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FÜGGELÉK 
 
 
 
MUNKAERŐPIAC ÉS JÖVEDELMEK 1992 
(ELSŐ GYORSELEMZÉS A MAGYAR HÁZTARTÁS PANEL1 ADATAI 
ALAPJÁN) 
 
 
 
 
 

                                                

A következő gyorsjelentésben a Magyar Háztartás Panel vizsgálat adatainak 
segítségével röviden vázoljuk a munkaerőpiacon és a lakosság jövedelmi helyzetében 
az elmúlt egy évben lezajlott változások főbb vonásait. Hangsúlyozzuk, hogy csupán 
információszolgáltatás, kérdésfelvetés s nem a részletes elemzés a célunk. Mivel a 
vizsgálatsorozatnak ez az első adatfelvétele, ezért az 1991-re vonatkozó adatok 
retrospektív jellegűek, tehát a megkérdezettek visszaemlékezésein alapulnak. Néhány 
esetben felhasználtuk a TÁRKI egy ezer fős mintán lekérdezett 1989–1991 közötti 
korábbi panelvizsgálatának adatait, illetve az ebben hivatkozott egyéb kutatások 
adatait is (ld. ebben a kötetben: Kolosi Tamás – Róbert Péter: A rendszerváltás 
társadalmi hatásai) 

 
 

 
1 A Budapesti Közgazdasági Egyetem és a TÁRKI kutatása az OTKA támogatásával készült, de 

finanszírozásában a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Munkaügyi Központ, a 
Szerencsejáték Rt., a Városkutató Kft., a MATÁV és a Centre for Public Policy is részt vett. 
A Kutatás vezetői: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Lengyel György, Sik Endre, Spéder Zsolt, 
Tarjányi József és Tóth István György. Az adatfelvételre 1992. májusban és júniusban került 
sor egy országos és egy ezt részben átfedő budapesti reprezentatív háztartás-mintán. Az előbbi 
2059 háztartásban 4266, az utóbbi 1037 háztartásban 1959 személyt foglal magában, akik 15 
évesnél idősebbek. 
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1. VÁLTOZÁSOK A NÉPESSÉG MUNKAERŐPIACI 
AKTIVITÁSÁBAN2 

 
 

1991 áprilisában a felnőtt (15 év feletti) népesség 53,7%-a (2278 fő), 
1992 márciusában 50%-a (2114 fő) dolgozott. A munkaerőpiaci aktivitás 
csökkenésével a munkanélküliek és a nyugdíjasok arányának növekedése 
egyaránt együtt járt (4,2%-ról 7,4%-ra, illetve 30,3%-ról 32%-ra). A mun-
kanélküliek 39,6%-a az időszak mindkét végpontjában munkanélküli volt, 
54%-a valamikor a vizsgált időszak alatt vált munkanélkülivé és 6,4%-a el-
tartottból lett munkanélküli.3 

Az 1991-ben dolgozók 813,6 százaléka egy évvel később is dolgozott, 3,2 
százaléka nyugdíjba ment, 7,5 százaléka munkanélkülivé vált. Ugyanebben 
az időszakban csökkent az eltartottak aránya: közel egy százalékuk munkába 
állt, kisebb részük ma munkanélkülinek vallja magát. Összességében a felnőtt 
népesség foglalkozási minősége 91 százaléknál nem változott. Az egyetlen 
meghatározó változás a munkanélküliség növekedése. 
 
 
1.1. A munkanélküliség természete 

 
 
1992 áprilisában a felnőtt népesség 7,4 százaléka vallotta magát mun-

kanélkülinek. Ez a dolgozók és a munkanélküliek együttes létszámára vetítve 
12 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg, ami valamivel magasabb 
adat, mint a KSH által ugyanerre az időpontra publikált aktív keresőkre 
vetített munkanélküliségi arány.4 A mintabeli torzításokat és az eltérő 
számítási módokat is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy valószínűleg 
mintegy 10 százalékkal többen érzik magukat munkanélkülinek, mint ahány 
munkanélkülit a hivatalos statisztikák regisztrálnak. 

