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Vezetői összefoglaló 

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának adatfelvétele 2005. szeptember 16. és október 12. között 

zajlott és a jövedelmekre vonatkozóan a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakról 

gyűjtött információkat. Az adatfelvétel befejezését követően az adatok minőségének ellenőrzése, 

súlyozás és kismértékű jövedelem-imputálás történt. Az adatok tisztítása, az esetlegesen felmerülő 

további hibák javítása miatt a gyorstájékoztatóban található elemzések eredményei előzetesnek 

tekintendők. Főbb megállapításaink a következők: 

– A jövedelmi egyenlőtlenségek nagysága 2003-ban volt a rendszerváltás óta a 

legmagasabb Magyarországon. A TÁRKI Háztartás Monitor felvétel adatai szerint 

2005-ben a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmi tized átlagjövedelmének 

aránya körülbelül 7,5-szeres, ami nagyjából a kilencvenes évek második felében 

jellemző szintnek felel meg.  

– A munkajövedelmek egyenlőtlensége 2000 és 2003 között jelentősen csökkent, azóta 

lényegében nem változott. A 2003-2005 között eltelt időben jövedelmek 

egyenlőtlenségének csökkenése a keresővel (foglalkoztatottal) rendelkező háztartások 

számának növekedése és az állami újraelosztásból származó jövedelmek 

részarányának növekedése közepette valósult meg.  

– A társadalmi jövedelmek rétegeloszlása elég erőteljesen célzottnak tekinthető: a 

segélyek, a családi pótlék és az anyasági támogatások célzottsága az utóbbi öt évben 

lényegileg nem változott. Jelentősen és évek óta csökkenni látszik azonban a 

munkanélküliségi járadékoknak a legalsó jövedelmi ötödbe jutó hányada. 

– A jövedelmi egyenlőtlenségek kismértékű csökkenése elsősorban az alacsony 

jövedelműeknek az átlagosnál magasabb jövedelemdinamikájára vezethető vissza, 

ezért a jövedelemegyenlőtlenség csökkenése a jövedelmi szegénység csökkenésével 

járt együtt. Becslésünk szerint a szegények száma – az átlagjövedelem felét tekintve 

küszöbnek – napjainkban Magyarországon 900 ezer és 1070 ezer között van. Ez a 

2003-as szinthez képest körülbelül 110 ezerrel kevesebb, de magasabb mint 2000-ben 

volt. 
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– A szegénység társadalmi-demográfiai profiljának fő jellemzői hosszú idő óta 

változatlanok, azonban belső arányai módosulnak. Háztartástípus szerint vizsgálva, a 

„pár 3+ gyermekkel” típusú és az egyszülős háztartások szegénységi kockázata 

számottevően csökkent 2003-hoz képest, elsősorban az alacsonyabb küszöbök 

használata esetén. 

– Az elmúlt két év során – a 2003 őszi mélyponthoz képest – szinte minden, általunk 

vizsgált tényezővel való elégedettek aránya nőtt 2-3%-kal. Legnagyobb növekedést a 

jövedelemmel való elégedettség vonatkozásában mértünk (16%-ról 20%-ra). 

Ugyanakkor az emberek általában elégedetlenek az anyagiakkal kapcsolatos 

tényezőkkel, jövedelmükkel, életszínvonalukkal, és jövőbeli kilátásaikkal. 

– A munkaerőpiacon aktívak, de különösen a vállalkozók, a diplomások és a fiatalok (40 

év alattiak) lényegesen elégedettebbek szinte minden tényezővel, mint a többi 

társadalmi csoport tagjai. A magyar lakosság leginkább a magyarországi átlagos 

életszínvonalhoz, a barátaik/lakókörnyezetükben élők életszínvonalához, és a saját 

korábbi életszínvonalukhoz viszonyítja az anyagi helyzetét. Egyre többen 

viszonyítanak a nyugat-európai országokhoz is. 
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1. Bevezetés 

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának adatfelvétele 2005. szeptember 16. és október 12. között 

zajlott és a jövedelmekre vonatkozóan a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakról 

gyűjtött információkat. Az adatfelvétel befejezését követően az adatok minőségének ellenőrzése, 

súlyozás és kismértékű jövedelem-imputálás történt. Az adatok tisztítása, az esetlegesen felmerülő 

további hibák javítása miatt a gyorstájékoztatóban található elemzések eredményei előzetesnek 

tekintendők.  

Kutatásunkban 4228 címen 2058 háztartás adatát sikerült felvennünk. Az adattisztítás és a súlyozás 

után elemzéseink 2020 háztartás 5209 tagjának adatai alapján készültek. Az 5209 személy közül 4287 

volt 16 éves vagy idősebb, és ezek körében 3637 személyről vannak részletes információink is. A 

viszonylag kis mintás TÁRKI Háztartás Monitor alkalmas a teljes népességre vonatkozó 

következtetések levonására. Minél kisebb társadalmi csoportokra szeretnénk azonban 

megállapításokat tenni, statisztikai becslésünk annál bizonytalanabbá válik. Valamelyest nehezíti az 

eredmények értelmezését, hogy a mintamegvalósulás során néhány speciális társadalmi csoportot a 

valós arányánál lényegesen kisebb számban találtunk meg. Nemzetközi szinten is megfigyelhető tény, 

hogy a leggazdagabbak és a legalacsonyabb jövedelműek szinte „láthatatlanok” a hasonló típusú 

jövedelemvizsgálatok számára, ezért az itt közölt egyenlőtlenségi mértékek alsó becslésként 

értelmezhetők. Ez évi vizsgálatunk értékelése azt mutatja, hogy néhány háztartástípus nem a súlyának 

megfelelően reprezentált a mintában. Ilyennek tekinthetők például az egyszülős háztartások, a 

sokgyermekesek, vagy a roma háztartások közül az alacsonyabb jövedelműek és közülük is a 

sokgyermekesek. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket a hiányosságokat az 

eredmények értékelésekor szintén figyelembe kell venni. 
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2. Jövedelem – szegénység 

A Monitor vizsgálat legutóbbi hullámát összefoglaló kötetben egy hosszabb stagnálási periódus után 

egyenlőtlenség és a szegénység növekedést állapítottunk meg. Elemzésünket azzal zártuk, hogy e 

növekedés megítélése abból a szempontból, hogy hosszabb távú trendről, vagy egy eseti kiugrásról 

beszélhetünk-e, csak a következő vizsgálat eredményei alapján ítélhetjük meg. A következőkben 

pontosan erről lesz szó. 

2.1. Jövedelemeloszlás  

2.1.1. Az egyenlőtlenségek aggregált szintjének változása 

Ez évi vizsgálatunk legfontosabb eredménye, hogy összességében, bármilyen egyenlőtlenségi mutatót 

is vizsgálunk, legutóbbi, 2003-as vizsgálatunkhoz képest véve csökkentek az egyenlőtlenségek. Az 

egy főre jutó jövedelmek személyek közötti eloszlását tekintve (ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 

jövedelem szerint sorba rendezett tízmillió emberből a legfelső és a legalsó egymillió átlagjövedelmeit 

vetjük össze egymással), azt láthatjuk, hogy ma az átlagjövedelmek aránya 2003-ban jellemző 8 körüli 

értékről 7,5-re süllyedt. Valamennyi hasonló mutató (eltérő mértékben ugyan) bizonyos mértékű 

csökkenést mutat. Összességében az egyenlőtlenségi mérőszámok nagysága nagyjából azt a képet 

mutatja, amely 1996 és 2000 között jellemezte a magyar jövedelemeloszlást. (2.1.1. táblázat felső 

része) 

Az egyes jövedelmi decilisekhez tartozó átlagjövedelmek egymástól eltérő mértékű növekedése (az 

alsó decilisek nagyobb mértékű és a felső decilisek alacsonyabb ütemű emelkedése) okozta együttesen 

azt, hogy a két szélső jövedelmi csoport közötti különbség a 2003-as kiugrás után a kilencvenes évek 

végét jellemző szintre csökkent. (2.1.1. táblázat alsó része) 

Az egyes jövedelmi csoportok közötti távolság megítéléséhez, illetve annak becsléséhez, hogy a 

különböző jövedelmi csoportokba hányan tartoznak, a tizedek megállapításán kívül egy másik 

módszert is bevezethetünk. Vegyük a jövedelem szerint sorba rendezett tízmillió ember közül azt, aki 

pontosan középen helyezkedik el (tehát ő a jövedelemeloszlás mediánja), és vegyük az ő háztartása 

egy főre jutó jövedelmének a felét. Akinek ennél kevesebb van, a statisztikai hagyomány és a 
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nemzetközi gyakorlat szerint, azokat szoktuk „szegénynek” tekinteni. Nevezzük az 50 és 80% közötti 

jövedelemmel rendelkezőket „alsó-közép” osztálynak. Akik a medián jövedelem körüli plusz mínusz 

20%-os sávban helyezkednek el, őket tekintjük középrétegnek, akik a 120% és 200% közötti 

jövedelemmel rendelkeznek, azokat felső-közép rétegnek, és akik a medián 200%-ánál többel 

rendelkeznek, azokat nevezzük „jómódúnak”. A szóban forgó rétegekre vonatkozó népesség 

becsléseket a 2.1.2. táblázat foglalja össze a rendszerváltás kezdetétől napjainkig. Ebből az derül ki, 

hogy 1987 óta mind a szegények, mind pedig a jómódúak száma jelentősen növekedett. Miközben 

például 1987-ben a medián kétszeresénél a népesség körülbelül 6 százaléka, mintegy 600 ezer fő ezer 

fő rendelkezett többel, ma ennek a számnak a másfélszerese, azaz összesen körülbelül 900 ezer fő 

tartozik a jómódúak közé. Meg kell jegyezni, hogy a növekedés a különböző periódusok között 

változékonyságot mutat, a jómódúak száma a 2000-ig tartó emelkedés után 2003-ban mintha 

(kismértékben) csökkent volna, 2005-re viszont nagyjából változatlan szinten maradt. A szegények 

száma először az 1987 utáni periódusban 1996-ban érte el a csúcspontját, aztán 2000-ben csökkent, 

2003-ban ismét emelkedett, most pedig a 2005-ös adatok szerint a szegények száma  bár csökkent 

mintegy 110 ezerrel, de még mindig 60-70 ezerrel magasabb, mint 2000-ben volt.  

A nemzetközi statisztikai összehasonlítások az egy főre jutó jövedelmek kategóriái mellett gyakran 

használnak más definíciókat is a háztartástagok jövedelmeinek jellemzésére. Emögött az húzódik 

meg, hogy a különböző méretű háztartások megélhetéséhez szükséges költségek a háztartás méretével 

nem azonos arányban növekszenek, ennélfogva a pótlólagos háztartástagokat egy bizonyos egynél 

kisebb együtthatóval korrigált fogyasztási súly segítségével veszik tekintetbe. Az ezzel az eljárással 

számított ún. ekvivalens jövedelmek fontosabb mutatóinak eloszlását mutatja a 2.1.3. táblázat. Az 

adatok ennek a jövedelemdefiníciónak a segítségével is konzisztensen jövedelemegyenlőtlenség-

csökkenést mutatnak 2003 és 2005 között, bár ebben a nemzetközi sztenderdek között tett 

összevetésben nem minden mutató mutat ugyanakkora visszaesést, mint azt az egy főre jutó 

jövedelmek esetében láttuk.  

Érdemes a jövedelemegyenlőtlenség és a szegénység alakulására vonatkozó értékelésünket három 

szempontból finomítani. Az első a történeti perspektíva. A 2.1.1. ábra 1962-től mutatja a 

jövedelemegyenlőtlenségek alakulását a népesség egy főre jutó jövedelmeire vonatkozóan. Ebből azt 

láthatjuk, hogy 1962 és 1982 között egy, a hetvenes években megfigyelhető és alapvetően az új 

gazdasági mechanizmus hatásainak tulajdonítható kiugrástól eltekintve a szocializmus időszakában 

csökkenő tendenciát mutatott. A nyolcvanas évek során már elkezdődött a jövedelmi különbségek 

növekedése, döntően az először csak a GMK-k és a megtűrt egyéb magánvállalkozások térhódítása, 
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illetve a szocialista gazdasági rendszer általános szétesése közepette. Ezután 1987 és 1992 között, 

illetve az azután következő négy évben egy jelentős növekedési periódus következett be, döntően a 

foglalkoztatási átrendeződés, illetve a gazdasági szerkezeti és tulajdonosi átrendeződésének 

következtében. A kilencvenes évek második felében lényegében az egyenlőtlenségek stagnálását 

láthattuk, majd a 2003-as kiugrást követően idén a kilencvenes évek végének szintjére való visszaesést 

figyelhetjük meg. 

2.1.1. ábra: Az egy főre jutó háztartási jövedelmek személyek közötti eloszlása alapján 
számított Gini együttható alakulása 1962 és 2005 között  
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0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1996 2000 2003 2005
 

Forrás: 1962–1987: KSH jövedelemfelvételek alapján Atkinson–Micklewright [1992] HI1. táblázat; 
1992–1996: Magyar Háztartás Panel I–VI. hullámai, 2000-2005: Tárki Háztartás Monitor. 
 

