami/önkormányzati 
alkalmazott 95,8 60,8 51,3 49,4 46,1 41,3 40,8 37,9 36,4 36,1 

Forrás: Kolosi – Róbert – Fábián 2000, 11. old. 
 
 

1.2. táblázat 

A 16 éven felüli népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 1992-2000 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Alkalmazott 40,2 37,5 37,0 36,1 35,0 35,0 35,5 35,2 35,6 
Vállalkozó 3,7 3,4 4,5 4,7 5,3 5,0 4,1 4,9 5,1 
Alkalmi munkás 1,0 0,7 1,0 0,9 1,3 1,0 1,4 0,7 1,1 
Nyugdíj mellett 
dolgozik 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,9 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,6 

Gyes-gyed 3,7 3,9 4,0 3,9 4,0 4,4 3,6 3,6 4,0 
Foglalkoztatott 59,2 47,1 48,1 47,5 47,2 47,1 46,1 45,9 47,4 
Munkanélküli 5,7 7,2 5,5 4,6 4,1 4,5 4,2 5,8 4,2 
Gazdaságilag 
aktív 

 
64,9 

 
54,3 

 
53,6 

 
52,1 

 
51,3 

 
51,6 

 
50,3 

 
51,7 

 
51,6 

Nyugdíjas 35,0 32,6 33,0 33,7 33,7 34,0 33,7 34,8 34,2 
Eltartott 9,1 13,1 13,4 14,2 15,0 14,4 16,0 13,5 14,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 4508 4449 4340 4245 4131 4032 4393 4504 4355 
Forrás: Kolosi – Róbert – Fábián 2000, 11. old. 
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1.3. táblázat 

A jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társas vállalkozások, és az egyéni vállalkozások számának alakulása 1991 és 2001 között 
            1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jogi személyiségű 
vállalkozás 

52 756 69 386 85 638 101 247 116 945 136 917 158 662 174 250 177 436 183 340 189 145 

Jogi személyiség 
nélküli társas 
vállalkozás 

52 136 70 597 98 036 122346 144 816 167 428 179 912 203 691 211 835 228 181 237 689 

Egyéni vállalkozás 510 459 606 207 688 843 778 036 791 496 745 247 659 690 648 701 660 139 682 925 698 001 
Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1994 (91-94-es adatok), 1998 (94-98-as adatok), 2001 (99-01-as adatok) 
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1.4. táblázat 

A munkanélküliségi ráta alakulása 1987-2000 

Év Ráta 
1987 0,1 
1988 0,2 
1989 0,3 
1990 0,4 
1991 1,9 
1992 7,8 
1993 13,2 
1994 13,3 
1995 10,2 
1996 9,9 
1997 8,7 
1998 7,8 
1999 7,5 
2000 7,0 
2001 6,3 

Forrás: KSH 1994 és1998 és 2001 
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3.1. táblázat 

Az EU tagok, tagjelöltek és néhány további európai országban a 4 éves korban óvodába 
 járók százalékos aránya 1997-ben 

 % 
Belgium  100 
Dánia 80 
Németország 81 
Görögország 56 
Spanyolország 99 
Franciaország 100 
Írország 54 
Olaszország 93 
 Luxembourg 100 
Hollandia 99 
Ausztria 72 
Portugália 55 
Finnország 36 
Svédország 63 
Egyesült Királyság 94 
  
Izland 86 
Lichtenstein 36 
Norvégia 70 
  
Bulgária 66 
Csehország 83 
Észtország 69 
Litvánia 52 
Lettország 38 
Magyarország 96 
Lengyelország 28 
Románia 57 
  
Albánia 39 
Macedónia 14 

Forrás: Key Data…2000, 200.o.) 
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3.2. táblázat 

Az elemi és alsóközépfokú oktatás hossza az EU tagországaiban és néhány 
 további európai országban 

 ISCED 1 ISCED 2 
Belgium  6 2 
Dánia 6 3 
Németország 4 6 
Görögország 6 3 
Spanyolország 6 2 
Franciaország 5 4 
Írország 6 3 
Olaszország 5 3 
Luxembourg 6 3 
Hollandia 6 3 
Ausztria 4 4 
Portugália 6 3 
Finnország 6 3 
Svédország 6 3 
Egyesült Királyság 6-7 3-4 
   
Izland 7 3 
Lichtenstein 5 4 
Norvégia 6 3 
Magyarország 4 4 

Forrás: Key Data …, 2000, XIII.o.) 
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3.3. táblázat 
Az elemi (ISCED 1 szintű) oktatásban a törvény által előírt / ajánlott minimális és maximális 

osztálylétszám, 1997/98 
 minimum maximum 
Dánia  28 
Németország  28 
Görögország 15 30 
Spanyolország  25 
Írország  35 
Olaszország 15 25 
 Luxembourg 18 26 
Ausztria 10 30 
Portugália 20 34 
Egyesült Királyság / Skócia  33 
Az EU-országok átlaga 15,6 29,4 
   
Lichtenstein 12 24 
Norvégia  28 
   
Bulgária 17 26 
Csehország 10 30 
Észtország  36 
Litvánia  36 
Lettország  24 
Magyarország  26 
Lengyelország 25 35 
Románia 10 25 