 
2 A munkaerőpiacon aktívnak tekintettünk mindenkit, aki dolgozott a két időpontban (vagy azok 

közül az egyikben), ami lehet nyugdíj-kiegészítés, illetve tanulás vagy munkanélküliség 
mellett végzett alkalmi munka is. 

3 Ide soroltuk az első ízben álláskeresőket is. 
4 Mint a második fejezetben látni fogjuk, a munkanélküliségi ráta 7,4, illetve 18% között változik 

attól függően, hogy miként definiáljuk a munkanélküliséget, illetve, hogy a népesség mely 
körét tekintjük viszonyítási alapnak. A KSH által használt munkanélküliségi ráta számításhoz 
legközelebb eső módszert alkalmazva Nagy Gyula, a BKE Emberi Erőforrás Tanszék kutatója 
a Magyar Szociológiai Társaság konferenciáján elhangzott előadásában a munkanélküliségi 
rátát 9,1%-ra becsülte, ami megfelel az 1992. májusi júniusi KSH-adatoknak. 
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A munkanélküliek többségének (70%) fő jövedelmi forrása a munka-
nélküli-segély, de 14%-uk segélyből és családi támogatásból, 10%-uk az al-
kalmi munkavégzésből él elsősorban. Ebből úgy tűnik, hogy megalapozatlan 
az a sokszor hangoztatott nézet, hogy a munkanélküliek egy jelentős része 
látszat munkanélküli: munkanélkülinek regisztráltatja magát, felveszi a 
munkanélküli-segélyt és közben fekete munkát vállal. Vizsgálatunk adatai 
szerint ezek létszáma nem nagyobb, mint azoké, akik saját magukat 
munkanélkülinek érzik, de nem regisztráljuk munkanélkülinek őket. 

Lényeges eltérések mutatkoznak az országos és a budapesti minta mun-
kanélkülijei kőzött. Az országos minta munkanélkülijeinek 40%-a nem re-
méli, hogy a közeljövőben álláshoz juthat (ez az arány a budapestiek esetében 
csupán 29%). Míg az országos minta munkanélkülijeinek 74%-a kereste fel 
az állami munkaközvetítőt, illetve 16%-a utasított vissza a számukra 
felajánlott munkát, addig a budapesti minta munkanélkülijei esetében a 
megfelelő értékek 49% és 33%. 

A fenti eltérés megmutatkozik a munkanélküliséggel kapcsolatos véle-
mények alakulásában is. Míg az országos minta 21%-a ért teljesen egyet 
azzal a kijelentéssel, hogy „azok lesznek munkanélküliek, akik elisszák a 
pénzüket”, a budapestiek körében 31% vélekedik hasonlóképpen. Budapesten 
tehát sokkal kevésbé súlyos probléma a munkanélküliség, mint vidéken. 
Ezzel együtt azonban a budapestiek kevésbé toleránsak a munkanélküliséggel 
szemben, minta vidékiek. 

Nincs ugyanakkor lényeges eltérés a két mintában található munkanél-
küliek között abban, hogy mennyire nyomasztja őket a munkanélküli lét 
(60%, illetve 53%-uk érzi úgy, hogy a munkanélküliség nagyon nyomasztja), 
illetve, hogy próbálkoznak-e, s ha igen, milyen módon segíteni magukon (1. 
sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat 
 
A MUNKANÉLKÜLIEK KÖZÜL KI PRÓBÁLT, ILLETVE PRÓBÁL...... 
 
 az országos mintán 

(%) 
a budapesti mintán (%) 

   
a) az elmúlt egy évben kereskedni, üzletelni 14 15 
kiegészítő jövedelmet szerezni 27 30 
vállalkozni 7 9 
b) a következő évben kereskedni, üzletelni 17 11 
kiegészítő jövedelmet szerezni 33 34 
vállalkozni 15 14 
 
 
1.2. A magánszektor terjedése 

 
 