A másik finomítást szolgáló megjegyzés a mintavétellel és a mintanagysággal kapcsolatos. Mint 

minden mintavételre alapozott társadalomtudományi vizsgálat esetében a hasonló célú jövedelmi és 

munkaerő-piaci vizsgálatokhoz képest viszonylag kicsi, összesen 2000 körüli háztartást felölelő 

TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat esetében is az adott mutatók megfigyelt értékét jelentősen 

befolyásolhatja e felvételek statisztikai (mintavételi és nem mintavételi) hibája. A mintavételi hiba 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha egy adott időpillanatban ugyanabból a sokaságból száz különböző 

mintát vennénk, akkor a száz mintából számított egyenlőtlenségi mutatók azon érték körül szóródnak, 

amelyet a népesség minden tagjának megfigyelésével kaphatnánk. A statisztikában szokásos 

fogalomhasználattal megbízhatósági intervallumnak azt a tartományt nevezik, amely a teljes 

népességben megfigyelhető érték körül olyan távolságra helyezkedik el, amelybe száz mintavételből 

95 esetében a számított mutató beleférne. Ilyen bizonytalanságai nemcsak a közvélemény-kutatási 
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adatoknak vannak, hanem a jövedelembecsléseknek és a jövedelmek egyenlőtlenségi mérőszámainak 

is. Ha két különböző időpontban megfigyelt értékek megbízhatósági intervallumai egymást átfedik, 

akkor azt mondhatjuk, hogy statisztikai értelemben a két érték között nincs lényeges eltérés, ha ezek az 

intervallumok nem fednek át, akkor mondhatjuk azt, hogy statisztikai értelemben is szignifikáns 

változást figyelhettünk meg. A 2.1.2. táblázat alján ennek alapján állapíthattuk meg a szegénység alsó 

és felső becslését: eszerint 2005-ben a szegények száma (az egy főre jutó medián jövedelem felénél 

meghúzott szegénységi küszöb alapján) 899 ezer és 1070 ezer között van. A 2.1.2. ábra az ilyen típusú 

megbízhatósági intervallumokat mutatja egyes 1987 és 2005 közötti évekre vonatkozóan az összes 

jövedelem egyenlőtlenségét jellemzői Gini-mutató, a legfelső és legalsó jövedelmi tized jövedelem 

átlagának aránya és az un P90/P10 arány (vagyis a legfelső decilis „legszegényebb” és a legalsó 

decilis „leggazdagabb” tagjának jövedelem aránya) esetében. Ez alapján azt láthatjuk, hogy a 

megbízhatósági intervallumok viszonylag jelentős átfedése miatt a 2005-ös, az S10/S1 mutatóval és a 

Gini együtthatóval jövedelem egyenlőtlenség mértéke a 2000 évi és az 1996 évi értékektől nem tér el 

szignifikánsan, valószínűsíthetően alacsonyabb azonban a 2003-as értéknél. A P91/P10 mutatók 

értékeire hasonló megállapításokat mondhatunk, bár ebben az esetben a 2005-ös érték és a megelőző 

három adatponthoz tartozó konfidencia intervallumok között egyaránt kisebb az átfedés. 

A harmadik szempont a népesség összlétszámának és összetételének változása. A magyar népesség 

összlétszáma 1987 és 2005 között mintegy 413 ezer fővel csökkent. Akkor tehát, amikor például a 

szegények száma egyik évről a másikra csökken vagy növekszik, az mindig két hatásnak tudható be. 

Egyfelől változik a teljes népesség létszáma, másfelől pedig változik a szegénységi ráta. 1987 és 1992 

között például a szegények száma a becslés középértékét tekintve mintegy 226 ezer fővel növekedett. 

Ha időközben a népesség abszolút száma nem csökkent volna, akkor a szegények száma 1992-ben, 

változatlan szegénységi ráta mellett mintegy 8 ezer fővel magasabb lett volna a mért értéknél. 

Ugyanígy, 2003 és 2005 között azt mondhatjuk, hogy a két időpont között a szegények számában 

mért mintegy 110 ezer fős csökkenést részben a szegénységi ráta csökkenése (-108 ezer fő), részben 

pedig a népesség számának csökkenése (-2 ezer fő) okozta. 
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2.1.2.  ábra: Egyes egyenlőtlenségi mutatók megbízhatósági intervallumai 1987 és 2005 
között (személyi ekvivalens jövedelmek személyi eloszlása alapján) 

 
2.1.2.1. ábra: A legfelső decilis alsó töréspontja és az alsó decilis felső  töréspontjának 

aránya (P90/P10) 

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

1987 1992 1996 2000 2003 2005
 

 
2.1.2.2. ábra: A legfelső és a legalsó decilisek jövedelem-átlagainak aránya (S10/S1) 
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2.1.2.3. ábra: Gini együttható 
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Megjegyzés: minden becslés az ekvivalens jövedelmek eloszlására vonatkozik, 95 százalékos 
megbízhatósági szinten. A Gini, a P90/P10 és az S10/S1 esetében 1000 ismétléses Stata bootstrap 
becslés, a szegénységi ráta becslése a sztenderd hiba alapján történt.  
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A közpolitikai vitákban sokszor kerül elő a társadalom polarizálódásának tézise. Ez alatt sokan 

sokfélét értenek, mi itt a fogalom egy lehetséges szakmai interpretációját adjuk. Vegyük az összes egy 

főre jutó jövedelem alapján sorba rendezett személyt 1987-ben. Vizsgáljuk meg, hogy közülük 

mennyi az egyes decilisek töréspontjaiban elhelyezkedők jövedelme. Nézzük meg ezután, hogy 

mennyiszeresére nőttek a népesség középső tagjának (a medián személynek) a jövedelmei egy 

későbbi időpontban (esetünkben 1996-ban, 2003-ban és 2005-ben). A következő lépésben defláljuk a 

decilishatárokat ezzel a szorzóval. Ez után nézzük meg, hogy a kiválasztott későbbi időpontban 

hányan élnek az 1987-es decilishatárok így sztenderdizált szintjei között. Ha a társadalom középső 

decilisei „kiürülnek”, a szélső decilisekben pedig megnő a személyek száma, akkor ez azt jelenti, hogy 

nőttek a egyenlőtlenségek, lezajlott bizonyos mértékű polarizálódás a társadalomban. A 2.1.3. ábra ezt 

mutatja 1996, 2003 és 2005 viszonylatában. Az ábrán áthúzódó vízszintes vonal mutatja, hogy ha nem 

történt volna változás a mediánhoz képest vett decilishatárok relatív értékeiben, akkor értelemszerűen 

minden időpontban a népességnek pontosan tíz százaléka tartozna az egyes tizedekbe. Láthatjuk, hogy 

a vizsgált három időpontban a népesség 17-18 százaléka él annál alacsonyabb relatív jövedelemből, 

mint amiből 1987-ben a népesség alsó tíz százalékának „leggazdagabb tagja” élt. Ezzel szemben az 

utóbbi három időpontban a népesség 12-14 százaléka él annál magasabb relatív jövedelemből, mint 

amiből 1987-ben a népesség felső tíz százalékának „legszegényebb tagja” élt. A társadalom 

polarizáltsága 1996 és 2005 között csak kismértékben változott, valamelyest csökkent a szegények és 

növekedett a gazdagok aránya.  

2.1.3. ábra: Személyek megoszlása az 1987-es egy főre jutó jövedelmi decilisekben, 1987-re 
deflált adott évi jövedelmeik alapján, % 
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2.1.2. A jövedelmek összetételének és a társadalmi jövedelmek rétegeloszlásának változása 

Az összes háztartási jövedelmeket nagyjából négy kategóriára osztjuk. A piaci jövedelmek 

tartalmazzák a munkaerő-piaci résztvevők kereseteit, valamint a tőkepiacon szereplők által élvezett 

tőkehozadék típusú (kamatok, osztalékok stb.) jövedelmeket. Az efféle jövedelmek részaránya a 

háztartások összjövedelmében 2000 és 2005 között valamelyest csökkent. Ez a csökkenés eltérő 

mértékű volt a különböző szerkezetű háztartásokban, természetesen elsősorban azokat érintette, ahol a 

háztartásfő foglalkoztatott, de rajta kívül nincs más foglalkoztatott azok között, akikkel megosztja a 

jövedelmét. Hozzá kell tenni, hogy az ilyen típusú háztartásoknak az aránya 2000 és 2005 között még 

ráadásul emelkedett is (18%-ról 26%-ra, lásd 2.1.5. táblázat). 

A következő fontos jövedelemtípus az ún. társadalombiztosítási jövedelmek csoportja. Ebbe a 

kategóriába a foglalkozási viszonyhoz kötődő és összegében többé-kevésbé a korábbi keresetekhez 

igazodó ellátások tartoznak (nyugdíjak, munkanélküli járadékok, anyasági támogatások, egyebek). E 

támogatások közül a nyugdíjak aránya összességében viszonylag jelentősen emelkedett, a többiek 

szerepe a jövedelmi csomagban lényegében nem változott. Ennek köszönhetően ma már azonban a 

háztartásokban, ahol a háztartásfő nyugdíjas és nincs foglalkoztatott a jövedelmet megosztók között, 

az összjövedelem több mint 90%-a nyugdíj. 

A szociális jövedelmek közé azokat az ellátásokat soroljuk, amelyeknek az odaítélési kritériuma vagy 

valamilyen demográfiai jellemző (családi pótlék), vagy a család jövedelmi szintje (segélyek). 

Összességében az ilyen típusú jövedelmek részaránya a teljes jövedelmi csomagból nem változott, 

csak a munkanélküli vagy inaktív háztartásfőjű háztartások összjövedelmében emelkedett meg. (Ők 

viszont a népességben belül 2005-ben valamivel kevesebben vannak, mint 2000-ben voltak). 

A fent említett nagyobb jövedelmi kategóriák belső egyenlőségének vizsgálata az állami újraelosztás 

fontos jellemzőire világíthat rá. A piaci jövedelmek egyenlőtlenségét jellemző ún. Gini-mutató értéke 

2000 táján volt a rendszerváltás óta a legmagasabb. Azután ez a mutató jelentősen csökkent 2003-ra, 

majd a jelen adatfelvételben változatlan maradt (2.1.6. táblázat). Ennek köszönhető, hogy az összes 

állami újraelosztás előtti jövedelem (keresetek, tőkehozadék, egyéb háztartási jövedelmek) 

egyenlőtlensége lényegében szintén változatlan 2000 óta. Rátérve az állami újraelosztásból származó 

jövedelmek szóródására azt láthatjuk, hogy a szociális jövedelmek egyenlőtlensége növekedett, a 

társadalombiztosítási jövedelmeké viszont csökkent. Mindkét jelenség összességében az 

összjövedelem csökkentése irányába hat (hiszen, ha a szociális jövedelmek egyenlőtlensége 

növekszik, akkor az vélhetően elsősorban az alacsonyabb jövedelmi kategóriákba történő 
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koncentrálódást jelzi, míg a társadalombiztosítási jövedelmek egyenlőtlenségeinek csökkenése a 

nyugdíjak, munkanélküliségi járadékok szóródásának összenyomódásával társítható). Mindebből 

fakadóan az összes újraelosztás utáni jövedelem egyenlőtlensége mind az imputálás (a hiányzó 

jövedelmek pótlására szolgáló eljárás) előtti, mind pedig az ez utáni (vagyis az összes becsült 

háztartási) jövedelemre vonatkozóan csökkent. 2005-ben ennek az egész népesség összes háztartására 

vonatkozó becslése 29,4-es értéket mutat. 

A fontosabb társadalombiztosítási és szociális jövedelmek rétegeloszlását abból a szempontból is 

megítélhetjük, hogy az adott ellátástípusból mennyi jut az összes jövedelem alapján definiált legalsó 

20%-hoz. Ezt mutatja a 2.1.4. ábra, amelyből az 1992-t és 2005-öt összekötő időszakra vonatkozóan 

egy sajátos történet olvasható ki. Ma összességében a nyugdíjak kivételével (amelyek egy speciális 

kategóriát alkotnak) a többi ellátás lényegesen nagyobb arányban jut el az alsó jövedelmi ötödhöz, 

mint 1992-ben. Már nagyjából az ezredforduló óta az összes segély mintegy 50%-a koncentrálódik a 

legalsó jövedelmi ötödnél. Megjegyzendő, hogy további egyharmadnyi segély kerül a következő két 

jövedelmi ötödbe és viszonylag kevés jut a lakosság legfelső 40%-ához. Ezért emeltük ki a két évvel 

ezelőtti jelentésünkben is, hogy igazából a társadalmi jövedelmek további célzásával kapcsolatos 

igények (amelyek egyébként sűrűn felmerültek a kilencvenes évek közpolitikai vitáiban) igazán 

reálisan már nem indokolhatók. A családi pótlék a kilencvenes évek második felének némi 

megtorpanása után enyhén emelkedő ütemben jut el a legalsó jövedelmi ötödbe (ami persze részben a 

gyermekesek szegénységének alakulásával függ össze). Nagyjából hasonló tendenciát mutat az 

anyasági támogatások rétegeloszlása is. Ennél lényegesebb viszont a munkanélküliségi járadékok 

rétegeloszlása. Ezek az ellátások ugyanis 1992 és 2000 között növekvő arányban jutottak a 

legszegényebb ötödhöz, azóta azonban az alsó 20% részesedése a munkanélküliségi járadékokból 

meredeken zuhanni látszik (a 2000-es évben jellemző csaknem 50%-os arányból 2005-ben 30% alá). 
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2.1.4. ábra  

Az alsó (ekvivalens jövedelem alapján meghatározott népességötöd részesedése az egyes 
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2.2. Szegénység  

2.2.1. Jövedelemszint és jövedelemdinamika 

Adataink szerint 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. között a magyarországi háztartások egy 

főre jutó jövedelme átlagosan mintegy 760 ezer forint volt. (2.2.1. táblázat) Ez az érték 17 százalékkal 

magasabb, mint amit a két évvel korábbi, naptári szempontból azonos időszakban (2002. október 1. – 

2003. szeptember 30.) felvett adatok mutattak. A fogyasztói árindex változását figyelembe véve ez a 

változás közel 5,5 százalékos növekedést jelent a háztartások reáljövedelmében.  

A háztartástípusok átlagos jövedelmét az átlaghoz viszonyítva azt tapasztalhatjuk, hogy továbbra is a 

fiatalabb egyszemélyes vagy pár típusú háztartások relatív pozíciója a legkedvezőbb. (2.2.2. táblázat) 

A 60 év alatti egyszemélyes háztartások jövedelme 155-, a 60 év alatti párok egy főre jutó jövedelme 

pedig 142 százaléka az átlagnak. Legrosszabb helyzetben továbbra is a gyermekes háztartások vannak, 

közülük is elsősorban a többgyermekes párok (az átlag 61 százaléka) és a „más háztartások 2 vagy 

több gyermekkel” típusúak (61 százalék). Ugyancsak relatíve kedvezőtlen jövedelmi pozícióban 

vannak az egyszülős háztartások (81 százalék), a „más háztartás 1 gyermekkel” (83 százalék) és a 
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kétgyermekes párok (87 százalék). Az adatok szerint a 2003 és 2005 közötti jövedelemdinamika a 

gyermeküket egyedül nevelők körében volt a legmagasabb, 140 százalék.1  

A relatív szegénység mértékét alapvetően a megválasztott küszöb határozza meg, így a ráta időbeli 

változása is nagyban függ a küszöb értékének változásától. A 2.2.3. táblázat az egyes küszöbökhöz 

tartozó forintértékeket mutatja, míg a 2.2.4. táblázat azok időbeli változását 2003 és 2005 között. 