Forrás: Key Data …, 2000, 206.o.) 
Megjegyzés: A táblázatban nem jelölt EU-

tagországokban nincs érvényben lévő 
szabályozás és/vagy ajánlás 
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3.4. táblázat 

Az egy tanárra eső diákok száma 1999-ben az OECD országokban, teljes állású tanár-
egyenértékkel számolva 

 Elemi oktatás Alsóközépfok Felsőközépfok 1995=100% 
Elemi és 

középfok együtt
Ausztrália 17,3 13,7 10,8 97 
Ausztria 14,5 9,6 10,0 101 
Kanada 18,7 18,7 20,0 106 
Csehország 23,4 16,2 13,1  
Dánia 10,6 11,6 13,2  
Finnország 17,4 10,6 16,6 95 
Franciaország 19,6 12,9 12,7 96 
Németország 21,0 16,4 12,4 104 
Görögország 13,5 10,6 10,7 83 
Magyarország 10,9 10,9 10,3 100 
Olaszország 11,3 10,3 10,2 105 
Japán 21,2 17,1 14,1  
Korea 32,2 21,9 22,5 95 
Mexikó 27,2 35,5 26,9 108 
Új-Zéland 20,5 19,8 12,8  
Norvégia 12,6 10,1 9,9  
Szlovákia 19,6 13,5 13,8  
Svédország 13,3 13,3 15,5  
Svájc 16,1 12,1 12,6  
Egyesült Királyság 22,5 17,4 12,4  
USA 16,3 16,8 14,5 104 
     
OECD országok átlaga 18,0 15,2 14,1  

Forrás: Education …2001, 243-244.o.) 
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3.5. táblázat 

A 2000. évi PISA mérés sorrendjei 
 Olvasás Természettudomány Matematika A három rangsor 

alapján képzett 
 sorrend* 

1. Finnország Korea Japán Korea 5 
2. Korea Japán Korea Japán 7 
3. Kanada Finnország Új-Zéland Finnország 8 
4. Japán Egyesült Királyság Finnország Kanada 14 
5. Írország Kanada Ausztrália Új-Zéland 15 
6. Új-Zéland Új-Zéland Kanada  Ausztrália 19 
7. Ausztrália Ausztrália Svájc Egyesült Királyság 20 
8. Egyesült Királyság Ausztria Egyesült Királyság  Ausztria 30 
9. Svédország Írország Belgium Írország 30 

10. Belgium Svédország Franciaország Svédország 34 
11. Ausztria Csehország Ausztria Belgium 36  
12. Izland Franciaország Dánia Franciaország 36 
13. Norvégia Norvégia Izland Izland 41 
14. Franciaország Egyesült Államok Lichtenstein Svájc 42 
15. Egyesült Államok Magyarország Svédország Norvégia 43 
16. Dánia Izland Írország Egyesült Államok 48 
17. Svájc Belgium Norvégia Csehország 48 
18. Spanyolország Svájc Csehország Dánia 50 
19. Csehország Spanyolország Egyesült Államok Magyarország 59 
20. Olaszország Németország Németország Spanyolország 60 
21. Németország Lengyelország Magyarország Németország 61 
22. Lengyelország Dánia Oroszország Lichtenstein 66 
23. Magyarország Olaszország Spanyolország Lengyelország 67 
24. Görögország Lichtenstein Lengyelország Olaszország 69 
25. Portugália Görögország Lettország Görögország 77 
26. Luxemburg Lettország Olaszország Oroszország 78 
27. Mexikó Oroszország Portugália Portugália 80 
28. Lichtenstein Portugália Görögország Lettország 81 
29. Oroszország Luxemburg Luxemburg Luxemburg 84 
30. Lettország Mexikó Mexikó Mexikó 87 
31. Brazília Brazília Brazília Brazília 93 

Forrás: Vári et al., 2000 – az utolsó oszlop saját számítás   
* Módszertanilag ugyan megkérdőjelezhető, de talán nem rossz közelítés, hogy a három rangsorban 
elfoglalt hely összegét vettük alapul. 
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3.6. táblázat 

Az iskolarendszerben lévők százalékos aránya a teljes korosztályhoz képest 1999-ben – 
középfok, posztszekunder és felsőfokú képzés együtt 

 15 évesek 16 évesek 18 évesek 19 évesek 20 évesek
Ausztrália 96 92 84 68 60 
Ausztria 95 92 87 67 40 29 
Belgium 98 96 85 74 63 
Kanada 98 93 86 47 46 
Csehország 100 100 88 61 35 25 
Dánia 97 93 82 76 58 40 
Finnország 100 96 85 46 47 
Franciaország 97 95 91 80 54 
Németország 98 97 93 95 67 48 

93 92 65 68 71 62 
Magyarország  96 93 70 50 41 
Olaszország 88 79 73 69 47 
Japán 99 95 94 na na Na 
Korea 98 96 56 61 53 
Mexikó 52 43 35 36 17 
Hollandia na na 95 80 55 57 

17 évesek
52 

100 
54 

94 
68 

Görögország 
88 

35 

97 
27 

Új-Zéland 96 89 75 54 48 43 
Norvégia 100 94 93 87 56 47 
Lengyelország 88 90 89 74 60 61 
Portugália 92 83 84 66 54 41 
Svédország 97 97 97 95 46 46 
Svájc 97 90 84 79 63 41 
Törökország 40 37 25 18 21 15 
Egyesült Királyság na 84 71 53 49 47 
USA na 88 82 63 60 38 
       