1992 márciusában az aktív keresők (2101 fő) 7,8%-a tekinthető főállású 

vállalkozónak (168 fő), zömük egyéni vállalkozó, kisebb részük társas vál-
lalkozás (rész)tulajdonosa, illetve szabadfoglalkozású. Egy évvel korábban 
még csak az aktív népesség 6,2%-a volt vállalkozó, tehát a vállalkozói réteg 
dinamikus növekedése 1989 óta folyamatos, sőt az utóbbi évben gyorsult is. 
(2. sz. táblázat) 
 
2. sz. táblázat 
 
A VÁLLALKOZÓK LÉTSZÁMÁNAK ÉVENKÉNTI NÖVEKEDÉSE 
1988–1992 KÖZÖTT 
 

(az előző év = 100 %) 
1989 1990 1991 1992 
102,7 133,3 105,0 123,8 
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A főállású vállalkozók 74%-a önálló, 19%-a társalvállalkozás közre-
működő tulajdonosa (pl. részben tulajdonában levő kft, ügyvezetője), 7% 
pedig segítő családtag illetve nyugdíj melletti vállalkozó. A vállalkozók 35%-
a a szolgáltatásban, 24%-a a kereskedelemben, 22%-a az iparban, 10%-a a 
mezőgazdaságban dolgozik, 9%-a pedig szellemi szabadfoglalkozású. 

Még ennél is jelentősebb azonban a magánszektor térnyerése a munka-
helyek oldaláról. A keresők 36,5%-a dolgozik adataink szerint a magán-
szektorban. (3. sz. táblázat) 
 
 
3. sz. táblázat 
 
A KERESŐK MEGOSZLÁSA MUNKAHELYÜK GAZDÁLKODÁSI 
FORMÁJA SZERINT 
 
költségvetési szerv 22,1 
állami vállalat 23,2 
önkormányzati vállalat 5,2 
hagyományos szövetkezet 8,0 
állami tulajdonú gazdasági társaság5 5,7 
részben magántulajdonú gazdasági társaság 9,3 
magántulajdonú gazdasági társaság 14,1 
egyéni vállalkozás és nem jogi gt. 12,4 

 
 
 
A táblázat utolsó három sorát tekintjük a magánszektornak. A két leg-

nagyobb gazdasági társasági forma közül a részvénytársaságok esetében a 
megkérdezetteknél a munkahely 23%-ban állami, 47%-ban részben állami és 
részben magán és 30%-ban tisztán magántulajdonban van. A kft-k esetében 
ugyanezen adatok: 15, 25, 60 %, tehát a kft-k sokkal „privatizáltabbak”, mint 
a részvénytársaságok. 

A magánszektorban foglalkoztatottak aránya dinamikusan növekszik: 
1989-ben az aktív keresők 14, 1991=ben 28, jelenleg pedig 36%-a dolgozik a 
magánszektorban. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a magánszektorban 
foglalkoztatottak aránya feltehetőleg mindig 60–70% között fog maradni, 
hiszen a közigazgatás, a közszolgálat és az állami vállalatok a nyugati gaz-

                                                 
5 Ide soroltunk minden 100%-ig állami vagy önkormányzati tulajdonban levő gazdasági 

társaságot, míg a részben állami, részben magántulajdonú gazdasági társaságok a következő 
soron jelennek meg. 
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daságokban is 30–40%-ot foglalkoztatnak, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
rendszerváltásból következő privatizáció felén jutottunk túl. Tegyük azonban 
mindjárt hozzá, hogy a könnyebb felén, hiszen a magánszektor előretörése 
eddig a kis- és középvállalkozások terén volt eddig dinamikus, és igen lassú a 
nagyvállalatok vonatkozásában. 

A vállalkozók esetében láttuk, hogy több mint kétharmaduk a kereske-
delem és a szolgáltatás szférájában dolgozik (ideértve a szellemi szabadfog-
lalkozásúakat is), a munkahelyek oldaláról azonban némileg más képet ka-
punk. (4. sz. táblázat) 
 
 
4. sz. táblázat 
 
 
A MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZÉNEK ÉS A MAGÁNSZEKTORBAN 
DOLGOZÓKNAK ÁGAZATI MEGOSZLÁSA 
 
ágazat összes munkavállalók magánszektor 
   
ipar 26,9 37,0 
építőipar 6,1 11,3 
mezőgazdaság 10,9 5,5 
kereskedelem 12,7 21,3 
egészségügy-kultúra 15,3 2,3 
egyéb szolgáltatás 18,3 22,4 
közigazgatás 9,8 – 

 
 
A magánszektorban foglalkoztatottak fele tehát az iparban és az építő-

iparban dolgozik, s a termelő ágazatok közül csak a mezőgazdaságban igen 
alacsony a magánszektor aránya. 