Eszerint a nemzetközi szakirodalomban is gyakran használt legalacsonyabb küszöb, tehát az egy főre 

jutó háztartásjövedelem mediánjának fele 2005-ben 325 ezer forint volt. Ehhez képest az 

átlagjövedelem fele 16 százalékkal magasabb, közel 379 ezer forint volt. Végül, a legalsó jövedelmi 

ötöd határa 419 ezer forint volt, mely közel harmadával magasabb, mint a mediánjövedelem fele. A 

két alacsonyabb küszöb közötti arány nem változik akkor sem, ha az egy főre jutó helyett valamilyen 

ekvivalens jövedelmet használunk, az alsó kvintilis határa viszont relatíve egyre növekszik, minél 

kisebb fogyasztási egységet rendelünk a magasabb sorszámú háztartástagokhoz. A küszöb-értékék 

változásának üteme 2003 és 2005 között megegyezik a jövedelmek átlagos dinamikájával, 117 

százalék körül alakul.  

2.2.2. A jövedelmi szegénység mutatószámainak időbeli alakulása 

Láthattuk, hogy adataink szerint 2003. és 2005. között a jövedelmi egyenlőtlenségek kis mértékben 

csökkentek. Mivel ez elsősorban az alacsony jövedelműeknek az átlagosnál magasabb 

jövedelemdinamikájára vezethető vissza, a jövedelemegyenlőtlenség csökkenése a jövedelmi 

szegénység csökkenésével járt együtt ebben az időszakban. Így a szegénység elterjedtsége csökkent a 

legalacsonyabb, tehát az egy főre jutó mediánjövedelem felében meghatározott küszöb mellett, míg az 

egy főre jutó átlagjövedelem melletti küszöb esetén statisztikailag szignifikáns változást nem 

tapasztaltunk. Az előbbi szerint 2005-ben a magyar népesség 9,8 százaléka tekinthető szegények, míg 

a második mutató alapján 15,7 százalékukat mondhatjuk annak. (2.2.5. táblázat) Amennyiben ezeket a 

számokat az elmúlt másfél évtized idősorába illesztve vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a szegénységi 

ráták kilencvenes évek eleji növekedése, majd az azt követő kis mértékű visszaesése utáni időszak 

trendjei egyelőre bizonytalanok. A mediánjövedelem feléhez tartozó küszöb melletti ráta ingadozásai 

inkább a szegénység stagnálását jelzik, míg az átlagjövedelem felében megvont küszöbhöz tartozó ráta 

inkább enyhe emelkedő trendet mutat. (2.2.1. ábra) 

                                                 
1 Mint a bevezetőben jeleztük, e háztartástípus idei felvételünkben alulreprezentált. 
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2.2.1. ábra: A szegénységi ráták alakulása különböző küszöbértékek mellett, 1987–2005 
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Megjegyzés. A szegénységi ráták egy főre jutó jövedelmek alapján készültek. A szaggatott vonal által 
jelzett időszakokban nem készült adatfelvétel. 
 

A ráta mellett egy másik fontos mutató a szegénység mélységét számszerűsítő ún. rés-arány. Ennek 

mértéke az elmúlt két évben a mediánjövedelem felében számított küszöb esetében változatlan 

maradt, míg az átlagjövedelem feléhez tartozó küszöb, illetve a kvintilis határ esetében valamelyest 

csökkent. (2.2.5. táblázat) Hasonló trend figyelhető meg a szegénységi deficit alakulásában is. 

Ugyancsak javultak a szegénységi rátát, a szegénységi rés-arányt és a szegénységi deficitet ötvöző 

mutatók, így a Sen-index és a Foster, Greer és Thorbecke által javasolt FGT-index is. (2.2.3. táblázat) 

2.2.3. A jövedelmi szegénység kockázata társadalmi csoportok szerint 

A szegénység kockázata eltérő mértékű lehet egyes társadalmi csoportok között. Így például a 

háztartás összetétele, felnőttek és gyermekek, illetve aktívak és inaktívak aránya jelentős mértékben 

meghatározza, hogy – háztartásának jövedelmi helyzete szerint – valaki szegény-e vagy sem, és hogy 

szegénysége miként viszonyul a teljes népességben megfigyelthez. A felnőttek és a gyermekek számát 

egyaránt figyelembe vevő háztartás-tipológia szerint vizsgáltuk a szegénység kockázatát. A „pár 3+ 

gyermekkel” típusú háztartások szegénységi kockázata - az alacsonyabb küszöbök használata esetén - 

jelentősen csökkent 2003-hoz képest. Ugyancsak csökkent az egyszülős háztartások és kisebb 

mértékben az egygyermekes párok szegénységi kockázata a korábbi adatfelvételekhez képest. 
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Növekedett ugyanakkor a szegénység kockázata a „pár 2 gyermekkel” és a „más háztartás 1 

gyermekkel” típusú háztartásban élők körében. Nem tapasztaltunk lényeges változást a gyermektelen 

háztartások szegénységi kockázatában. 

Korábbi megfigyeléseink szerint a szegénység kockázatát nagyon erősen meghatározza a háztartásban 

élő, munkaerő-piaci szempontból aktív tagok száma. A 2005-ös eredmények szerint ez az összefüggés 

továbbra is megfigyelhető, ám a kapcsolat erőssége valamelyest gyengült. Ugyancsak csökken a 

szegénység kockázata a háztartásban élő nyugdíjasok számával. Egészen pontosan azokban a 

háztartásokban nagyon alacsony ez a mutató, ahol legalább két nyugdíjas él. Akárcsak korábban, 

2005-ben is nagyon magas szegénységi kockázatot jelent, ha valaki olyan háztartásban él, ahol a 

háztartásfő roma. A két alacsonyabb, tehát a medián- és az átlagjövedelem felében számított küszöb 

mellett ezeknek a személyeknek a szegénységi kockázata az átlag mintegy 3-5-szöröse, a kvintilis 

határnál meghúzott küszöb használatakor pedig az átlag több mint két és félszerese. Az időbeni trend 

ugyanakkor e csoport esetében is a jövedelmi szegénység kockázatának csökkenését mutatja. 
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Módszertani megjegyzés: a fejezetben használt mérőszámok definíciója 

Szóródási típusú mérőszámok 
Gini: G = (1/2n((n – 1))Σi=1,…,nΣj=1,…,n|yi – yj|.  

Általánosított Entrópia Mérőszám: GE(α)=(1/(α2–α))[(1/n)Σi=1…n(yi/µ)α – 1], ha α ≠ 0,1 

GE(0) = MLD = (1/n)Σi=1,…,nlog(µ/yi), ha α = 0 és 

GE(1) (Theil-index) = (1/n)Σi=1,…,n (yi/µ)log(yi/µ), ha α = 1. 

GE(2)=1/µ [1/n (Σi=1,…n  (yi–µ))2]½ 

Atkinson-index: Aε = 1 – [(1/n)Σi=1,…,n (yi/µ)1–ε]1/(1–ε),  ha ε ≥ 0, de  ε ≠ 1  míg Aε = 1 – exp[(1/n) 
Σi=1,…,nln(yi/µ)], ha ε = 1 és exp(.)=e(.), 

Ahol n a mintában szereplő megfigyelések száma, yi az I-edik egység jövedelme, µ az összes 
yi  , számtani átlaga, míg α és ε olyan paraméterek, amelyeket attól függően adunk, hogy 
milyen súlyt szánunk a jövedelemeloszlás különböző szintjein elhelyezkedő megfigyelési 
egységek jóléti szintjének. Az α alacsonyabb értékei mellett a parametrizált mérőszámok a 
jövedelemeloszlás alsó szélére lesznek érzékenyek, míg α magasabb értékei esetén a 
mérőszámok a jövedelemeloszlás felső részére lesznek inkább érzékenyek.  

Eloszlási típusú mérőszámok 
P10: a legalsó jövedelmi decilis felső töréspontjának aránya a medián (P50) 
jövedelemhez, százalék 
P90: a legfelső decilis alsó töréspontjának aránya a medián (P50) jövedelemhez, százalék 
S1, S5, S6 és S10: a legalsó, az ötödik, a hatodik és a legfelső jövedelmi decilis 
részesedése az összes jövedelemből 
Robin Hood index: az egyenlő eloszlás esetén várható decilis arányoktól való eltérések 
összege 
Szegénységi típusú mérőszámok 
Szegénységi ráta: H=p/n; 
Szegénységi rés-arány: I=1/p*Σi=1,p((k-yi)/k); 
Szegénységi deficit/jövedelem arány: Σi=1,pk-yi/Σi=p+1,nyi 
Sen-index: Ps=H(I+(1-I)Gp) 
FGT-index: PFGT=1/nΣi=1,p((k-yi)/k)α 
Ahol p a szegények száma, n a teljes népesség, yi a jövedelem, k a szegénységi küszöb, Gp 
a szegények közötti egyenlőtlenség Gini-együtthatója, α a számítási paraméter (α>=0), 
az itt bemutatott számításokban (α=2). 
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3. Elégedettség 

3.1. Az elégedettek aránya – idősoros összehasonlítás 

Adataink szerint az emberek azokkal a dolgokkal elégedettebbek, amelyek alakulásába közvetlen 

beleszólásuk van. Majdnem mindenki elégedett a családon belüli kapcsolataival, a munkával 

rendelkezők kétharmada elégedett a munkájával, ugyanennyien elégedettek a lakásukkal, és közel 

ennyien az egészségi állapotukkal (3.1. táblázat, 3.1. ábra) 

Kimondottan elégedetlenek az emberek az anyagiakkal kapcsolatos tényezőkkel. A 16 éves és idősebb 

népességnek csak a harmada (31%)2 elégedett az életszínvonalával, és csak minden ötödik felnőtt 

elégedett a jövedelmével 

Akkor, amikor az emberek általában az életük alakulását értékelik, közel azonos mértékben veszik 

figyelembe az anyagi és a nem anyagi jellegű dolgaik állását. Így az ” általános” elégedettség - az 

életük eddigi alakulásának értékelése – jobb, mint az anyagiakkal való elégedettség, és kevésbé jó, 

mint a nem anyagiak értékelése. Adataink szerint a 16 éves, és idősebb lakosság fele elégedett élete 

eddigi alakulásával. (45%-uk elégedett az eddigi életpályájával, 55%-uk pedig mindent egybevetve az 

életével).3 

Valamivel többen optimisták a jövőbeli kilátásaikat tekintve, mint ahányan kedvezően ítélik meg 

életszínvonaluk alakulását, de a két tényezővel való elégedettség időbeli alakulása szorosan egymás 

mellett halad. Összességében a 16 éves, és idősebb lakosság harmada tekint optimistán a jövőbe, 

ennyien elégedettek a jövőbeli kilátásaikkal. 

Az életük eddigi alakulását az emberek leginkább az életszínvonaluk, jövedelmük, munkaerő-piaci 

helyzetük és lakáshelyzetük tükrében értékelik. Jövőbeli kilátásaikról alkotott véleményüket pedig 

ezeken kívül az egészségi állapotuk is befolyásolja (3.2. táblázat). 

Általában, minél magasabb egy család jövedelme, annál valószínűbb, hogy a családtagok elégedettek 

az élet többi területével is - kivéve a családi kapcsolatokat  A munkaerőpiacon aktívak, de különösen a 

vállalkozók, a diplomások és a fiatalok (40 év alattiak) lényegesen elégedettebbek szinte minden 

                                                 
2 Ebben a fejezetben a dokumentációs kötetben leírt ún. személyi attitűd súlyt használjuk. 
3 Az elégedettséget egy 11 fokú skálán mértük, ahol 0 jelentette a teljes elégedetlenséget, 10 pedig a teljes 
elégedettséget. A dichotóm változó képzésekor elégetettnek tekintettük azokat a személyeket, akik e 11 fokú 
skálán legalább hetesre értéket adtak a vizsgált tényezőnek. 
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tényezővel, mint a többi társadalmi csoport tagjai (3.4. táblázat). A vállalkozók, a diplomások és 

általában a fiatalok kétharmada - háromnegyede elégedett a munkájával, a lakásával, az egészségi 

állapotával, és általában az élete eddigi alakulásával. Minden második ilyen személy pozitívan értékeli 

jövőbeli kilátásait, kb. 45-50% -uk elégedett az életszínvonalával (az átlagos 30%-kal szemben). 

Miközben a teljes minta 20%-a elégedett csak a jövedelmével, a fiatalok közül minden negyedik 

elégedett, a vállalkozók és az egyetemi végzettségűek körében pedig 42% a jövedelmükkel 

elégedettek aránya. A falusiak lényegesen kevésbé elégedettek a jövedelmükkel, életszínvonalukkal, 

jövőbeli kilátásaikkal, mint a nagyvárosiak – ugyanakkor a munkájukkal, lakásukkal, 

lakókörnyezetükkel, és általában az életükkel kb. ugyanolyan mértékben elégedettek, mint a nagyobb 

településeken lakók (3.3. táblázat) 

3.1. ábra: Az elégedettség alakulása 1992-2005 között 

Az egyes tényezőkkel elégedettek aránya, 1992-2005
(0-10 fokú skálán legalább 7-es értékelés)
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Az idősoros adatok (3.1. ábra) azt mutatják, hogy a rendszerváltást követően, a kilencvenes égek 

elején a magyarok az élet szinte minden területével elégedetlenebbek lettek. Az elégedetlenség 

mélypontja 1997 volt, a munkával való elégedettséget kivéve, ahol a választóvonalat az 1995-ös év 

jelentette. 1997 után viszont lassan, de biztosan elégedettebbekké kezdtek válni az emberek még a 

családon belüli kapcsolataikkal is, ami pedig kevéssé hozható összefüggésbe a gazdasági életben, a 

munkaerő-piaci helyzetben vagy a lakásállományban bekövetkezett változásokkal.  
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2001-2003 között megtört a pozitív trend: a 2003 évi adatfelvétel szerint kivétel nélkül minden, 

általunk kérdezett tényezővel 2-3%-kal kevesebben voltak elégedettek, mint 2 évvel azelőtt. 

Legnagyobb romlást akkor az életük eddigi alakulásáról, illetve a jövőbeli kilátásokról alkotott 

vélemények vonatkozásában mértünk.  