OECD országok átlaga – 
1999 

 
91,6 

 
87,8 

 
82,0 

 
67,9 

 
53,0 

 
43,7 

EU országok átlaga 95,7 91,3 85,8 76,6 56,3 47,4 
       
OECD országok 1992 
– Csak középiskola 

 
93 

 
87 

 
75 

 
44 

 
22 

 
… 

Magyarország 1992 
– Csak középiskola 

 
84 

 
75 

 
45 

 
12 

 
4 

 
… 

Forrás: Education … 2001, 135.o. és Jelentés …, 1995, 54.o. 
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3.7. táblázat 

Az közszféra elemi iskolájában teljes állásban tanító tanárok éves fizetésének aránya az egy 
főre eső GDP-hez, 1999. 

 Kezdő fizetés Fizetés 15 éves 
munkaviszony után 

Ausztrália 1,04 1,50 
Ausztria 0,88 1,06 
Belgium 0,93 1,25 
Kanada 0,90 1,22 
Csehország 0,52 0,69 
Dánia 1,07 1,24 
Finnország 0,89 1,50 
Franciaország 0,88 1,19 
Németország 1,26 1,53 
Görögország 1,29 1,58 
Magyarország  0,50 0,72 
Írország 0,85 1,38 
Olaszország 0,87 1,04 
Korea 1,51 2,51 
Mexikó 1,19 1,52 
Hollandia 1,03 1,23 
Új-Zéland 0,91 1,78 
Norvégia 0,78 0,91 
Portugália 1,12 1,65 
Spanyolország 1,33 1,56 
Svédország 0,81 1,07 
Svájc 1,20 1,57 
Törökország 1,21 1,37 
Anglia 0,89 1,50 
Skócia 0,88 1,47 
USA 0,76 1,03 
   
OECD országok átlaga  0,97 1,32 
EU országok átlaga 1,00 1,37 

Forrás: Education …2001, 203.o. 
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3.8. táblázat 

A tanárok éves óraterhelése az OECD országokban oktatási szintek szerint, 1999 
 Elemi iskola 

(alsó tagozat) 
Alsóközépfok 
(felső tagozat) 

Felsőközépfok – 
általános képzés 

(gimnázium) 
Ausztrália 996 955 941 
Ausztria 684 658 623 
Belgium 847 727 673 
Csehország 739 709 680 
Dánia 644 644 500 
Finnország 656 656 627 
Franciaország 892 634 589 
Németország 783 733 685 
Görögország 780 629 629 
Magyarország  583 555 555 
Írország 915 735 735 
Olaszország 748 612 612 
Korea 658 507 492 
Mexikó 800 832 na 
Hollandia 930 868 868 
Új-Zéland 985 930 874 
Norvégia 713 633 505 
Portugália 900 666 594 
Spanyolország 788 561 548 
Svájc 884 859 674 
Törökország 720 576 504 
Skócia 950 893 893 
USA 958 964 943 
    
OECD országok átlaga  801 716 662 
EU országok átlaga 822  710 675 
Forrás: Education … 2001, 226.o. 
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3.9. táblázat 

Tanítási órák átlagos száma évente 
 7 évesek 10 évesek Alsóközépfok Felsőközépfok 
Belgium  849 849 933 933 
Dánia 660 720 990 930 
Németország 615 713 875 889 
Görögország 591 774 919 841 
Spanyolország 810 810 947 995 
Franciaország 846 846 916 990 
Írország 854 854 1002 1002 
Olaszország 900 900 1100 850 
Luxembourg 936 936 900 915 
Hollandia 880 1000 1067 1000 
Ausztria 630 750 945 1050 
Portugália 788 890 890 747 
Finnország 571 685 855 812 
Svédország    712 
Egyesült Királyság / Anglia és 
Wales 

 
836 

 
912 

 
950 

 
950 

Egyesült Királyság / Észak-
Írország 

 
570 

 
855 

 
855 

 
855 

Egyesült Királyság / Skócia 950 950 1045 1045 
Az EU-országok átlaga 768 840 949 913 
     
Izland 635 703 793 677 
Lichtenstein 780 900 1080 1080 
Norvégia 590 770 855 855 
     
Bulgária 533 631 816 891 
Csehország 637 724 826 883 
Észtország 525 656 841 919 
Litvánia 387 525 735 867 
Lettország 436 612 922 980 
Magyarország 555 624 694 833 
Lengyelország 524 635 773 800 
Románia 623 780 1006 907 
Szlovénia 610 688 838 939 
Szlovákia 636 725 795 935 

Forrás: Key Data …, 2000, 206-207, 214-216. o.  
Megjegyzés: Az országok egy részénél minimális és maximális óraszámokat adtak meg, ezeknél a két 
szélsőérték számtani közepét szerepeltetjük a táblázatban. 
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3.10. táblázat 

A középfokú oktatásban tanulók megoszlása az EU tagországaiban. 1995/96 
 Általános képzés  