A munkavállalóknak ugyanakkor 90%-a tisztán magyar tulajdonú vál-
lalatnál dolgozik, 8,7%-nak a munkahelye részben magyar, részben külföldi 
tulajdon és csak 1,4% esetében van teljesen külföldi tulajdonban a mun-
kahely. A térségben egyedülállóan magas működőtőke beáramlás ellenére is 
a gazdaság egészében viszonylag kicsi a külföldi tulajdon aránya (egyes 
nyugat-európai kis országokban a részben vagy egészben külföldi tulajdonú 
munkahelyek aránya eléri az ötven százalékot). Indokolatlanok tehát a 
külföldi tőke eluralkodásáról helyenként felbukkanó nézetek. 

A magánszektor terjedésére mutat végül az is, hogy milyen irányban 
mozogtak azok, akik az elmúlt egy évben munkahelyet változtattak. A vizs-
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gált egyéves időszakban 157 fő, az akkori keresők 7%-a változtatott mun-
kahelyet. Az időszak elején a munkahelyet változtatók 66,9, az időszak végén 
40,1%-a dolgozott az állami szektorban. A szektorváltás természetesen nem 
egyetlen irányban történt, mint ahogy a két szektoron belül is volt mozgás (5. 
sz. táblázat), de meghatározó a munkaerőpiaci helyzetváltások esetében is a 
magánszféra szívó hatása. 
 
5. sz. táblázat 
 
A VIZSGÁLT IDŐSZAKBAN TÖRTÉNT MUNKAHELYVÁL-
TOZTATÁSOK IRÁNYA SZEKTOROK SZERINT 
 
 

(%). 
 1991 áprilisában állami 1992. márciusban magán Összesen 
 tulajdonban lévő cégnél dolgozott  
    
állami 31,2 35,7 66,9 
magán 8,9 24,2 33,1 
Összesen 40,1 49,9 100,0 
 
 
2. A munkanélküliség és a magánszektor társadalomrajza 

 
Láttuk, hogy a rendszerváltásnak két alapvető hatása volt a munkaerő-

piacra: a munkanélküliek és a magánszektor megjelenése. Ebben a részben a 
munkanélküliek és a magánszektorban dolgozók legalapvetőbb társadalmi 
jellemvonásait vázoljuk fel. 

 
 

2.1. A munkanélküliek társadalomrajza 
 
 
A munkanélküliek alapvető szociodemográfiai vonásait több metszetben 

vázoljuk fel. Erre azért van szükség, mert – mint azt korábban már jeleztük – 
sem az nem magától értetődő, hogy ki a munkanélküli ma Magyarországon, 
sem az, hogy a munkanélküliek jellemzőit a társadalom mely csoportjaihoz 
képest értelmes vizsgálni. 

 514



 
 
 
 
 
 
 
 

Kolosi Tamás–Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) 
 

                                                

Kezdjük a „leglazább” munkanélküli fogalommal. Munkanélkülinek 
tekintünk mindenkit, aki nincs állásban, de keres állást vagy legalábbis sze-
retne dolgozni. Ebben a megközelítésben tehát munkanélküli a mellékállást 
kereső rokkantnyugdíjas és az állásra áhítozó háztartásbeli is. Ebben a széles 
értelemben használva a munkanélküliség fogalmát azt találjuk, hogy az 
országos minta 10,1%-a (N 430) munkanélküli. A széles értelemben vett 
munkanélküliek társadalmi jellemzőit a munkaerőpiacon aktív állásban levő 
népességhez (N 1945) viszonyítottuk, tehát azokhoz, akikkel a széles 
értelemben vett munkanélküliek csoportja a munkaerőpiacon potenciálisan 
versenyhelyzetben van. A munkaerőpiac e két csoportja (N 2375) a teljes 
minta 55,7%-a, a munkaerőállományon belül a munkanélküliek aránya 
18,3%.6 