2003 és 2005 között visszafordult a trend pozitív irányba. Az elmúlt két év során szinte minden, 

általunk vizsgált tényezővel való elégedettek aránya nőtt 2-3%-kal. Legnagyobb növekedést a 

jövedelemmel való elégedettség vonatkozásában mértünk (16%-ról 20%-ra). Ennek 

eredményeképpen 2005-ben statisztikailag szignifikáns mértékben4 többen elégedettek a 

jövedelmükkel és az életszínvonalukkal, mint ahányan 2001-ben elégedettek voltak, és kb. 

ugyanakkora a jövőbeli kilátásaikkal elégedettek aránya. Továbbra is lényegesen kevesebben 

elégedettek viszont 2005-ben a munkájukkal, mint voltak 2001-ben (3.1. táblázat) 

3.2. Elégedettség a visszaemlékezések tükrében 

Eltérő képet mutatnak adataink akkor, ha a fontosabb tényezőkkel való elégedettséget nem az idősoros 

adatok tükrében elemezzük, hanem az alapján, ahogy az emberek visszaemlékeznek az öt évvel 

ezelőtti elégedettségükre. Kérdőíves vizsgálatunkban megkértük a válaszolókat arra, hogy 

emlékezzenek vissza, mennyire voltak elégedettek öt évvel ezelőtt a legfontosabb tényezőkkel – a 

jövőbeli kilátásaikkal, az életszínvonalukkal, a munkájukkal (ha volt nekik), a lakásukkal, a 

lakókörnyezetükkel, a jövedelmükkel és mindent egybevéve az életükkel.  

A jövedelemmel, életszínvonallal, és a jövőbeli kilátással kapcsolatban a visszaemlékezések tükrében 

csökkenő elégedettséget regisztráltunk. 5-6%-kal többen emlékeznek úgy, hogy öt évvel ezelőtt 

elégedettek voltak ezekkel a tényezőkkel, mint amennyien most elégedettnek vallják magukat. (3.2. 

ábra, 3.4. táblázat) 

 

                                                 
4 A statisztikai hiba mértéke 1,6% 
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3.2. ábra: Az elégedettség változása a visszaemlékezések tükrében 

Az elégedettek aránya jelenleg, és az 5 évvel 
ezelőtti állapotra való visszaemlékezés alapján

(0-10 fokú skálán legalább 7-es értékelés)
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Azon tényezők esetében viszont, amikor az összehasonlításnak jelenleg is jól regisztrálható alapja van, 

a visszaemlékezések tükrében növekvő elégedettséget mutatnak az adataink. 6-7%-kal többen 

elégedettek most a lakáskörülményeikkel és lakókörnyezetükkel, mint ahányan úgy emlékeznek, hogy 

öt évvel ezelőtt elégedettek voltak ezekkel. A munkával kapcsolatos szubjektív elégedettség-

növedekés még ennél is jelentősebb: 12%-kal több felnőtt érzi azt, hogy most elégedett a munkájával, 

mint ahányan úgy emlékeznek, hogy öt évvel ezelőtt elégedettek voltak vele.  A lakással, 

lakókörnyezettel, munkával való növekvő elégedettség említése jelentős kapcsolatban lehet (van) 

azzal, hogy az eltelt időszakban ezeken a területeken az egyén életében változás következett be – és 

ezt a változást az eredmények szerint a kérdezettek többsége pozitívnak értékeli.  

Az öt évvel ezelőtti elégedettség mértékére való visszaemlékezést nem önmagában, hanem a jelenlegi 

elégedettséggel összevetve érdemes értelmezni. Ezért minden válaszoló esetében megvizsgáltuk az 

elégedettség változását is, a visszaemlékezések tükrében.  

A visszaemlékezések tükrében az elmúlt öt év során a lakosság valamivel elégedettebb lett a 

munkájával, a lakásával, a lakókörnyezetével, és egy kicsit általában az életével is, viszont csökkent az 

elégedettség az életszínvonallal, a jövedelemmel, és általában a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban. 

(3.3. ábra, 3.5. táblázat) 
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Azokban az esetekben, amikor az összesített adataink enyhe negatívumot mutatnak az öt évvel ezelőtti 

elégedettséghez képest - tehát a jövedelemmel, életszínvonallal, és jövőbeli kilátással kapcsolatosan - 

kiderül, hogy a lakosság egyharmadának nem változott az elégedettsége, felénél valamivel 

kevesebben (43-47%) öt évvel ezelőtt elégedettebbek volt, mint most, és kb. egynegyedük a jelenlegi 

helyzettel elégedettebb, mint az öt évvel ezelőttivel.  

Azokban az esetekben pedig, amikor az elégedettség növekedését mutatják az adataink, minden 

ötödik válaszoló számolt be csökkenő elégedettségről, és kb. harmaduk javulásról. A foglalkoztatottak 

40%-a viszont ma kedvezőbbnek ítéli meg a munkáját, mint öt évvel ezelőtt, 39%-uk szerint pedig 

nem történt változás. A lakásával, lakókörnyezetével kapcsolatos értékelése a kérdezettek felének 

változatlan, ötödük számol be romlásról, és harmaduk javulásról. 

A lakosság 43%-a most kb. ugyanolyan elégedett összességében az életével, mint öt évvel ezelőtt volt, 

egynegyedük most elégedettebb, egynegyedük pedig elégedetlenebb. 

 

3.3. ábra. Az elégedettség változásának mértéke 

A jelenlegi, és az öt évvel ezelőtti elégedettség 
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3.4. ábra: A jelenlegi, és az öt évvel ezelőtti elégedettség „egyenlege” 

A jelenlegi, és az öt évvel ezelőtti elégedettség összehasonlítása
(Az értékelés különbségei alapján)
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A társadalmi-demográfiai tényezők leginkább az életszínvonallal, jövedelemmel, és jövőbeli 

kilátásokkal kapcsolatos összehasonlító elégedettség-egyenleget befolyásolják jelentősen (3.6. 

táblázat). Eredményeink szerint a legrosszabb egyenleget a középkorúak állították fel. A 40-49 évesek 

elégedettsége ezekkel a tényezőkkel, és általában az életük alakulásával az átlagnál is lényegesen 

kisebb mértékű jelenleg, mint amilyenre öt évvel ezelőttről emlékeznek – pedig ezek azok a tényezők, 

amelyekkel átlagosan is kevésbé elégedettek az emberek most, mint öt évvel ezelőtt. Minél magasabb 

valakinek az iskolai végzettsége, és minél nagyobb településen lakik, annál kevésbé kedvezőtlen az 

életszínvonallal, jövedelemmel, és jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos mérlege. A „kevésbé kedvező” 

mérleg még az egyetemi diplomások esetében is csak azt eredményezi, hogy átlagosan kb. 

ugyanolyannak értékelik a jelenlegi helyzetet, mint a korábbit. A munkaerő-piaci pozíció szerint 

három nagy csoportot érdemes megkülönböztetni. A vállalkozók inkább pozitív mérleget vontak le, az 

alkalmazottak, valamint a hasonló attitűdökkel rendelkező szülési szabadságon levők és tanulók az 

átlagosnál kevésbé negatív mérleget állítottak a jelenlegi, és az öt ével ezelőtti elégedettségük alapján, 

míg az inaktívak – különösen a munkanélküliek, de a nyugdíjasok is! – átlagosan lényegesen nagyobb 

elégedettségre emlékeznek az öt évvel ezelőtti időszakból, mint amennyire most elégedettek a 

jövedelmükkel, az életszínvonalukkal, és a jövőbeli kilátásaikkal.  
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A munkával, és a lakáskörülményekkel kapcsolatos összesített lakossági elégedettségi mérleg pozitív, 

s különösen az a magasabban iskolázottak (főiskolai, egyetemi diplomások) körében.  

Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy most elégedettebbnek érzi 

magát általában az életével, mint ahogy a visszaemlékezései szerint öt évvel érezte magát. Az átlagos 

„kb. ugyanolyan” értékeléssel szemben az érettségizettek enyhe pozitívumot, a diplomások pedig 

erőteljes pozitívumot jeleztek. A munkaerő-piaci pozíciót tekintve ugyanazt a hármas tagolódást 

mutatják az adataink, amit a jövedelemmel, életszínvonallal, és jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban már 

említettünk: leginkább a vállalkozók érzik úgy, hogy most elégedettebbek az életükkel összességében, 

mint öt évvel ezelőtt voltak, ezt követően még az alkalmazottak, és inaktív családtagjaik (szülési 

szabadságon levők, tanulók) is inkább elégedettebbnek érzik magukat az életükkel, mint öt évvel 

ezelőtt. A munkanélküliek nagy, a nyugdíjasok kisebb negatív mérlegről adtak viszont számot (3.6. 

táblázat). 

3.3. Az anyagi helyzet észlelt változásai és az ezzel kapcsolatos lakossági 
várakozások 

A lakossági konjunktúra-mérések azt mutatják, hogy a lakosság mind a saját, mind pedig általában az 

ország lakossága anyagi helyzetének alakulását kedvezőtlennek értékeli, de saját anyagi helyzetük 

alakulását mindig jobbnak tartják, mint általában az ország lakosságának helyzetét. 

2005 évi adatfelvételünk eredményei is ezeket az általános tendenciákat mutatják (3.5. ábra, 3.7. 

táblázat). A kérdezettek több, mint fele észlelte úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban romlott a lakosság 

anyagai helyzete, és közel fele észlelte azt, hogy a saját családjának anyagi helyzete romlott. Mind 

általában a lakosság, mind pedig a saját család anyagi helyzetének alakulásával kapcsolatban 

kedvezőbbek a lakossági várakozások, mint amilyennek az előző évet észlelték. Az előző 12 

hónaphoz képest a következő évre vonatkozóan 14%-kal kevesebben jósolják a lakosság anyagi 

helyzetének romlását (39% az 53%-hoz képest), s a saját család anyagi helyzetével kapcsolatban is 

11%-kal kevesebben jósolnak romlást a közeljövőben, mint ahányan az elmúlt évre vonatkozóan 

romlást tapasztaltak (35% a 44%-hoz képest). A különbség viszonylag egyenletesen oszlik meg a 

változatlanságok, és a javulást jóslók között. Mindezek eredményeképpen a lakosság 13%-a véli úgy, 

hogy az ország lakosainak anyagi helyzete a közeljövőben javulni fog, és 15%-uk szerint a saját 

családja anyagi helyzetében is pozitív változás várható a következő évben. 
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A két évvel ezelőtt mért lakossági konjunktúra-mutatók mindegyikéhez képest javulást mértünk 2005-

ben. Az idén a két évvel ezelőttihez képest lényegesen kevesebben észlelték úgy, hogy általában az 

ország lakosságának, vagy speciálisan a saját családjuknak romlott volna az anyagi helyzete az elmúlt 

12 hónapban, és ennél is kevesebben jósolnak romlást akár általában a lakosság, akár a saját anyagi 

helyzetük vonatkozásában a következő 12 hónapra.  

3.5. ábra: Lakossági konjunktúra mutatók, a válaszolók százalékában 
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A TÁRKI 1999. február és 2005. október között több alkalommal is kérdezte a magyar lakosság 

véleményét saját anyagi helyzetéről és az ország gazdasági helyzetéről, továbbá az ezekre vonatkozó 

kilátásokról.  
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A lakosság saját anyagi és az ország gazdasági helyzetére vonatkozó értékelések (elégedettségi 

indexek), illetve a saját anyagi és az ország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulásához 

kapcsolódó várakozások (várakozási indexek) jól kivehető trendek szerint alakultak az elemzési 

időszak során. (3.6. ábra) Eszerint az 1999 végén – 2000 elején mutatkozó lokális mélypontot 

követően az indexek határozott javulást mutattak. Az emelkedő trend 2002. tavaszáig, a 

parlamenti választásokig tartott, mely után egy másfél évig, 2003. őszéig tartó gyors zuhanás 

következett. Az azóta eltelt időszakban az elégedettségi indexeket a – folyamatos hullámzás 

melletti – stagnálás, míg a várakozási indexek enyhe javulást mutatnak. Összességében azt 

mondhatjuk, hogy az elemzései időszak első felét a bizakodás, az azt követő periódust pedig a 

rosszkedv jellemezte. Az elmúlt közel két évben a magyar lakosság véleményét a saját és az 

ország helyzetét illetően inkább a várakozás, kilátásait az enyhe optimizmus jellemzi. 

Az előzőekben leírt trendhez képest a saját anyagi helyzetet leíró görbe viszonylag jelentős 

eltéréseket mutat. A görbe alakja és így az elkülöníthető trendek lényegesen laposabbak, 

ingadozásai tompábbak. A 2002. tavasszal mért maximumot követően nem tapasztaltunk 

statisztikai értelemben is említésre érdemes visszaesést. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van 

azzal a ténnyel, hogy az emberek saját helyzetükről rendelkeznek a legtöbb információval, annak 

megítélése sokkal kevésbé kitett konjunkturális változásnak vagy például médiahatásnak, mint a 

várakozási indexek vagy az ország gazdasági helyzetének megítélése.  

Amennyiben a trendek mellett az elégedettségi és várakozási indexek szintjét is elemezzük, 

megállapíthatjuk, hogy az előbbiek a vizsgált időszak teljes hosszában a negatív tartományban 

maradtak. Az elégedettségi indexek összehasonlításakor láthatjuk, hogy az időszak nagy részében, 

jellemzően annak elején (1999. február – 2001. június) és végén (2002. július – 2005. október) a 

magyarok saját anyagi helyzetüket pozitívabban ítélték meg, mint az ország gazdasági helyzetét. 

Különösen szembetűnő a két görbe szintje között kialakult különbség a 2003. vége óta tartó 

időszakban. Az elmúlt két évben a saját anyagi helyzet értékelését mutató index a negatív 

tartományban 20 százalék körül, míg az ország gazdasági helyzetének értékelési indexe 

ugyancsak a negatív tartományban, 40 százalék körül alakult. 