(gimnázium) 
Döntően iskolában folyó 

szakképzés* 
Duális (vagy alternáló) 

szakképzés** 
Ausztria 19,1 46,5 34,4 
Németország 28,3 18,3 53,5 
Olaszország 28,3 71,7 0 
Hollandia 29,7 47,7 22,6 
Luxemburg 35,1 49,9 15,0 
Belgium 39,3 55,9 4,8 
A 15 EU tagország átlaga 42,4 41,1 16,5 
Egyesült Királyság 42,5 n.a. n.a. 
Dánia 43,0 1,7 56,3 
Franciaország 47,7 39,1 13,2 
Finnország 47,7 47,4 4,9 
Svédország 47,8 52,2 0 
Görögország 53,3 46,7 0 
Spanyolország 62,5 35,5 2,1 
Portugália 71,4 28,6 0 
Írország 74,6 14,6 7,1 
Forrás: The Transition …, 2001  
 A képzési idő legalább 75%-át az iskolában töltik a diákok 
** A képzési idő legfeljebb 74%-át töltik a diákok az iskolában, a többit vállalatnál, vagy máshol 
munkavégzéssel (az angol eredetiben ’in work environment – enterprise or other’ kifejezés szerepel) 

 

3.11. táblázat 

A képzési irányok megoszlása középfokon tíz volt szocialista, tagjelölt országban  
 Általános képzés  

(gimnázium) 
Érettségihez is vezető 

szakmai képzés 
(szakközépiskola) 

Csak szakmai képzés 
(szakmunkásképzés) 

 
 1993 1998 1993 1998 1993 1998 
Bulgária 41 44 59 56 0 0 
Csehország 15 17,5 41 58,5 41,5 24 
Észtország 71 71 23 25,5 5,5 3 
Lengyelország 30* 35 41,5* 42 28,5* 28,5 
Lettország 47,5** 60 21** 18,5 31,5** 20,5 
Litvánia 61 66,5 18 25 21,5 8,5 
Magyarország 26 30 40 49 33,5 22 
Románia 31 32,5 39,5 43 29,5 24 
Szlovákia 19,5 20,5 47 55 34 25 
Szlovénia 22,5 25 44,5 44 33 31 
       
A 10 ország átlaga*** 36,5 40,2 37,5 41,7 25,9 18,7 
Forrás: Key indicators…, 2000  
* 1995 ** 1994 *** A 10 ország átlagértékeinek átlaga 
Megjegyzés: A kiadványban csak a fiúkra és a lányokra vonatkozó értékek szerepelnek. Mi – bár ez 
módszertanilag ugyanúgy kifogásolható, mint az országokra számított átlagok további átlagolása – a 
két érték számtani közepét, mint igen jó közelítést adjuk meg a táblázatban. 
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3.12. táblázat 

Az EU néhány tagállamában a szakképzésben részvevők életkor szerinti megoszlása (%, a 
szakképzésben résztvevők összesen = 100% 

 15 évesnél 
 fiatalabb 

15-19 éves 20-24 éves 24 évesnél  
idősebb 

EU átlag 1,6 53,8 23,2 21,4 
Dánia 0 36,5 41,6 21,9 
Németország 0 66,0 28,6 5,4 
Egyesült Királyság 0 26,8 16,2 57,0 
Hollandia 3,5 66,9 21,1 8,4 
Finnország 0 44,5 30,4 25,1 
Franciaország 2,0 68,9 26,1 3,0 
Írország 0 57,6 28,1 14,3 

Forrás: Young …1999, 149.o. 
 

3.13. táblázat 

A nappali oktatásban tanulók életkor szerinti megoszlása, 2001/2002 
 Általános iskola Szakiskola Középiskola Főiskola és 

egyetem 
14 76383 8715 45993 0 
15 16082 24586 84998 0 
16 4644 30135 83870 0 
17 936 29641 76427 0 
18 206 19856 53897 12963 
19 100 9155 28391 29222 
20 0 4476 14428 33215 
21 0 2016 6574 32370 
22 és idősebb 0 1680 4535 76301 

Forrás: Oktatási …2002 
 

3.14. táblázat 

A 13-15. évfolyamra járó szakközépiskolások létszáma, 1992/93-2001/2002  

 1992/93  9.360 
 1995/96  24.132 
 1998/99  46.230 
 1999/00  50.199 
 2000/01   ? 
 2001/02  61.781 

Forrás: OM és KSH éves oktatásstatisztikák 
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3.15. táblázat 

„Mit gondolsz, hogyan fog alakulni az életed, ha elvégezted az iskolát?” A bizonytalanok 
(„Még nem tudom” választ adók*) nélkül, 1999, %  

 Gimnazisták Szakközép-
iskolások 

Szakmunkás-
tanulók 

Összesen 

Továbbtanulok 97,1 80,4 56,3 81,3 
 Ebből (továbbtanulók =100%): 
 Mellette dolgozni is fogok 

 
42,6 

 
37,7 

 
53,6 

 
41,9 

Továbbtanulni szándékozók 
összesen 

 
99,1 

 
83,0 

 
77,2 

 
92,1 

Dolgozni fogok 2,6 19,4 43,4 18,4 
 Ebből (dolgozni szándékozók 
=100%): 
 Mellette tanulni is fogok 

 
77,4 

 
64,8 

 
48,2 

 
58,5 

Dolgozni szándékozók összesen 44,0 49,7 73,6 52,5 
A munkát és tanulást is tervezők 
aránya együtt 