Ezután a széles értelemben vett munkanélküliek között különböztetünk 
meg két csoportot, azokat akik keresnek, illetve akik nem keresnek, 
legfeljebb szeretnének álláshoz jutni. Az előbbibe 281 fő (65%), az utóbbiba 
149 fő (35%) tartozik. A harmadik metszetben a munkanélküli-segélybál élők 
(N 217) körén belül vizsgáljuk az állást kereső és nem kereső egyének közötti 
társadalmi eltéréseket. Végül a munkát kereső munkanélküliek csoportján 
belül (N 267) vizsgáljuk meg, hogy kimutathatók-e különbségek azok között 
akik régebben, illetve akik később váltak munkanélkülivé.7 

A munkanélküliek fiatalabbak, nagyobb arányban élnek kisebb telepü-
léseken, magas közöttük a cigány származásúak aránya (16%, a minta ?ával 
szemben), iskolázatlanabbak (6. sz. táblázat) és szakképzetlenebbek (49%-uk 
szakképzetlen, a minta 26%-ával szemben), valamint kevésbé vesznek részt 
továbbképzésben, politikailag kevésbé aktívak (az 1990-es választásokon 
45%-uk nem szavazott, a minta 30%-ával szemben) és elégedetlenebbek – 
különösen jövedelmükkel –, mint a munkaerőpiac állásban levő csoportja. 
 

 
6 Ez az érték azért magasabb, mint a gyorsjelentésben (Kolosi–Sik 1992) számított 12%-os ráta, 

mert tágabban definiálja a munkanélküliek fogalmát. 
 
7 Az elemzés csak azokra terjed ki, akik a felvétel időpontjában (1992. május–június) 

munkanélküliek voltak. 
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6. sz. táblázat 
 
A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS ÁLLÁSBAN LEVŐK ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA 
 
 –7 oszt. 8 ált. szakmun

kásképző 
középisk

ola 
főiskola egyetem összesen 

        
Állásban 2,7 21,4 30,9 29,6 9,1 6,4 100,0 
Munkanélküli 13,9 39,3 24,0 19,3 1,6 1,9 100,0 
Összesen 4,7 24,7 29,6 27,7 7,7 5,6 100,0 
 
 
 

A fenti társadalmi jellemvonások arra utalnak, hogy a munkaerőpiacon 
sikertelenek a társadalmi hátrányokkal sújtottak közül kerülnek ki, s fordítva, 
hogy a munkaerőpiacon veszteni társadalmi hátrányokat eredményez. 

A munkanélkülieken belül az állást nem keresőkre a lakóhely és az is-
kolai végzettség esetében a skála két ellentéte jellemző. Tehát a tanyasiak és 
a budapestiek, illetve az alacsony és a legmagasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya magas az állást nem keresők között. Jellemző erre a 
csoportra továbbá a nők (56% a minta 35%-ával szemben) magas aránya, ami 
nyilván azzal magyarázható, hogy ebben a körben magas a nyugdíjasok és a 
háztartásbeliek aránya, akik többsége nő. 

Az állást nem keresők átlagos életkora magasabb az állást keresőknél 
ugyan (38 év, illetve 35 év), de ez az eltérés nem magyarázza meg, hogy mi-
ért nem keresnek állást azok, akik ezt teszik. Az állást keresők és nem ke-
resők eltérő munkaerőpiaci stratégiájának magyarázata legjobban abban 
érhető tetten, hogy milyen módon váltak munkanélkülivé és milyen mun-
kaerőpiaci státust vesztettek el: tehát az a munkanélküli keres inkább állást, 
akinek felmondtak, illetve aki rossz munkaerőpiaci státusból kerül a 
munkanélküliek sorába. 