Miközben a várakozási indexek trendje nagyon hasonló, az ország gazdasági helyzetére 

vonatkozó várakozások az időszak legnagyobb részében optimistábbnak mutatkoztak, mint a saját 

anyagi helyzetre vonatkozóak. Ez a különbség azonban az utóbbi két évben eltűnt, enyhe 

ingadozások mellett a két görbe együtt mozog.  
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3.6. ábra: A saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetének, továbbá az ehhez kapcsolódó jövőbeni kilátások értékelése a magyar 
lakosság körében, 1999-2005 – a válaszok alapján képzett indexek változása 
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Forrás: TÁRKI Omnibusz 
Megjegyzés. A grafikonon szereplő görbék adatpontjai az adott hónapban megfogalmazódott pozitív és negatív vélemények számának különbségét mutatják az összes érvényes 
válaszhoz viszonyítva. A mutató értéke 0, ha a pozitív és negatív vélemények száma azonos, -100, ha nincs pozitív vélemény és +100, ha nincs negatív vélemény.  
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2005-ben az elmúlt 5 éves periódusban észlelt lakossági anyagihelyzet-változás észlelésére is 

rákérdeztünk. Mind általában a lakosság, mind pedig a saját család anyagi helyzetének változása 

esetében kisebb arányban mértünk romlás észlelését a nagyobb, öt éves periódusra vonatkozóan, mint 

amekkora arányban az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan romlást tapasztaltak. Változatlanságot is 

kevesebben észleltek a nagyobb periódusra visszatekintve, és  hosszabb távra visszatekintve többen 

számoltak be javulásról, mint rövid távon. Összességében tehát a hosszabb, öt éves periódusra 

visszatekintve a lakosság bő fele (54%) észlelte azt, hogy az ország lakosságának az anyagi helyzete 

valamelyest romlott, egynegyedük változatlanságot, 14%-uk pedig javulást észlelt. A saját család 

anyagi helyzetében pedig a kérdezettek kisebbik fele (48%) tapasztalt romlást, egyharmaduk 

változatlanságok, és 18%-uk javulást hosszabb távon (3.5. ábra). 

Mind a hat mutató szempontjából az átlagosnál pesszimistábbnak mutatkoztak a középkorúak, a 

diplomával nem rendelkezők, a munkanélküliek és alacsony jövedelműek. A falusiak is 

kedvezőtlenebbnek ítélik meg mind a lakosság, mind saját családjuk anyagi helyzetének múltbeli, és 

jövőbeli alakulását, mint a városiak. A diplomások mind a hat mutató alapján optimistábbak az 

átlagnál, a vállalkozók a lakosság anyagi helyzetére vonatkozó kérdések esetében „csak” ugyanolyan 

mértékben optimistábbak az átlagnál, mint az alkalmazottak (tehát összességében a munkaerőpiacon 

aktívak), míg a saját családjukra vonatkozóan az átlagnál lényegesen kedvezőbbnek látják a múltat, és 

optimistábban tekintenek a jövőbe. 

3.4. Az anyagi helyzetben bekövetkezett változások észlelt okai 

Azoktól, akik az elmúlt öt évben változást észleltek a családjuk anyagi helyzetében, rákérdeztünk a 

változás észlelt okaira is (3.7.és 3.8. ábra, 3.9. és 3.10. táblázatok). 

Mind a javulás, mind a romlás alapvető okaként a jövedelmük direkt módon való változását, illetve a 

jövedelmüknek az inflációtól való lemaradását (változatlanságát) említették az érintettek. A javulásról 

számot adók 91%-a, a romlást említőknek pedig 70%-a említett közvetlenül a jövedelemmel 

kapcsolatos okot. Az összes kérdezett 11%-a említette, hogy azért javult az anyagi helyzetük, mert a 

korábbinál magasabb jövedelemre tettek szert, míg egynegyedük arról számolt be, hogy azért romlott 

a családja anyagi helyzete, mert a jövedelmük nem tartott lépést az áremelkedéssel. A jövedelem 

növekedésének említése egyetlen általunk vizsgált társadalmi-demográfiai tényezővel sem mutat 

lényeges kapcsolatot. Az észlelt reálbér-csökkenés viszont jelentősen összefügg a munkaerő-piaci 

státusszal: a gazdaságilag aktívak (alkalmazottak és vállalkozó egyaránt) az átlagosnál lényegesen 
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nagyobb arányban számoltak be arról, hogy családjuk anyagi helyzete azért romlott az elmúlt 5 év 

során, mert a jövedelmük nem tartott lépést az áremelkedéssel. Ezzel párhuzamosan, a nyugdíjasok 

körében ez a vélemény nagyon ritka volt.  

Az anyagi helyzet javulása okaként viszonylag sokan említették a különmunkát, illetve a családban 

bekövetkezett munkaerő-piaci változást (munkába állást tanulás, vagy gyerekgondozási szabadságot 

követően). Ilyet az érintettek egynegyede említett, ami az összes kérdezett 2-3%-át teszi ki. 

Munkanélküliség megszűnéséről, mind kedvező fordulatról a javulást említők 7%-a, az összes 

kérdezett 1%-a számolt be. Viszonylag sokan – a javulást észlelők 14%-a – értékelte úgy, hogy azért 

javult az anyagi helyzetük, mert valamilyen változás következett be a háztartás összetételében 

(születés, halál, válás, házasságkötés, be-, vagy kiköltözés, stb.), vagy korábbi terhek (pl. 

hiteltörlesztés) szűnt meg. Alig néhányan említették a javulás okaként az állami támogatások, 

kedvezmények növekedését. 

A család anyagi helyzete romlásának második leggyakrabban említett oka a betegség volt: az 

érintettek egynegyede, összességében pedig minden tizedik kérdezett számolt be arról, hogy azért 

romlott a családjuk anyagi helyzete az elmúlt 5 év folyamán, mert valamelyik családtag komolyabban 

megbetegedett. Ugyancsak sokan említettek munkaerő-piaci okokat: azt, hogy valamelyik családtag 

munkanélkülivé válása (a romló anyagi helyzetről beszámolók 22%-a, az összes kérdezett 10%-a), 

vagy nyugdíjba vonulása, illetve szülési szabadságra menése (a romló anyagi helyzetről beszámolók 

14%-a, az összes kérdezett 7%-a) miatt romlott a család anyagi helyzete. Viszonylag sokan (a romló 

anyagi helyzetről beszámolók 16%-a, az összes kérdezett 5%-a) említették azt, hogy azért romlott a 

család anyagi helyzete, mert a gyerekek (növekedése) miatt többlet kiadások merültek fel, s ugyancsak 

jelentős azok aránya (12% /6%) akik a háztartás összetételének megváltozása miatt észleltek romló 

anyagi helyzetet.  

Összefoglalva, javuló anyagi helyzetet leginkább csak akkor észlel a lakosság, ha direkt módon több 

pénz áramlik be a háztartásba, míg romló anyagi pozíciót nemcsak akkor észlelnek, ha csökken, vagy 

változatlan a családi kassza, de akkor is, ha változik a család összetétele, illetve, ha a gyerekek 

növekedése miatt nőnek a gyereknevelés költségei. Elégedettséget tehát csak direkt pénzáramlással 

lehet elérni, míg az elégedetlenséghez több út is vezet. 
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3.7. ábra: A család anyagi helyzete javulásának okai 

A család anyagi helyz ete javulásának okai
(Két válasz lehetséges)
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3.8. ábra: A család anyagi helyzete romlásának okai 

A család anyagi helyz ete romlásának okai
(Két válasz lehetséges)
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Végül, de nem utolsó sorban, mindazoktól, akik úgy észlelték, hogy az elmúlt 5 évben nem változott a 

családjuk anyagi helyzete, megkérdeztük, hogy a szinten tartáshoz szükséges volt-e a korábbinál 

többet dolgozni, nagyobb erőfeszítést tenni. Az érintettek bő fele (54%), az összes kérdezett 18%-a 

látja úgy, hogy ahhoz, hogy a családjuk anyagi helyzete szinten maradjon, a korábbinál többet kellett 

dolgozni, nagyobb erőfeszítéseket kellett tenni. 

3.5. Hosszú távú relatív jövedelmi pozíció észlelése 

Az emberek az anyagi-jövedelmi helyzetük értékelésekor mindig viszonyítanak a saját korábbi 

helyzetükhöz, és a környezetükben élők anyagi helyzetéhez is. Az észlelt relatív jövedelmi pozíció 

tehát jelentősen befolyásolja azt, hogy milyennek ítélik meg a jelenlegi anyagi helyzetüket, mennyire 

elégedettek ezzel. Ezért kutatásunk során rákérdeztünk arra, hogy hogyan emlékeznek, egy tíz fokú 

skálán mérve hol helyezkedtek el az életszínvonaluk szempontjából gyerekkorukban, a rendszerváltás 

környékén (korábban 10, az idén pedig 15 évben megadva az időtávot), 5 évvel ezelőtt, és jelenleg. A 

gyerekeseket arról is kérdeztük, hogy megítélésük szerint a gyerekük hol fog elhelyezkedni a 

jövedelmi pozíció létráján akkor, amikor megkezdi az önálló életét (3.9. ábra). 

3.9. ábra: Hosszú távú relatív észlelt jövedelmi pozíció 

Hosszú távú észlelt relatív jövedelmi pozíció
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Eredményeink szerint a kérdezettek többsége még mindig nosztalgiával gondol a rendszerváltás 

környékére. Megszépítő emlékezetük szerint ebben az időszakban volt relatíve a legkedvezőbb a 

családjuk anyagi helyzete. Hasonló „szép jövőt” jósolnak a gyerekeiknek is.  

A vizsgált időszakok közül legrosszabbnak még mindig a jelenlegi relatív anyagi pozíciójukat tekintik, 

és hasonló kevésbé kedvező időszakra emlékeznek vissza gyerekkorukból. A jelenlegi, és a 

rendszerváltás körüli relatív pozíciók között, kb. félúton helyezik el az öt évvel ezelőtti relatív 

jövedelmi pozíciójukat. 

E kérdésekről nincsenek hosszú távú idősoraink, de a jelenlegi eredmények 2003 éviekkel való 

összevetése alapján azt sejtjük, hogy az észlelt relatív anyagi pozíció hosszú távú összehasonlítását a 

napi politikai/gazdasági események, folyamatok kevéssé befolyásolják. 

Jelentős kapcsolat van viszont a jelenlegi társadalmi-demográfiai pozíció, az inter-, és intragenerációs 

mobilitási ív, valamint a hosszú távú észlelt relatív anyagi pozíció között.  

A jelenlegi, 5 évvel ezelőtti, és 15 évvel ezelőtti észlelt relatív jövedelmi pozíciót ugyanazok a 

tényezők befolyásolják, mint általában az anyagi helyzettel való elégedettséget, és az anyagi helyzet 

(rövid távú) változásának észlelését. A gazdaságilag aktívak, és különösen a vállalkozók az átlagosnál 

kedvezőbben ítélték meg a rendszerváltozás óta betöltött relatív jövedelmi pozícióikat. Ugyancsak 

kedvezően értékelték a helyzeteiket a diplomások, különösen az egyetemi végzettségűek. leginkább 

kritikusnak pedig most is a középkorúak mutatkoztak. 

Minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy a saját relatív jövedelmi pozícióit lényegesen jobbnak 

ítéli meg, mint a gyerekkori családjuk anyagi státuszát. A választóvonalat gyakorlatilag a 

rendszerváltás jelenti: azok, akik a rendszerváltás előtt voltak gyerekek, az akkori anyagi helyzetüket 

lényegesen alacsonyabbra teszik, mint a rendszerváltást követő (bármelyik periódusra vonatkozó) 

relatív anyagi pozíciójukat.  

A gyerekkori életszínvonal értékelését speciálisan befolyásolja az iskolai végzettség: a diplomások 

többsége a saját életszínvonalát kedvezőbbnek ítéli meg, mint a szülei anyagi helyzetét. Ennek 

valószínűleg az is oka, hogy a mai diplomások többsége jelentős intergenerációs felfelé mobilitást élt 

meg. Ez a hatás valamelyest még az érettségizetteknél is jelentkezik. A szakmunkások, és a 

szakképzettség nélküliek viszont inkább úgy látják, hogy 14 éves koruk körül a szülői családjuk relatív 

anyagi helyzete jobb volt, mint most az övéké. 

Végül, de nem utolsó sorban, a gyerekeiknek leginkább a vállalkozók, az egyetemi diplomások, és a 

nagyvárosiak jósolnak relatíve magas életszínvonalat a pályakezdés időszakában. 

 34



TÁRKI Háztartás Monitor Előzetes adatok (2005. december 16.) 

3.6. Vonatkoztatási csoportok 

A saját életszínvonal megítélését a társadalmi-demográfiai tényezőkön túl jelentősen befolyásolja az 

is, hogy kihez viszonyítják az emberek a saját anyagi helyzetüket. Eredményeink szerint a magyar 

lakosság leginkább a magyarországi átlagos életszínvonalhoz, a barátaik/lakókörnyezetükben élők 

életszínvonalához, és a saját korábbi életszínvonalukhoz viszonyítják az anyagi helyzetüket. Egyre 

többen hasonlítanak a nyugat-európai országokhoz: 1999-ben még csak minden tizedik felnőtt 

tekintette a nyugat-európai életszínvonalat referenciának, napjainkra ez az arány eléri a 18%-ot. Közel 

ennyien a magyarországi gazdagokat (is) referenciának tekintik. A környező volt szocialista 

országokhoz csak néhányan viszonyítanak (3.10. ábra) 

3.10. ábra: A saját életszínvonal megítélésekor figyelembe vett vonatkoztatási csoportok 

Kihez hasonlítja a saját jövedelmi helyzetét?
(Említések százaléka)

1

5

5

15

14

30

27

2

7

5

15

21

15

21

3

6

9

17

16

12

15

Volt szocialista  országokban élők átlagos
életszínvonala

Magyarországi gazdagok életszínvonala

Nyugat-európai országok lakóinak átlagos
életszínvonala

Szomszédságukban, lakókörnyezetükben
élők életszínvonala

Barátaik életszínvonala

Saját korábbi életszínvonala

Magyarországi átlagos é letszínvonal

elsősorban
másodsorban
harmadsorban

 
 
Jelentős összefüggés van a főbb társadalmi-demográfiai tényezők, és a referencia megválasztása 

között. A barátok, szomszédok választása leginkább az életkorral, és a település nagyságával van 

kapcsolatban: a fiatalok és a nagyobb településeken lakók inkább a barátaikhoz viszonyítanak, míg az 

idősebbek, és kisebb településeken lakók a szomszédaikhoz. A saját korábbi anyagi helyzetüket 

leginkább a nyugdíjasok, vállalkozók és munkanélküliek veszik figyelembe a jelenlegi 
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életszínvonaluk megítélésekor – tehát azok, akiknél a közelmúltban valamilyen jövedelmi mobilitás 

történt. A magyarországi átlaghoz alapvetően az alsó középosztálybeli aktívak viszonyítanak, míg a 

magyarországi gazdagokhoz a nagyobb településeken élő fiatalok - tanulók, és a vállalkozók.  