 
43,4 

 
42,9 

 
51,1 

 
44,8 

Otthon maradok 0,3 0,3 0,4 0,3 
Forrás: Mártonfi, 200  
* „Még nem tudom” választ adott a gimnazisták 6,7%-a, a szakközépiskolások 21,1%-a és a 
szakmunkástanulók 25,5%-a 

3.16. táblázat 

A felsőfokú oktatás néhány létszámadata Magyarországon 199091-2001/02 
 1990/91 1995/96 2000/01 2001/02 
Jelentkezettek száma 46767 86548 82957 84380 
Felvettek száma 16818 35081 45546 49874 
Hallgatók összlétszáma  108376 195512 327289 349301 
 amelyből     
 Akkreditált szakképzés   3464 4475 
 Főiskolai képzés 54889 109412 181527 195291 
 Egyetemi képzés 47498 70153 113513 117947 
 Szakirányú továbbképzés 5989 12565 22033 24558 
 Doktori képzés  3382 6752 7030 
Nappali tagozatos hallgató 76601 129541 176046 184071 
Esti, levelező és távoktatási 
tagozatos hallgató 

 
25786 

 
50024 

 
118994 

 
129167 

Nappali tagozaton oklevelet szerzett 15963 20024 29843 29512 
Esti, levelező és távoktatási 
tagozaton oklevelet szerzett  

 
8140 

 
6213 

 
17135 

 
17690 

Forrás: Oktatási …2002 
3.17. táblázat 

A felsőoktatási felvételre jelentkezők és a felvettek aránya az adott évben 
 érettségizettek között, 1991-2000, %  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Jelentkező/végzős 41,6 47,4 50,7 51,3 51,8 53,0 52,6 53,2 54,5 53,9 

Felvett/végzős 23,0 24,5 26,0 25,5 27,3 30,3 32,2 33,2 35,1 35,7 

Felvett/jelentkezett 55,2 51,7 51,3 49,6 53,4 57,2 61,1 62,4 64,4 66,3 

Forrás: Neuwirth, 2002. 
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3.18. táblázat 

A 19-29 évesek korosztályhoz viszonyított aránya az iskolarendszerben/ 
felnőttképzés nélkül/, 1998, %  

 19-21 évesek 22-24 évesek 25-29 évesek 
Ausztrália 50,6 28,6 18,9 
Belgium (flamand rész) 55,2 22,3 7,8 
Kanada 41,3 24,1 9,8 
Csehország 26,9 17,3 5,8 
Dánia 45,4 36,3 18,9 
Finnország 45,9 43,5 21,3 
Németország 50,6 29,1 12,3 
Magyarország  35,5 15,9 6,1 
Írország 41,9 14,6 6,6 
Hollandia 57,7 29,0 9,4 
Új-Zéland 42,4 21,5 12,2 
Norvégia 49,3 35,9 15,3 
Lengyelország 46,5 24,8 7,2 
Portugália 42,0 23,3 9,6 
Svédország 42,2 36,8 22,5 
Svájc 43,5 22,1 10,1 
Egyesült Királyság 40,7 18,8 11,8 
USA 42,8 25,5 11,6 
    
OECD országok átlaga  44,5 26,1 12,1 
EU országok átlaga 46,8 28,2 13,4 

Forrás: Educational Policy …, 2001, 144.o. 
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4.1. táblázat 

Egyenlőtlenségi és szegénységi mutatók értéke a kilencvenes évek közepén 
 európai országokban 

Jövedelmi egyenlőtlenség Alacsony jövedelem  

Gini- 
együttható 

P90/P10 Szegény-
ségi ráta 

(medián fe-
le küszöb) 

Szegény-
ségi rés-

arány 

Háztartásban 
nincs dolgozó a 

munkaképes 
korúak között 

Ausztria 23,8 3,0 7,4 20,7 11,3 
Belgium 27,2 3,2 7,8 31,1 13,0 
Dánia 21,7 2,7 5,0 25,2 7,8 
Egyesült Királyság 31,2 4,1 10,9 19,6 13,4 
Finnország 22,8 2,8 4,9 21,8 7,0 
Franciaország 27,8 3,4 7,5 23,4 11,7 
Görögország 33,6 4,7 13,9 29,9 9,6 
Hollandia 25,5 3,2 6,3 27,3 14,1 
Írország 32,4 4,2 11,0 12,0 - 
Luxemburg      
Németország 28,2 3,7 9,4 25,4 11,5 
Olaszország 34,5 4,6 14,2 35,5 10,0 
Portugália      
Spanyolország      
Svédország 23,0 2,7 6,4 42,1 8,0 
Magyarország 28,3 3,4 7,3 26,8 17,6 
Forrás: Förster (2000) 
Megjegyzés: A Magyarországra vonatkozó adatok a Háztartás Monitor 1997/98 adatállományából 
kerültek kiszámításra, a többi ország adatai 1993-1995 közötti felvételekből származnak. A mutatók 
az ekvivalens háztartási jövedelmek személyi eloszlása alapján képezték. 
 