Az állást nem kereső munkanélküli-segélyből élők esetében is magas a 
nők és az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, és magasabb az 
átlagéletkor – de még mindig csak 40 év a 35 éves átlagéletkorú állást 
keresőkkel szemben –,ami arra utal, hogy ha az előbbi összehasonlításnál a 
továbbtanulást előkészítő vagy a háztartásra orientált stratégiák is meg-
jelenhettek az állás nem keresés motívumai között, addig a segélyből élők 
között nem mutatható ki a felső társadalmi csoportok jelenléte, csak a rossz 
munkaerőpiaci pozíció jelenik meg. Ezért nem meglepetés az sem, hogy míg 
az előző metszetben nem volt lényeges eltérés az állást keresők és nem 
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keresők elégedettsége között, itt az állást nem keresők elégedetlenebbek az 
állás keresőknél, különös tekintettel a legnagyobb „tehetetlenségi erejű” 
elemeire a mindennapi életnek, ti. a lakással, az egészségi állapottal és a 
jövendővel. 

A „régi” munkanélküliekhez képest az „új” munkanélküliek között több a 
községekben élő, a férfi, a magasabb iskolai végzettségű, és az „új” 
munkanélküliek átlagéletkora is valamivel magasabb (35 év a „régiek” és a 
„köztesek” 34 évével szemben). 

Mindez arra utal, hogy a munkanélküliség a legrosszabb helyzetűeket 
sújtotta először, de ez a kör „tágul”, s az „új” munkanélküliek között már a 
munkaerőpiac korábban jobb helyzetben lévő rétegei kezdenek megjelenni. A 
fenti trend a cigány származás esetében nyilvánul meg leglátványosabban (7. 
sz. táblázat). 

 
 
 

7. sz. táblázat 
 
A CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚAK ARÁNYA MUNKANÉLKÜLI 
KOHORSZOK SZERINT 
 

(%) 
Mióta 
munkanélküli? 

több mint 10 
hónapja 

4–0 hónap 0–3 hónap összes 
munkanélküli 

     
Cigány 24 8 14 15 
nem cigány 76 92 86 85 
Összesen 100 100 100 100 
 
 
 

A fenti adatok nem azt jelentik, hogy javult a cigány származásúak hely-
zete a munkaerőpiacon, hanem azt, hogy a cigány származásúak vesztették el 
az elsők között állásaikat, s ez a folyamat be is fejeződött 1991-re. 

Az „új” munkanélküliek között nagyobb a nyugdíjas és háztartásbeli 
arány, ami arra utal, hogy az életszínvonal esése ezeket a rétegeket is a 
munkaerőpiaci aktivitás felé hajtja. A „régiek” között az alkalmi munkát 
végzők, a „köztesek” esetében a munkanélküli-segélyen levők aránya magas. 
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Némi eltérés kimutatható a három munkanélküli kohorsz munkaerőpiaci 
viselkedésében is. A „régiek” között magasabb azok aránya, akik nem 
remélik, hogy álláshoz jutnak, s akik kereskedéssel, különjövedelem-szer-
zéssel próbálkoznak. A „köztesek” még reménykednek az álláshoz jutásban 
és közöttük a legmagasabb a felkínált állást visszautasítók aránya (ami 
nyilván azzal is összefügg, hogy közöttük a legmagasabb a budapesti lakosok 
és a segélyen levők aránya). Végül, az „újak” között valamivel magasabb a 
többihez képest az állást szerezni képesek aránya, illetve azoké, akik nem 
keresték fel a munkaközvetítőt, nem próbálkoznak vállalkozással, illetve 
kevés munkahelyet kerestek fel állásszerzés céljából. Természetesen ezek az 
eltérések lehetnek csupán annak a ténynek következményei, hogy az 
„újaknak” még nem állt elég idő a rendelkezésre. 
 