Speciális jellemzőik vannak azoknak, akik a nyugat-európai standardhoz mérik a saját 

életszínvonalukat. Ők tipikusan nagyvárosi, középkorú, magas iskolázottságú, magas jövedelmű aktív 

keresők – ezen belül is leginkább a vállalkozók és a diplomás alkalmazottak/vezetők.  
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Táblázatok 

2.1.1. táblázat: Az egy főre jutó háztartási jövedelmek személyek közötti eloszlásának 
fontosabb egyenlőtlenségi mutatói Magyarországon, 1987–2005 

 1987 1992 1996 2000 2003 2005 
 Az egyes decilisek átlagjövedelmei 

Alsó decilis 2352 3653 5707 10668 17149 20701 
2. 3161 5612 8751 16278 26177 31078 
3. 3621 6556 10986 19830 32247 38300 
4. 4043 7293 12855 23210 38097 44844 
5. 4479 7994 14602 26425 43417 51340 
6. 4944 8711 16325 29712 48441 57242 
7. 5499 9715 18134 33318 54778 64281 
8. 6208 11112 20737 38276 63190 73759 
9. 7301 13440 25352 46741 76771 91061 

Felső decilis 11014 21776 42835 80752 138885 158466 
Átlag 5262 9587 17627 32517 53900 63089 

 Fontosabb egyenlőtlenségi mutatók 
P10 61 60 48 51 49 50 
P90 173 183 191 193 192 192 
P90/P10 2,81 3,07 3,95 3,78 3,90 3,80 
S1 4,5 3,8 3,2 3,3 3,2 3,3 
S5+S6 17,9 17,4 17,5 17,3 17,1 17,2 
S10 20,9 22,7 24,3 24,8 25,7 25,1 
S10/S1 4,6 6,0 7,5 7,6 8,1 7,55 
Robin Hood 
index 17,0 18,5 20,7 21,2 21,8 21,4 

Gini-együttható 0,244 0,266 0,300 0,306 0,316 0,309 
N 56459 5538 4972 5253 5909 5209 

Forrás: KSH jövedelemfelvétel, valamint MHP (B) I–VI. hullámok és TÁRKI Háztartás Monitor 1998–
2003 alapján Tóth, (2005). Az 1992 és 2005 közötti években a feltüntetett év az adatfelvétel éve. A 
referencia időszak az előző év áprilisától az adott év márciusáig tart az 1992-2001 felvételekben és 
október-szeptember a 2003, 2005 évi felvételben.  
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2.1.2. táblázat: Empirikus becslés az egyes jövedelmi kategóriák létszámára (az egy főre jutó 
jövedelem medián értékének százalékában meghatározott csoportok, százalék, illetve ezer fő) 

 1987 1992 1996 2000 2003 2005
Százalékos megoszlás 

"jómódúak" (akiknek a medián kétszeresénél több a 
jövedelme) 6 7 9 9 9 9 
"felső-középréteg" (medián 120-200%) 27 25 23 25 25 25 
"középréteg" (medián 80-120%) 39 42 35 34 34 33 
"alsó középréteg" (medián 50-80%) 24 20 21 23 22 23 
"szegények" (50% alatt) 4 6 12 9 11 10 
Összesen 100 100 100 100 100 100 

Népességbecslés, ezer fő 
"jómódúak" (akiknek a medián kétszeresénél több a 
jövedelme) 599 737 919 920 882 899 
"felső-középréteg" (medián 120-200%) 2848 2583 2415 2596 2546 2524
"középréteg" (medián 80-120%) 4120 4326 3654 3424 3418 3362
"alsó középréteg" (medián 50-80%) 2533 2085 2136 2351 2191 2332
"szegények" (50% alatt) 410 643 1197 930 1105 989 

Szegénységbecslés*, alsó és felső határok, ezer fő 
Felső 432 700 1299 1004 1182 1070
Alsó 398 583 1105 849 1030 899 
 
népesség az év elején összesen, ezer fő 10509 10374 10321 10222 10142 10096
*sztenderd hiba alapján, 95 százalékos megbízhatósági szinten. 

 

 

 

2.1.3. táblázat: Ekvivalens (e=0.73) jövedelmek személyi eloszlása 1987 és 2005 között a 
jövedelem eloszlás különböző részeire érzékeny mutatók alapján  

 1987 1992 1996 2000 2003 2005 
Felső sávra érzékeny mutatók 

P90/P50 1,69 1,86 1,90 1,92 1,92 1,91 
GE(2) 0,116 0,168 0,236 0,207 0,261 0,260 
A(0,5) 0,046 0,059 0,071 0,072 0,078 0,073 

Középső sávra vagy az eloszlás két szélére szimmetrikusan érzékeny mutatók 
S10/S1 4,55 5,52 6,62 6,63 7,30 6,70 
P90/P10 2,8 3,1 3,6 3,5 3,58 3,41 
GE(0) 0,092 0,119 0,143 0,147 0,156 0,144 
GE(1) 0,097 0,127 0,156 0,155 0,175 0,163 
Gini 0,236 0,263 0,290 0,292 0,302 0,292 
A(1) 0,088 0,112 0,133 0,137 0,144 0,134 

Alsó sávra érzékeny mutatók 
P10/P50 0,60 0,59 0,54 0,55 0,54 0,56 
A(2) 0,164 0,219 0,244 0,294 0,259 0,242 
Forrás: 1987: KSH Jövedelem Felvétel, 1992, 1996: HHP, 2001, 2003, 2005: Tárki Háztartás Monitor. 
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2.1.4. táblázat: A piaci, társadalombiztosítási és szociális jövedelmek bizonyos  
kombinációiban részesedő háztartások aránya a népességben 

piaci TB Szociális 2000 2003 2005 
+ + + 17 15 15 
+ + - 35 19 17 
+ - + 13 14 12 
+ - - 15 16 14 
- + + 2 5 5 
- + - 15 27 34 
- - + 1 2 2 
- - - 1 1 1 
   100 100 100 
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2.1.5. táblázat: Az egyes háztartástípusok jövedelmi összetétele 2000-ben, 2003-ban és 2005-ben 

Jövedelem típus Összesen 
Háztartásfő foglalkoztatott, más 

nem 
Háztartásfő és más is 

foglalkoztatott 
Háztartásfő munkanélküli 

vagy inaktív 
Háztartásfő nyugdíjas, 
foglalkoztatott nincs 

Háztartásfő nyugdíjas, 
foglalkoztatott nincs 

2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005

Piaci                    61 59 56 73 65 68 86 87 85 52 42 52 13 6 5 59 50 56

Kereset                   58 55 51 70 61 64 84 81 78 51 41 44 10 4 4 57 47 54

Tőkehozadék                   2 4 5 2 4 5 2 6 8 1 2 9 3 2 1 2 3 2

Tb. jöved.                   32 32 37 18 20 22 7 8 9 28 39 29 83 90 91 37 45 38

Nyugdíjak                   28 29 35 12 15 17 3 6 6 17 32 21 82 89 91 35 43 36

Munkanélküli j.                    1 1 1 1 1 1 0 0 1 6 4 4 0 0 0 1 1 1

Anyasági támogatás                   2 2 2 2 5 5 2 1 1 3 4 4 0 0 0 1 0 0

Szociális jövedelmek                   5 5 5 6 8 8 5 3 4 13 16 17 2 2 2 2 3 4

Családi pótlék                   3 3 2 4 4 3 4 2 3 6 7 5 1 1 0 2 2 2

Segélyek                   1 1 2 1 2 2 0 0 1 4 5 8 1 1 1 1 1 2

HT transzfer és egyéb jövedelem 2 4                 2 3 7 2 2 2 2 7 3 2 2 2 2 2 2 2

Elemek összege, %                   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Elemek összege az összesből, %                   86 81 86 90 83 86 81 77 82 94 81 87 92 90 93 77 72 81

Nem bontott jövedelmek                   14 1 14 10 17 14 19 22 18 6 19 13 8 10 7 23 28 19

HT éves össz.                   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Htössz., ft 1018060 1696146 1875703 1026671 1498659 1956267 1556033 2808897 2944667 789778 1163249 1425051 630811 983024 1186990 1288335 2100820  2293750

2000=100                   100 167 184 100 146 191 100 181 189 100 147 180 100 156 188 100 163 178

Adott évi átlag=100                   100 100 100 101 88 104 153 166 157 78 69 76 62 58 63 127 124 122

N=                   2013 2254 2254 371 592 592 548 589 589 218 181 181 737 718 718 138 137 137

Népesség-arány, %                    100 100 100 18 26 26 27 26 26 11 8 8 37 32 32 7 6 6
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2.1.6. táblázat: Egyes háztartási jövedelem-elemek és ezek összegének egyenlőtlenségei  
1992–2005 Gini-együtthatók (%) 

 1991/92 1995/96 1999/00 2000/01 2003 2005 
Piaci jövedelmek 46,6 50,1 54,8 52,4 45,2 45,0 
Egyéb nem állami 64,3 65,8 70,1 73,9 85,9 74,3 
Újraelosztás előtti 
jövedelmek 47,2 50,4 55,4 53,3 53,5 52,3 

Szociális jövedelmek 37,3 37,9 40,6 43,6 45,7 45,7 
Társadalombiztosítási 
jövedelmek 31,8 37,9 37,1 39,8 39,1 36,2 

Újraelosztás 
előtti+szociális 
jövedelmek 

45,1 48,4 53,3 51,6 53,5 52,0 

Imputálás előtti 
jövedelmek összesen 29,5 30,8 33,0 33,1 36,7 32,9 

Imputálás utáni összes, 
ekvivalens 
jövedelmek/háztartás  

26,7 28,4 29,6 29,7 32,2 28,5 

Forrás: Magyar Háztartás Panel (A), I–IV. hullám, TÁRKI Háztartás Monitor 1998–2005 
Megjegyzés: a táblázatban a Gini értékek mindig a háztartások egy fogyasztási egységre jutó, nem 
nulla jövedelmeinek koncentrációját mutatják. Mérési egység: háztartás. 
Megjegyzések: Transzferek előtti jövedelmek = piaci jövedelmek (munkából és vagyonból származó) + 
más nem állami juttatások. 
 

 

2.2.1. táblázat: Az egy főre jutó éves háztartásjövedelem háztartástípus  
és a gyermekek száma szerint 

2003 2005  
Ft N= Ft N= 

Index 

Háztartástípus 
Egyszemélyes, <60 1066542 282 1172299 192 110 
Egyszemélyes, 60+ 710204 278 801663 342 113 
Pár gyermek nélkül, <60 846812 390 1075671 376 127 
Pár gyermek nélkül, 60+ 674413 520 852480 543 126 
Pár 1 gyermekkel 666431 398 836631 410 126 
Pár 2 gyermekkel 569715 767 656935 595 115 
Pár 3+ gyermekkel 360303 385 458533 322 127 
Egyedülálló szülő 439156 214 615683 113 140 
Más háztartás 1 gyermekkel 586517 682 626500 543 107 
Más háztartás 2+ gyermekkel 415745 505 461116 495 111 
Más háztartás gyermek nélkül, <60 751919 1296 820835 1142 109 
Más háztartás gyermek nélkül, 60+ 692010 173 884002 134 128 
Összesen 648270 5890 757073 5209 117 
A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett index tartalma: az adott háztartástípusba tartozó 
háztartástagok egy főre jutó éves háztartásjövedelmének változása 2003 és 2005 között, százalékban. 
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2.2.2. táblázat: Az egy főre jutó éves háztartásjövedelemnek az átlagos egy főre jutó éves 
háztartásjövedelemhez viszonyított aránya az egyes háztartástípusokban és a gyermekek 

száma szerint 

2003 2005  

Ft Az átlaghoz 
viszonyítva (%) Ft Az átlaghoz 

viszonyítva (%) 
Háztartástípus 
Egyszemélyes, <60 1066542 165 1172299 155 
Egyszemélyes, 60+ 710204 110 801663 106 
Pár gyermek nélkül, <60 846812 131 1075671 142 
Pár gyermek nélkül, 60+ 674413 104 852480 113 
Pár 1 gyermekkel 666431 103 836631 111 
Pár 2 gyermekkel 569715 88 656935 87 
Pár 3+ gyermekkel 360303 56 458533 61 
Egyedülálló szülő 439156 68 615683 81 
Más háztartás 1 gyermekkel 586517 90 626500 83 
Más háztartás 2+ gyermekkel 415745 64 461116 61 
Más háztartás gyermek nélkül, <60 751919 116 820835 108 
Más háztartás gyermek nélkül, 60+ 692010 107 884002 117 
Összesen 648270 100 757073 100 

 

 

 

2.2.3. táblázat: Szegénységi küszöbök (Ft), 2005 

Ekvivalens jövedelema Egy főre jutó éves 
jövedelem e=0,73 EUROSTAT-skála 

 

Ft A medián 
fele %-ában Ft A medián 

fele %-ában Ft A medián 
fele %-ában

Szegénységi küszöb 
A medián fele 325 300 100 426 414 100 482 200 100 
Az átlag fele 378 536 116 497 735 117 566 331 117 
A medián 60%-a 390 360 120 511 697 120 578 640 120 
Kvintilis határ 419 000 129 583 148 137 670 400 139 
a. Ekvivalens jövedelem alatt az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet értjük, melyet ún. 
ekvivalencia-skálák használatával számítunk ki. Ezek közül az egyik a háztartás létszámának 0.73-as 
hatványával számol és gyakorlatilag azonos az OECD által korábban alkalmazott skálával, melyben 
az első felnőttet 1, minden következő felnőttet 0,7, a gyermekeket pedig 0,5 egységként kezeli. Az 
EUROSTAT-skála valójában megegyezik az OECD skála módosított változatával, melyben az első 
felnőtt 1, minden további felnőtt 0,5, a gyermekek pedig 0,3 fogyasztási egységként szerepelnek.  
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2.2.4. táblázat: A szegénységi küszöbértékek változása 2003 és 2005 között 

A küszöb értéke (Ft) 

 2003 2005 

Index 
2005/2003 

(%) 
A medián fele 275 800 325 300 118 
Az átlag fele 323 400 378 536 117 
A medián 60%-a 330 960 390 360 118 

Egy főre jutó jövedelem 

Kvintilis határ 355 033 419 000 118 
A medián fele 363 617 426 414 117 
Az átlag fele 428 516 497 735 116 
A medián 60%-a 436 340 511 697 117 

Ekvivalens jövedelem: e=0.73 

Kvintilis határ 488 593 583 148 119 
A medián fele 417 941 482 200 115 
Az átlag fele 489 128 566 331 116 
A medián 60%-a 501 529 578 640 115 