4.2. táblázat 

Depriváció az EU országaiban és a közép-kelet európai országokban (1998) 
 Cseh-

ország 
Magyar-
ország 

Szlo-
vénia 

Görög-
ország 

Dánia EU14 
átlag 

1. Alapvető depriváció: kevesebb jut a szükségesnél.. 
Élelmiszerre 17 15 18 28 2 5 
Ruházkodásra 43 68 28 21 3 12 
Nyaralásra 47 63 77 48 13 31 
Nehézség közüzemi díjak fiz. 34 17 14 27 5 8 
2. Tartós fogyasztási cikkek: azok aránya akik nem rendelkeznek…. 
Színes TV 4 14 7 2 1 2 
Mikrohullámú sütő 49 62 92 88 52 46 
Videomagnó 46 57 58 45 17 26 
Autó 32 61 23 30 24 17 
3. Lakásviszonyok 
Kevés hely a lakásban 34 36 33 28 10 16 
4. Szubjektív depriváció: 
Jövedelmével elégedetlen 22 27 37 24 7 20 
Forrás: Förster et al. (2002) 
Megjegyzés: A magyar adatokat a Tárki Háztartás Monitor 1997/98-as felvételéből, az EU országaira 
vonatkozó adatokat az EK Háztartás Panel felvételéből számították. 
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5.1. táblázat 
Az IDC-World Times információs társadalom fejlettségi rangsora, 2002 

Helyezés 
2002 

Ország Helyezés  
2001 

Változás  Összes 
Pontszám 

1. Svédország 1  7,087 
2. Norvégia 2  6,932 
3. Svájc 7 ▲4 6,679 
4. Egyesült Államok 4  6,632 
5. Dánia 5  6,612 
6. Hollandia 10 ▲4 6,474 
7. Egyesült Királyság 6 ▼1 6,437 
8. Finnország 3 ▼5 6,422 
9. Ausztrália 8 ▼1 6,341 

10. Tajvan 18 ▲8 6,292 
11. Hong Kong 15 ▲4 6,255 
12. Japán 11 ▼1 6,143 
13. Szingapur 9 ▲4 6,067 
14. Kanada 12 ▲2 6,039 
15. Németország 13 ▼2 5,907 
16. Ausztria 14 ▼2 5,842 
17. Új-Zéland 16 ▼1 5,675 
18. Korea 19 ▲1 5,596 
19. Belgium 17 ▼2 5,331 
20. Franciaország 21 ▲1 5,089 
21. Írország 20 ▼1 5,050 
22. Izrael 22  4,946 
23. Olaszország 23  4,748 
24. Spanyolország 24  4,579 
25. Görögország 26 ▲1 4,471 
26. Portugália 25 ▼1 4,079 
27. Arab Emirátusok 28 ▲1 3,526 
28. Csehszlovákia 27 ▼1 3,492 
29. Magyarország 29  3,246 
30. Malajzia 32 ▲2 3,192 
31. Lengyelország 30 ▼1 2,875 
32. Argentína 31 ▼1 2,776 
33. Chile 33  2,632 
34. Panama 37 ▲3 2,631 
35. Bulgária 34 ▼1 2,625 
36. Dél-Afrika 38 ▲2 2,538 
37. Törökország 41 ▲4 2,527 
38. Románia 35 ▼3 2,522 
39. Venezuela 39  2,482 
40. Mexikó 42 ▲2 2,395 
41. Costa-Rica 36 ▼5 2,300 
42. Brazília 45 ▲3 2,198 
43. Kolumbia 46 ▲3 1,994 
44. Oroszország 40 ▼4 1,931 
45. Fülöp Szigetek 48 ▲3 1,904 
46. Thaiföld 47 ▲1 1,874 
47. Szaúd-Arábia 44 ▼3 1,854 
48. Peru 49 ▲1 1,713 
49. Ecuador 43 ▼6 1,701 
50. Jordánia 50  1,664 
51. Egyiptom 51  1,478 
52. Kína 52  1,471 
53. India 54 ▲1 1,330 
54. Indonézia 53 ▼1 1,292 
55. Pakisztán 55  1,128 
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5.2. táblázat 

Az országrangsor bontása a négy komponens alapján 
Helyezés 

2002 
Ország Számítógép Internet Információ 

 
Társadalom 

1. Svédország 815 (6) 2,622 (1) 2,265 (8) 1,385 (4) 
2. Norvégia 812 (7) 2,312 (4) 2,267 (7) 1,542 (1) 
3. Svájc 849 (4) 2,478 (3) 2,215 (11) 1,137 (12) 
4. Egyesült Államok 1,362 (1) 2,004 (10) 2,167 (14) 1,099 (17) 
5. Dánia 743 (13) 2,170 (7) 2,486 (3) 1,213 (10) 
6. Hollandia 770 (12) 1,898 (12) 2,490 (2) 1,317 (7) 
7. Egyesült Királyság 782 (10) 2,224 (6) 2,292 (5) 1,139 (11) 
8. Finnország 671 (14) 2,132 (9) 2,283 (6) 1,337 (6) 
9. Ausztrália 797 (9) 2,302 (5) 1,892 (22) 1,350 (5) 