2.2. A magánszektorban dolgozók természetrajza 

 
Ebben a részben arra a kérdésre keresünk választ, hogy vannak-e, s ha 

vannak, milyen sajátos társadalmi jellemzői vannak a magánszektorban 
dolgozóknak. Két változóval közelítjük a magánszektort. Az első közelí-
tésben a magánszektorban alkalmazottakat az állami – megkülönböztetve 
ezen a szférán belül a vállalati és az intézményi szektort –, illetve a kvázi-
állami8 szektorban dolgozókkal egyfelől, a tulajdonosokkal másfelől ha-
sonlítjuk össze. A másik megközelítésben négy munkaerőpiaci csoport ese-
tében vetjük egybe az azonos munkaerőpiaci csoportban, de eltérő szektorban 
foglalkoztatottak egyes jellemzőit. 

A magánszférában alkalmazottak között magas (36%, illetve 31%), ezzel 
ellentétben a tulajdonosok esetében alacsony (3%, illetve 6%) a kvázi-állami 
és a részben vagy egészben külföldi tulajdonú vállalatnál dolgozók aránya. 
Ez arra utal, hogy a kvázi-állami és a külföldi tulajdon nagyobb egységekből 
áll, mint a teljesen magán-, illetve hazai tulajdon. Hasonló következtetésre 
jutunk a szektorok ágazati elemzése alapján is. Míg a tulajdonosok zöme a 
szokásosan kevés alkalmazottat foglalkoztató kereskedelemben és személyi 
szolgáltatásban található, addig az alkalmazottak a kereskedelem mellett az 
iparban koncentrálódnak inkább. 

                                                 
8 Ide soroltuk az állami tulajdonban lévő, de gazdasági társasági formában működő vállalatokat. 

Ezek zöme részvénytársaság. 
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A szocialista magánszféra hagyományos, a privatizáció újabbkori fővá-
rosi koncentrációja látható a tulajdonosok, és valamivel kevésbé a magán-
alkalmazottak lakóhely szerinti megoszlásából. Míg az állami vállalatoknál 
foglalkoztatottak 16%-a, addig a magánszektor alkalmazottainak 24, illetve 
30%-a budapesti lakos. A többi szektor is a „hagyományos” megoszlást 
mutatja: az intézmények foglalkoztatottai a városokban laknak, az állami 
vállalatok dolgozói a falvakból ingáznak. 

Áttérve az alkalmazottak és a tulajdonosok demográfiai jellemzőinek 
elemzésére, a nem két csoport esetében tér el a minta megoszlásától nagy-
mértékben, de alig meglepő módon: az állami intézmények alkalmazottainak 
nagy része (74%-a) nő, a tulajdonosok zöme (67%-a) férfi. Nincs nagy 
eltérés kor szerint a csoportok között, az állami intézmények és a tulajdo-
nosok valamivel idősebbek az átlagnál. A cigány származásúak aránya az 
állami vállalatoknál magasabb az átlagosnál (3,8%, szemben a minta 2,7%-
ával), az állami intézmények és a kvázi-állami szektor alkalmazottai között 
szinte nincs cigány származású. 

Az állami intézmények kirívóan eltérnek az iskolai végzettség szem-
pontjából a többi csoporttól, amennyiben az itt dolgozók zöme magasabb 
iskolai végzettségű. Az állami vállalatok dolgozói a magánszektor alkalma-
zottainál valamivel alacsonyabb iskolázottságúak, a kvázi-állami szektor 
alkalmazottai között igen magas a középfokú iskolai végzettségűek aránya. A 
tulajdonosok iskolai végzettsége nem tér el a kvázi-állami szektor alkal-
mazottaiétól lényegesen. Ez arra utal, hogy a mai tulajdonosi rétegben nem 
meghatározó (még?) az iskolai tőke szerepe. 

Ugyanakkor a politikai aktivitás terén a tulajdonosok az állami intéz-
mények alkalmazottjaihoz hasonlóak, magas arányban vennének részt a 
szavazáson (53, illetve 57%, a minta 45%-óval szemben). A pártpreferencia 
szempontjából nincs hasonlóság a két aktív csoport között. Míg a tulajdo-
nosok egyik parlamenti pártot sem támogatnák, addig az állami intézmények 
alkalmazottjai az ellenzékre adnák inkább szavazataikat. 