Ekvivalens jövedelem: 
EUROSTAT-skála 

Kvintilis határ 573 600 670 400 117 
 

 
2.2.5. táblázat: A szegénységi mérőszámok trendjei, 2000–2005 

Szegénységi küszöb 
a medián fele az átlag fele kvintilis határ 

Évek  

Szegénységi ráta, százalék 
2000 9,1 14,6 20,0 
2001 10,3 14,4 20,0 
2003 10,9 15,9 20,0 
2005 9,8 15,7 20,0 
 Szegénységi rés-arány, százalék 
2000 26,3 25,3 25,5 
2001 26,8 27,3 26,7 
2003 23,3 25,9 26,8 
2005 24,0 24,4 25,8 
 Szegénységi deficit a nem szegények jövedelméhez viszonyítva, % 
2000 1,1 2,0 3,1 
2001 1,2 2,1 3,3 
2003 1,1 2,2 3,2 
2005 1,0 2,0 3,1 
 Sen-index*1000 
2000 33,7 52,9 72,8 
2001 39,1 55,8 76,5 
2003 36,9 57,8 74,8 
2005 33,5 54,2 72,3 
 FGT(2)*100 
2000 1,01 1,52 2,09 
2001 1,17 1,68 2,28 
2003 0,99 1,62 2,15 
2005 0,89 1,46 2,02 
Megjegyzés: szegénységi határokat az egy főre jutó jövedelem alapján számítottuk. 
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2.2.6. táblázat: Szegénységi kockázatok háztartástípus és munkaerő-piaci státus szerint 
(ekvivalens éves háztartásjövedelem alapján), 1999-2003 

Medián fele Átlag fele Kvintilis határ  
2001 2003 2005 2001 2003 2005 2001 2003 2005 

N=*

Gyermekszám 
0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 2730
1 1,0 0,5 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1014
2 1,3 1,1 1,1 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 929

3+ 3,4 3,5 3,0 2,8 3,0 2,6 2,5 2,8 2,6 536
Háztartástípus 
Egyszemélyes 1,2 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9 535
Pár 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 919
Pár 1 gyermekkel 1,2 0,7 0,6 1,2 1,0 0,7 1,0 1,1 0,7 411
Pár 2 gyermekkel 0,8 0,7 1,1 1,1 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2 595
Pár 3+ gyermekkel 3,0 3,1 2,6 2,4 2,8 2,2 2,4 2,4 2,6 322
Egyedülálló szülő 
gyermekkel 4,4 4,1 2,9 3,7 3,3 3,1 2,6 2,5 2,5 113

Más háztartás 1 
gyermekkel 0,6 0,3 1,0 0,7 0,5 0,7 0,8 0,6 0,8 544

Más háztartás 2+ 
gyermekkel 2,3 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 1,6 1,8 1,9 495

Egyéb háztartás 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 1277
Aktívak száma a háztartásban 
0 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,6 1,4 1442
1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1721
2+ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 2047
Nyugdíjasok száma a háztartásban 
0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 2708
1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1554
2+ 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 947
Háztartásfő etnikuma 
Nem roma 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 4985
Roma 7,5 5,2 4,5 5,6 4,5 3,3 3,8 3,5 2,7 223
Együtt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5209
*Az elemszámok a 2005-ös évre vonatkoznak. 
Megjegyzés: A szegénységi kockázat az adott népességcsoport szegénységi szintjének az átlagos 
szegénységi szinthez való viszonya. 
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3.1. táblázat: Az élet egyes tényezőivel elégedettek százalékos arányának változása 1992-2005 között 

 Elégedett, % 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Élete eddigi alakulásával               38,7 36,0 38,9 34,9 37,0 34,9 34,0 45,9 46,1 41,6 44,7

Jövőbeli kilátásaival               20,3 20,4 26,8 19,6 22,2 22,6 24,5 31,5 32,6 30,7 33,2

Életszínvonalával               20,5 20,6 23,8 19,5 19,1 17,6 19,2 25,1 28,4 28,0 30,8

Családon belüli kapcsolataival 85,3 84,3 84,1            81,7 84,5 87,9 85,3 83,1

Egészségi állapotával               53,3 50,9 53,0 47,1 45,6 51,8 53,0 57,5 54,8 59,6

Munkájával               69,5 67,9 66,7 54,5 60,2 58,2 65,7 67,6 69,4 63,7 64,0

Lakásával               63,7 61,0 63,5 54,8 58,9 53,1 55,3 64,2 65,7 62,9 64,9

Lakókörnyezetével               67,2 61,0 62,8 57,7 59,0 55,2 62,6 67,5 68,9 64,1 67,3

Jövedelmével               16,0 14,5 16,8 11,8 11,4 10,5 12,7 14,3 16,8 15,8 20,3

Összességében az életével               54,9
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3.2. táblázat: Az egyes tényezőkkel való elégedettség közötti korreláció  
(Kétutas korrelációs együtthatók a 11 fokú skálán mért változók között) 

 Élete
alakulásá-

val 

 Jövőbeni 
kilátásaival

Életszín-
vonalával

Családi 
kapcsola-

taival 

.Egészségi 
állapotával 

Munkájával Lakásával Lakókör-
nyezetével 

Jövedelmével Mindent 
egybevetve az 

életével 
Élete alakulásával 1          0,725 0,683 0,406 0,395 0,486 0,443 0,364 0,489 0,734

Jövőbeni kilátásaival 0,725 1 0,725 0,323 0,483      0,454 0,391 0,321 0,560 0,688
Életszínvonalával           0,683 0,725 1 0,363 0,396 0,438 0,481 0,374 0,630 0,693
Családi kapcsolataival 0,406 0,323 0,363 1       0,316 0,317 0,401 0,393 0,210 0,451
Egészségi állapotával 0,395 0,483 0,396 0,316       1 0,323 0,269 0,246 0,306 0,497
Munkájával           0,486 0,454 0,438 0,317 0,323 1 0,410 0,355 0,451 0,502
Lakásával        0,443 0,391 0,481 0,401 0,269 0,410 1 0,628 0,338 0,516
Lakókörnyezetével           0,364 0,321 0,374 0,393 0,246 0,355 0,628 1 0,281 0,440
Jövedelmével           0,489 0,560 0,630 0,210 0,306 0,451 0,338 0,281 1 0,550
Mindent egybevetve az 
életével 0,688          0,734 0,688 0,497 0,688 0,516 0,440 0,734 0,688 0,688
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3.3. táblázat: Az egyes tényezőkkel elégedettek aránya a főbb társadalmi-demográfiai 
csoportokon belül 

 Élete 
alaku-
lásával

Jövőbeni 
kilátá-
saival 

Élet-
színvo-
nalával 

Családi 
kapcsolat

aival 

.Egészség
i állapo-

tával 

Munká-
jával 

Lakásá-
val 

Lakókörnye
zetével 

Jövedelmé-
vel 

Mindent 
egybevetve 
az életével

N 

Együtt 44,7 33,2 30,8 83,1 59,6 64,0 64,9 67,3 20,3 54,9% 3802
Neme:            

nő 44,3 31,7 30,4 82,8 55,1 65,4 64,2 67,7 17,9 53,2% 2023
férfi 45,2 34,9 31,4 83,5 64,9 62,9 65,7 66,9 23,0 56,9% 1779

Korcsoport:            
16-17 68,1 58,1 51,6 88,7 88,9  83,5 76,7 37,8 79,8% 133 
18-29 50,1 46,2 38,6 82,2 87,7 55,8 62,9 65,8 19,4 64,1% 732 
30-39 47,7 42,4 34,4 84,9 78,2 69,9 66,2 66,0 24,2 64,2% 747 
40-49 36,9 23,5 20,8 80,5 57,6 60,5 62,2 65,8 15,0 47,6% 503 
50-59 38,3 25,2 25,2 82,9 45,9 65,6 63,0 65,1 17,7 45,8% 730 
60-69 44,3 25,1 30,2 84,4 35,7 64,0 66,8 70,0 21,5 50,6% 444 
70- 43,5 22,3 27,7 82,3 27,3 75,1 64,6 71,2 22,9 45,7% 513 

Településtípus:            
község 37,6 27,0 26,6 82,2 56,8 66,9 63,3 67,5 17,4 51,1% 1257
város 45,6 33,3 29,1 81,3 60,9 60,3 69,8 70,3 18,2 54,6% 827 
megyeszékhely 48,7 37,0 36,0 84,0 57,6 64,1 63,5 66,8 22,0 57,0% 1054
Budapest 50,7 39,0 32,9 85,8 66,8 63,9 64,0 64,2 25,5 59,1% 665 

Iskolai végzettség:            
legfeljebb 8 
általános 32,8 22,1 21,9 77,0 44,1 46,9 55,4 62,8 12,0 40,1% 1193

szakmunkásképző 39,1 27,2 25,8 82,6 59,7 58,9 65,1 68,0 15,4 55,0% 1061
érettségi 52,1 41,5 38,2 86,6 71,1 67,6 70,0 70,0 25,4 63,1% 1056
főiskola 65,3 54,4 45,0 89,8 72,7 76,4 78,1 72,4 35,2 72,8% 331 
egyetem 78,5 57,1 52,5 94,9 72,6 82,9 72,9 67,7 42,4 74,0% 162 

Munkaerő-piaci 
státusz:            

alkalmazott 48,8 39,2 32,5 86,5 76,1 65,0 67,8 67,9 23,9 63,3% 1434
vállalkozó 66,9 52,8 49,9 85,7 77,9 75,8 81,7 79,4 42,2 74,3% 189 
alkalmi munkás 23,8 21,0 18,3 70,1 66,4 14,2 35,2 46,9 10,0 33,8% 70 
munkanélküli 17,9 18,6 17,1 66,2 63,5 15,7 49,1 56,2 ,9 31,0% 235 
nyugdijas 38,2 20,4 25,2 81,5 26,4 51,5 60,9 66,7 17,8 42,2% 1248
szülési szabadság 42,7 32,7 28,3 83,7 79,2 72,8 64,9 68,3 9,8 62,3% 177 
tanuló 69,5 62,5 51,1 89,1 90,8 47,0 78,7 74,4 13,2 80,3% 325 
egyéb eltartott 29,9 21,0 23,9 80,5 55,6 21,1 56,4 60,6 6,1 37,2% 125 

Egy főre jutó 
jövedelmi decilis:            

1. 
(legalacsonyabb) 27,3 19,9 12,6 74,9 56,2 42,7 52,1 60,0 4,0 33,3% 382 

2 34,4 25,9 22,1 80,6 65,5 51,2 54,0 56,8 9,9 48,9% 380 
3 31,3 22,2 21,0 75,5 50,2 56,4 56,5 64,8 11,7 45,6% 379 
4 42,2 26,9 27,1 81,9 53,6 57,4 57,2 61,3 11,2 49,1% 379 
5 40,6 32,0 32,0 79,6 54,2 67,7 67,4 65,7 14,3 55,5% 383 
6 43,1 31,8 31,5 84,1 55,8 59,7 73,9 72,4 20,9 59,0% 380 
7 52,0 36,7 35,4 88,1 59,4 71,3 68,8 71,7 26,4 58,5% 380 
8 49,5 33,2 28,9 85,6 58,6 68,3 63,2 68,3 20,8 54,6% 380 
9 55,9 43,2 40,5 88,5 67,8 68,7 78,4 78,2 31,1 64,4% 382 
10. 
(legmagasabb) 70,7 60,8 57,6 92,6 75,0 75,8 77,5 73,9 45,7 80,6% 379 
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3.4. táblázat: Az öt évvel ezelőtt elégedettek aránya, a jelenlegi elégedettséggel 
 párhuzamban (Elégedett: a 0–10 fokú skálán legalább 7-es értékelés) 

 

Elégedettek 2000-ben, 
az akkori mérések  

szerint 

% 

Úgy emlékezik vissza, 
hogy 5 évvel ezelőtt 

elégedett volt 

% 

Most elégedettnek  
vallja magát 

% 

Jövőbeli kilátásaival 31,5 39,2 33,2 
Életszínvonalával 25,1 35,9 30,8 
Munkájával 67,6 52,1 64,0 
Lakásával 64,2 57,5 64,9 
Lakókörnyezetével 67,5 61,2 67,3 
Jövedelmével 14,3 26,5 20,3 
Összességében az életével (45,9)* 52,5 54,9 
* Élete eddigi alakulásával, életpályájával 
 

 

 

3.5. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség összehasonlítása 
 (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 A 0-10 
fokú 

score-ok 
kölönbség

ének 
átlagai 

Az elégedettség változása, egyszerűsített kategóriákban, % 

  5 évvel 
ezelőtt 
sokkal 
elége-

dettebb 
volt 

5 évvel 
ezelőtt 1-2 

ponttal 
elégedet-
tebb volt 

Ugyan-
olyan 

elégedett 

most 1-2 
ponttal 

elégede-
ttebb 

most 
sokkal 

elégedette
bb 

Lakókörnyezetével 0,33 4 16 50 26 3 
Lakásával 0,41 4 17 47 28 4 
Munkájával 0,59 5 15 39 36 4 
Összességében az 
életével 0,02 6 23 43 27 1 

Életszínvonalával -0,42 13 31 32 21 2 
Jövedelmével -0,59 16 27 35 20 2 
Jövőbeli kilátásaival -0,53 18 29 31 21 2 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 
Jövõbeli kilátásaival való elégedettség, az 5 évvel 

ezelõttihez képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen -0,53 0,04 3708 

nõ -0,58 0,05 1962 Neme 
férfi -0,47 0,06 1746 
16-17 0,26 0,25 126 
18-29 -0,36 0,09 722 
30-39 -0,27 0,09 727 
40-49 -0,94 0,11 496 
50-59 -0,67 0,09 719 
60-69 -0,57 0,10 425 

Kohorsz 

70- -0,70 0,09 491 
község -0,75 0,06 1228 
város -0,47 0,08 807 
megyeszékhely -0,51 0,08 1030 