10. Tajvan 581 (19) 1,852 (14) 2,602 (1) 1,257 (9) 
11. Hong Kong 868 (3) 1,770 (16) 2,229 (10) 1,388 (3) 
12. Japán 819 (5) 1,754 (17) 2,176 (12) 1,394 (2) 
13. Szingapúr 800 (8) 2,504 (2) 1,953 (21) 810 (33) 
14. Kanada 1,001 (2) 2,140 (8) 1,805 (25) 1,093 (18) 
15. Németország 623 (17) 1,902 (11) 2,248 (9) 1,134 (13) 
16. Ausztria 660 (15) 1,884 (13) 2,175 (13) 1,123 (15) 
17. Új-Zéland 780 (11) 1,790 (15) 4,979 (20) 1,126 (14) 
18. Korea 548 (22) 1,674 (18) 2,085 (16) 1,289 (8) 
19. Belgium 580 (20) 1,558 (19) 2,087 (15) 1,107 (16) 
20. Franciaország 626 (16) 1,504 (20) 1,891 (23) 1,068 (20) 
21. Írország 593 (18) 1,452 (21) 1,985 (19) 1,020 (22) 
22. Izrael 580 (21) 940 (26) 2,357 (4) 1,070 (19) 
23. Olaszország 452 (24) 1,410 (22) 2,001 (18) 885 (29) 
24. Spanyolország 363 (29) 1,176 (24) 2,034 (17) 1,006 (24) 
25. Görögország 445 (25) 1,374 (23) 1,731 (26) 921 (27) 
26. Portugália 378 (26) 888 (27) 1,861 (24) 952 (26) 
27. Arab Emirátusok 454 (23) 852 (28) 1,588 (28) 633 (42) 
28. Csehszlovákia 314 (32) 448 (34) 1,666 (27) 1,064 (21) 
29. Magyarország 326 (30) 614 (29) 1,347 (31) 959 (25) 
30. Malajzia 372 (28) 1,176 (25) 1,073 (36) 571 (48) 
31. Lengyelország 247 (37) 436 (35) 1,359 (30) 834 (32) 
32. Argentína 325 (31) 450 (33) 1,160 (33) 841 (31) 
33. Chile 314 (33) 436 (36) 1,038 (39) 844 (30) 
34. Panama 377 (27) 422 (37) 1,067 (37) 765 (35) 
35. Bulgária 169 (46) 308 (44) 1,230 (32) 919 (28) 
36. Dél-Afrika 298 (34) 608 (30) 907 (42) 726 (37) 
37. Törökország 209 (41) 284 (45) 1,431 (29) 603 (47) 
38. Románia 168 (47) 224 (47) 1,115 (34) 1,015 (23) 
39. Venezuela 212 (40) 480 (32) 1,108 (35) 682 (38) 
40. Mexikó 245 (38) 582 (31) 915 (41) 653 (40) 
41. Costa-Rica 268 (36) 422 (38) 874 (43) 737 (36) 
42. Brazília 278 (35) 372 (41) 939 (40) 610 (45) 
43. Columbia 199 (44) 386 (40) 797 (45) 613 (44) 
44. Oroszország 171 (45) 106 (54) 1,047 (38) 607 (46) 
45. Fülöp Szigetek 154 (50) 326 (43) 643 (50) 781 (34) 
46. Thaiföld 207 (42) 274 (46) 723 (48) 670 (39) 
47. Szaúd-Arábia 230 (39) 416 (39) 850 (44) 358 (55) 
48. Peru 167 (48) 334 (42) 598 (52) 615 (43) 
49. Ecuador 200 (43) 194 (50) 668 (49) 639 (41) 
50. Jordánia 158 (49) 202 (49) 789 (46) 515 (51) 
51. Egyiptom 148 (51) 204 (48) 606 (51) 520 (50) 
52. Kína 154 (52) 164 (51) 778 (47) 385 (53) 
53. India 134 (53) 84 (55) 563 (53) 550 (49) 
54. Indonézia 125 (55) 122 (53) 557 (54) 488 (52) 
55. Pakisztán 131 (54) 160 (52) 469 (55) 368 (54) 
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5.3. táblázat 

Magyarország 1996-ban az akkori Information Imperative Index alapján  
(ebben még az Internet nem szerepelt) 

 
  Információ Társadalom Összesen 

27. Magyarország 363 815 (26) 322 (32) 1,500 

 

Számítógép 

(30) 
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5.4. táblázat  

Magyarország és az Európai Unió egyes tagállamainak az összehasonlítása I – Alapadatok 
 

 Ausztria  Görögország   Belgium Portugália Svédország Magyarország
Népesség 8211000      10200000 10600000 10000000 8880532 10200000
Vidéki népesség aránya(%) 35,38      27,6 40,08 37,2 16,74 36,2
GDP per fő (USD) 26314      26958 16326 16882 23,884 12335
Global Competitiveness Index (2001-02) 18      19 36 25 9 28
UNDP Human Development Index (2001) 14      5 22 26 2 31
Telefon vonal/ 100 lakos 47,36      49,93 53,16 43,04 68,2 37,09
Telefon-hiba /100 fővonal 6,27      4 17 11,2 8,4 16,8
Internet hostok/ 10000 lakos 588,49      295,44 103,91 62,02 670,79 102,09
PC-k száma/ 100 lakos 27,65      34,45 7,05 10,48 50,67 8,51
Illegális szoftver aránya (%) 37      33 66 42 35 51
Az Internethez kapcsolt PC-k aránya (%) 21,29      8,58 14,75 5,92 13,24 12
Internet felhasználó/ host 4,35      8,99 9,04 35,9 8,39 6,85
Internet felhasználó/100 lakos. 25,58      26,57 9,39 22,27 56,3 6,99
Mobiltelefon használó/100 lakos 78,55      54,88 55,9 66,51 71,36 29,33
Átlagos havi előfizetői díj egy 20 órás 
hozzáféréshez (USD) 16,3      5,59 16,04 14,84 2,59 20,74
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5.5. táblázat 