Település 
típusa 

Budapest -0,20 0,09 643 
legfeljebb 8 általános -0,69 0,06 1157 
szakmunkásképzõ -0,76 0,08 1039 
érettségi -0,39 0,07 1029 
fõiskola 0,10 0,13 325 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,01 0,21 157 
alkalmazott -0,31 0,06 1406 
vállalkozó 0,16 0,16 185 
alkalmi munkából él -0,21 0,24 67 
munkanélküli -1,53 0,17 233 
nyugdíjas -0,78 0,06 1208 
szülési szabadság -0,45 0,19 173 
tanuló 0,08 0,13 314 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) -1,49 0,23 123 
1 -1,09 0,13 376 
2 -0,69 0,13 373 
3 -1,05 0,12 368 
4 -0,59 0,12 364 
5 -0,65 0,13 375 
6 -0,45 0,13 368 
7 -0,49 0,11 367 
8 -0,31 0,12 372 
9 -0,39 0,11 374 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,42 0,12 370 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Életszínvonalával való elégedettség, az 5 évvel 
ezelõttihez képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen -0,42 0,03 3766 

nõ -0,41 0,05 2001 Neme 
férfi -0,44 0,05 1765 
16-17 -0,37 0,20 128 
18-29 -0,30 0,08 726 
30-39 -0,28 0,08 741 
40-49 -0,80 0,09 501 
50-59 -0,61 0,08 726 
60-69 -0,33 0,09 438 

Kohorsz 

70- -0,29 0,08 505 
község -0,67 0,06 1242 
város -0,27 0,07 818 
megyeszékhely -0,40 0,07 1050 

Település 
típusa 

Budapest -0,17 0,08 657 
legfeljebb 8 általános -0,58 0,05 1175 
szakmunkásképzõ -0,55 0,07 1055 
érettségi -0,31 0,06 1045 
fõiskola -0,07 0,11 330 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,10 0,19 162 
alkalmazott -0,30 0,06 1428 
vállalkozó 0,18 0,16 186 
alkalmi munkából él -0,35 0,25 68 
munkanélküli -1,32 0,16 234 
nyugdíjas -0,50 0,05 1235 
szülési szabadság -0,58 0,17 172 
tanuló -0,20 0,10 319 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) -0,77 0,19 124 
1 -1,13 0,11 375 
2 -0,74 0,10 375 
3 -0,90 0,11 376 
4 -0,55 0,11 376 
5 -0,43 0,10 379 
6 -0,23 0,11 376 
7 -0,28 0,10 374 
8 -0,42 0,10 379 
9 -0,15 0,09 382 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,60 0,11 375 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Munkájával való elégedettség, az 5 évvel ezelõttihez 
képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen 0,59 0,05 1493 

nõ 0,52 0,08 641 Neme 
férfi 0,64 0,07 853 
18-29 0,58 0,16 192 
30-39 0,85 0,10 500 
40-49 0,32 0,09 341 
50-59 0,50 0,09 415 
60-69 0,66 0,34 31 

Kohorsz 

70- 0,25 0,40 13 
község 0,60 0,10 428 
város 0,68 0,11 338 
megyeszékhely 0,51 0,10 439 

Település 
típusa 

Budapest 0,60 0,11 288 
legfeljebb 8 általános 0,43 0,13 202 
szakmunkásképzõ 0,53 0,10 501 
érettségi 0,63 0,09 494 
fõiskola 0,66 0,13 207 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,91 0,19 89 
alkalmazott 0,63 0,06 1223 
vállalkozó 0,84 0,16 177 
alkalmi munkából él -0,43 0,27 36 
munkanélküli -1,79 0,73 6 
nyugdíjas 0,24 0,29 35 
szülési szabadság 0,30 0,39 7 
tanuló -1,43 1,10 4 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) -3,83 2,01 5 
1 -0,11 0,25 85 
2 0,20 0,17 127 
3 0,52 0,18 129 
4 0,70 0,16 125 
5 0,59 0,17 120 
6 0,71 0,19 147 
7 0,60 0,16 148 
8 0,81 0,17 161 
9 0,62 0,13 203 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,78 0,13 248 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Lakásával való elégedettség, az 5 évvel ezelõttihez 
képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen 0,41 0,03 3760 

nõ 0,39 0,04 1999 Neme 
férfi 0,44 0,05 1760 
16-17 0,43 0,20 130 
18-29 0,45 0,08 720 
30-39 0,86 0,09 740 
40-49 0,28 0,08 501 
50-59 0,37 0,07 728 
60-69 0,12 0,07 437 

Kohorsz 

70- 0,15 0,06 503 
község 0,40 0,05 1240 
város 0,50 0,07 822 
megyeszékhely 0,40 0,07 1047 

Település 
típusa 

Budapest 0,34 0,07 651 
legfeljebb 8 általános 0,18 0,05 1177 
szakmunkásképzõ 0,45 0,07 1057 
érettségi 0,42 0,06 1036 
fõiskola 0,86 0,12 329 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,90 0,17 160 
alkalmazott 0,64 0,06 1426 
vállalkozó 0,97 0,17 185 
alkalmi munkából él 0,00 0,22 68 
munkanélküli 0,12 0,13 231 
nyugdíjas 0,11 0,04 1232 
szülési szabadság 0,93 0,22 177 
tanuló 0,34 0,11 317 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) 0,17 0,14 124 
1 0,13 0,10 378 
2 0,25 0,11 377 
3 0,07 0,10 376 
4 0,32 0,11 372 
5 0,47 0,11 377 
6 0,52 0,09 374 
7 0,52 0,09 373 
8 0,32 0,09 379 
9 0,56 0,10 379 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,98 0,12 373 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Lakókörnyezetével való elégedettség, az 5 évvel 
ezelõttihez képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen 0,33 0,03 3756 

nõ 0,37 0,04 2004 Neme 
férfi 0,28 0,04 1753 
16-17 0,02 0,20 130 
18-29 0,20 0,07 722 
30-39 0,73 0,08 735 
40-49 0,30 0,08 500 
50-59 0,29 0,06 726 
60-69 0,14 0,07 439 

Kohorsz 

70- 0,27 0,06 504 
község 0,28 0,05 1241 
város 0,51 0,07 822 
megyeszékhely 0,26 0,06 1044 

Település 
típusa 

Budapest 0,32 0,07 649 
legfeljebb 8 általános 0,20 0,05 1177 
szakmunkásképzõ 0,34 0,06 1055 
érettségi 0,30 0,06 1036 
fõiskola 0,70 0,12 329 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,69 0,15 161 
alkalmazott 0,48 0,05 1421 
vállalkozó 0,74 0,18 184 
alkalmi munkából él 0,09 0,17 68 
munkanélküli 0,18 0,11 231 
nyugdíjas 0,15 0,04 1235 
szülési szabadság 0,76 0,17 177 
tanuló 0,02 0,10 317 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) 0,35 0,15 124 
1 0,10 0,09 376 
2 0,28 0,11 378 
3 0,18 0,08 376 
4 0,28 0,10 372 
5 0,24 0,09 379 
6 0,45 0,10 374 
7 0,36 0,09 370 
8 0,36 0,09 379 
9 0,36 0,08 380 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,70 0,11 373 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Jövedelmével való elégedettség, az 5 évvel 
ezelõttihez képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen -0,59 0,04 2983 

nõ -0,56 0,06 1599 Neme 
férfi -0,62 0,06 1384 
18-29 -0,61 0,16 309 
30-39 -0,41 0,10 679 
40-49 -0,90 0,11 449 
50-59 -0,81 0,09 673 
60-69 -0,59 0,08 407 

Kohorsz 

70- -0,21 0,07 466 
község -0,69 0,07 970 
város -0,49 0,08 659 
megyeszékhely -0,76 0,09 836 

Település 
típusa 

Budapest -0,24 0,09 519 
legfeljebb 8 általános -0,62 0,06 879 
szakmunkásképzõ -0,95 0,08 887 
érettségi -0,51 0,08 795 
fõiskola 0,04 0,15 284 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,26 0,17 138 
alkalmazott -0,23 0,06 1276 
vállalkozó -0,10 0,20 177 
alkalmi munkából él -0,32 0,30 51 
munkanélküli -2,75 0,25 123 
nyugdíjas -0,64 0,05 1151 
szülési szabadság -1,65 0,21 149 
tanuló -0,71 0,63 17 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) -2,22 0,40 39 
1 -1,42 0,15 246 
2 -1,09 0,15 263 
3 -1,12 0,14 295 
4 -0,87 0,13 291 
5 -0,81 0,13 301 
6 -0,29 0,13 317 
7 -0,28 0,10 315 
8 -0,46 0,12 307 
9 -0,12 0,11 324 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,21 0,13 324 
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3.6. táblázat: Az öt évvel ezelőtti, és jelenlegi elégedettség „egyenlege” a főbb társadalmi-
demográfiai tényezők mentén (A két elégedettségi score különbsége alapján) 

 (folytatás) 

Összességében az életével való elégedettség, az 5 
évvel ezelõttihez képest 

 Átlag Standard hiba Érvényes N 
Összesen 0,02 0,03 3770 

nõ 0,02 0,04 2009 Neme 
férfi 0,01 0,04 1761 
16-17 0,14 0,17 130 
18-29 0,08 0,07 726 
30-39 0,31 0,06 741 
40-49 -0,22 0,08 500 
50-59 -0,13 0,06 729 
60-69 -0,08 0,07 439 

Kohorsz 

70- 0,00 0,06 504 
község 0,02 0,05 1245 
város 0,03 0,06 821 
megyeszékhely 0,05 0,06 1047 

Település 
típusa 

Budapest -0,05 0,06 657 
legfeljebb 8 általános -0,11 0,05 1180 
szakmunkásképzõ -0,03 0,05 1056 
érettségi 0,08 0,05 1043 
fõiskola 0,32 0,09 330 

Iskolai 
végzettség 

egyetem 0,32 0,13 161 
alkalmazott 0,19 0,04 1426 
vállalkozó 0,50 0,14 187 
alkalmi munkából él 0,30 0,17 68 
munkanélküli -0,54 0,13 233 
nyugdíjas -0,16 0,04 1236 
szülési szabadság 0,13 0,15 177 
tanuló 0,15 0,08 320 

A családtag 
dolgozik-e 

egyéb (eltartott) -0,53 0,15 124 
1 -0,39 0,10 377 
2 -0,06 0,10 378 
3 -0,23 0,08 376 
4 -0,09 0,09 376 
5 0,03 0,07 380 
6 0,16 0,08 376 
7 0,07 0,07 372 
8 0,00 0,09 379 
9 0,18 0,08 381 

Háztartás egy 
fõre jutó 
jövedelmi 
decilis 

10 0,52 0,08 375 
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3.7. táblázat: Lakossági konjunktúra mutatók, a válaszolók százalékában 

 Elmúlt 12 
hónap: 
Ország 

lakosainak 
anyagi 

helyzete 

Elmúlt 12 
hónap: 

Ön 
családjának 

anyagi 
helyzete 

Következő 12 
hónap:  
Ország 

lakosainak 
anyagi 

helyzete 

Ön 
családjának 

anyagi 
helyzete 

hogyan fog 
alakulni 

Elmúlt 5 év: 
Ország 

lakosainak 
anyagi 

helyzete 

Elmúlt 5 év:
Ön 

családjának 
anyagi 

helyzete 

jelentősen 
romlott/romlik 8 8 6 6 8 9 

romlott 45 36 33 27 46 39 
nem 
változott/romlik 35 45 40 48 25 33 

javul(t) 8 9 13 15 14 17 
jelentősen 
javul(t) 0 0 0 0 0 1 

nem tudja 5 1 8 4 6 1 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
 
 

3.8. táblázat: Az elmúlt 5 évben a saját anyagi helyzet javulásának okai  
A javulást észlelők (N=1831); és az összes válaszoló (N=3808) százalékában 

 A javulásról számot adók  
körében: 

Az összes kérdezett körében: 

 1. említés,% 2. említés,% 1. említés,% 2. említés,% 
nem tudja 0,8 2,3 0,1 0,1 
örökség, egyéb háztartáson 
kívülről kapott vagyon, nem 
állam 

0,6 4,8 0,1 0,3 

állami támogatás, kedvezmény 
növekedése 0,9 5,7 0,2 0,4 

munkanélküliség megszűnése 4,7 2,3 0,8 0,1 
a háztartás összetételének 
megváltozása 13,6 0 2,3 0,0 

korábbi teher megszűnése, 
csökkenése 2,1 11,5 0,4 0,7 

egyéb ok 5,7 8,1 1,0 0,5 
munkába állás, tanulás, GYES, 
GYED után 16,5 5,1 2,8 0,3 

különmunka 3,4 21,3 0,6 1,3 
korábbinál magasabb 
jövedelem 51,6 38,9 8,8 2,4 
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3.9. táblázat: Az elmúlt 5 évben a saját anyagi helyzet romlásának okai  
A javulást észlelők (N=1831); és az összes válaszoló (N=3808) százalékában 

 A romlásról számot adók  
körében 

Az összes kérdezett körében 

 1. említés, % 2. említés, % 1. említés, % 2. említés,% 
állami támogatás, kedvezmény 
csökkenése 0,3 1,6 0,1 0,6 

egyéb ok 1,4 4,9 0,7 1,4 
a háztartás összetételének 
megváltozása 11,5 0,0 5,5 0,0 

más többletkiadások 1,5 10,0 0,7 2,8 
nyugdíjassá válás, GYES, GYED 12,6 1,5 6,1 0,4 
többletkiadások merültek fel a 
gyerekek miatt 1,6 14,2 0,8 4,0 

jövedelemcsökkenés, 
jövedelemkiesés más okból 7,8 12,4 3,8 3,5 

munkanélküliség 18,1 4,2 8,7 1,2 
betegség 14,0 12,8 6,7 3,6 
jövedelmük nem tartott lépést az 
áremelkedéssel 31,2 38,5 15,0 10,8 

 
 

3.10. táblázat Hosszú távú relatív anyagi helyzet értékelése 2003-ban és 2005-ben.  
 10 fokú skála átlagértékei 

2003 2005 
gyerekkorában 4,84 4,93 
15 évvel ezelőtt 5,75 5,81 
5 évvel ezelőtt 0 5,2 
jelenleg 4,64 4,72 
a gyereke az életkezdéskor 0 5,74 
 

3.11. táblázat Anyagi helyzettel kapcsolatos referencia-csoportok 
 1999-ben és 2005-ben 

A legfontosabb 3 közé választotta, % 

1999 2005 
Volt szocialista országokban élők átlagos életszínvonala 3 6 
Magyarországi gazdagok életszínvonala 6 17 
Nyugat-európai országok lakóinak átlagos életszínvonala 11 18 
Szomszédságukban/lakókörnyezetükben élők életszínvonala 48 47 
Barátaik életszínvonala 51 51 
Korábbi életszínvonala 49 56 
Magyarországi átlagos életszínvonal 43 63 
 