Az Európai Unió többi tagállamának alapadatai  
 
   Dánia Franciao.Finnorsz. Németo. Írország Olaszo. Holland. Spanyol. Nagy-Br.
Népesség 5330020    5176000 58800000 82200000 3730000 57300000 16000000 40600000 59800000
Vidéki népesség aránya(%) 14,74        33,28 24,58 12,7 41,22 33,08 10,68 22,62 10,56
GDP per fő (USD) 27120         24,864 24032 24931 29080 23304 25598 19202 23197
Global Competitiveness Index (2001-02) 14         1 20 17 11 26 8 22 12
UNDP Human Development Index (2001) 14         10 11 14 17 19 8 20 13
Telefon vonal/ 100 lakos 75,25         54,69 58,01 60,11 42,62 47,38 61,91 42,12 58,23
Telefon-hiba /100 fővonal na         8,4 5,9 8,7 38 16,2 0,5 1,5 4,1
Internet hostok/ 10000 lakos 626,6         1022,53 190,89 248,3 296,37 177,97 1017,49 112,19 280,75
PC-k száma/ 100 lakos 43,15         39,61 30,48 33,64 36,46 13,94 39,48 14,29 33,78
Illegális szoftver aránya (%) 26         29 40 28 41 46 40 51 26
Az Internethez kapcsolt PC-k aránya (%) 14,52         25,82 6,26 7,38 8,13 12,76 25,77 7,85 8,31
Internet felhasználó/ host 7,73         3,64 7,57 11,76 9,41 13,16 4,48 11,83 11,91
Internet felhasználó/100 lakos. 48,41         37,23 14,46 29,21 27,88 23,42 45,62 13,27 33,43
Mobiltelefon használó/100 lakos 60,99         72,64 49,4 58,58 66,75 73,72 67,11 60,92 66,95
Átlagos havi előfizetői díj egy 20 órás 
hozzáféréshez (USD) 18,07         7,26 18,86 24,81 19,1 32,22 15,41 19,81 18,22
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5.6. táblázat 

Magyarország és az Európai Unió egyes tagállamainak összehasonlítása II.  
– A felkészültségi (readiness) rangsorban elfoglalt hely a vizsgált 75 ország közül 

 
 Ausztria      Belgium Görögország Portugália Svédország Magyarország

Hálózati felkészültségi index 9      18 31 27 4 30
Hálózat-használati komponens index 11 22 30 25 5 32 
Képessé tévő faktorok komponens indexe 13 17 35 28 3 29 
Hálózati hozzáférés 17      17 39 28 2 29
Információs infrastruktúra       13 16 30 25 2 29
Hardver, szoftver és támogatás 20 18 47 30 2 29 
Hálózati politika 13      22 43 24 7 32
Gazdaság és gazdasági környezet 17 22 42 23 12 28 
ICT politika  8      22 43 25 2 35
Hálózati társadalom 9      13 35 33 10 27
Hálózati tanulás       12 18 42 29 2 21
ICT lehetőségek       8 6 29 28 17 37
Társadalmi tőke       6 14 35 41 11 22
Hálózati gazdaság 16      22 41 28 5 36
e-commerce       20 24 47 34 4 36
e-government       14 29 54 26 4 25
Általános infrastruktúra       15 13 23 24 8 48
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5.7. táblázat 

Az Európai Unió többi tagállama  
– A felkészültségi (readiness) rangsorban elfoglalt hely a vizsgált 75 ország közül 

 

  Dánia Finnorsz. Franciao. Németo. Írország Olaszo. Hollandia Spanyolo. N-Brit.
Hálózati felkészültségi index 7       3 24 17 19 25 6 26 10
Hálózat-használati komponens index          7 3 27 18 20 19 6 26 14
Képessé tévő faktorok komponens indexe 6 1 14 10 18 26 4 23 8 
Hálózati hozzáférés 5         2 13 9 20 23 9 23 7
Információs infrastruktúra          3 1 14 12 26 21 7 22 10
Hardver, szoftver és támogatás 6 3 12 5 13 24 10 23 4 
Hálózati politika 13         2 15 13 22 32 9 22 6
Gazdaság és gazdasági környezet 10 2 18 15 16 37 8 24 3 
ICT politika 15         1 12 11 27 26 10 20 9
Hálózati társadalom 8         1 19 10 16 33 5 24 16
Hálózati tanulás 8         1 26 17 15 41 6 24 8
ICT lehetőségek          10 2 15 4 15 25 3 19 12
Társadalmi tőke          5 1 15 10 17 33 7 30 28
Hálózati gazdaság 9         3 10 9 23 23 8 22 9
e-commerce 12         2 8 3 23 21 7 26 5
e-government          9 2 19 22 15 28 13 21 11
Általános infrastruktúra          7 6 3 1 30 21 5 18 12
 
Az adatok forrása: The Global Information Technology Report 2001-2002: Readiness for the Networked World (Harvard University – Center for International 
Development, Oxford University Press, 2002: http://www.cid.harvard.edu/cr/gitr2002_press.html) 
 