A nem-pénzbeli juttatások terén9 a kvázi-állami szektor alkalmazottjai 
kiemelkedően jól járnak. A magánszektorban inkább az adó-elkerülő jut-
tatások dívnak, az alkalmazottak körében a kedvezményes vásárlás; a tulaj-
donosok esetében a „hivatali” kocsi és a kedvezményes szállítás. 

Végül ami az alkalmazottak és a tulajdonosok csoportjainak elégedett-
ségét illeti, az állami intézmények alkalmazottai minden téren a legelége-
dettebbek. A kvázi-állami alkalmazottak követik őket, akik az életszínvo-

 
9 A jövedelmek összehasonlító elemzését a következő fejezet tartalmazza. 
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nalukkal és jövőjükkel az átlagnál elégedettebbek. A három másik csoport 
semmilyen téren nem elégedettebb az átlagnál, de eltérnek egymástól elé-
gedetlenségük tárgyában. Az állami vállalatok dolgozói jövedelmükkel és 
jövőjükkel, a magánszektor alkalmazottai életpályájukkal és életszínvona-
lukkal, a tulajdonosok munkájukkal elégedetlenek. 

A munkaerőpiaci rendszerváltás megmutatkozik az életkor alakulásában 
a szektorok között. Míg a vezetők és a hivatalnokok esetében a magán-, addig 
a szak-, illetve a betanított és segédmunkások esetében az állami szektorba 
tartozók az idősebbek. A „karrier-típusú” munkaerőpiaca helyzet tehát kifelé 
vezet az állami szektorból, ezzel szemben a „munkaerő-eladó” típusú 
munkaerőpiaca helyzet a fiatalabbakat vonzza-kényszeríti ki a piaci 
szektorba. 

A magánszektor városi, illetve fővárosi koncentrációja valamennyi 
munkaerőpiaci csoport esetében megmutatkozik. Így pl. a magánszektorbeli 
vezetők 67%-a, az állami vezetők 48%-a budapesti lakos. Eltérően alakul 
ezzel szemben az iskolázottság szintje a két szektorban. A vezetők és a 
betanított-segédmunkások esetében a magánszektorban, a hivatalnokok 
esetében az állami szektorban kicsit magasabb a felső-, illetve középfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A szakmunkások esetében az ál-
lami szektorban úgy az alacsony, mint a magas iskolai végzettséggel rendel-
kezők aránya magasabb a magánszektorhoz képest. 

Valamennyi munkaerőpiaci csoportra igaz, hogy a cigány származásúak 
számára a magánszektorban álláshoz jutni kevésbé lehetséges, mint az állami 
szektorban. 

Nincs nagy eltérés a politikai aktivitás és a pártpreferencia szempontjából 
a szektorok között, de tény, hogy a magánszektorbeli vezetők és szak-
munkások politikailag aktívabbak, mint állami szektorbeli társaik. Mindkét 
szektor vezetői között átlag feletti az MSZP-re szavazók tábora (15, illetve 
20% a minta 6%-ával szemben), de míg az állami szektorbeli vezetők inkább 
az MDF (14%, a minta 6%-ához képest), addig a magánszektorbeliek inkább 
az SZDSZ felé húznak (14%, a minta 6%-ához képest). A hivatalnokok 
általában FIDESZ-pártiak (az állami és a magánhivatalnokok 39, illetve 38%-
a szavazna a FIDESZ-re a minta 31%-ával szemben), emellett az állami 
szektorban foglalkoztatottak között több a bizonytalan, a magánszektorbeliek 
között több, aki egyik pártot sem támogatná. 

A nem pénzbeli juttatásokhoz való hozzájutás esélyét illetően mindkét 
szektorban leginkább a vezetők, legkevésbé a betanított-segédmunkások 
kapnak ezt-azt. Az állami szektor ma is (még?) határozottan előnyt jelent a 
munkahelyi orvosi ellátás terén valamennyi munkaerőpiaci csoport esetében, 
kivéve a betanított-segédmunkás réteget. A vezetők és a szakmunkások 
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esetében a legélesebb az eltérés a két szektor között. A magánszektor vezetői 
a hivatali kocsival és a kedvezményes vásárlással, szállítással felülmúlják az 
állami szektor munkahelyi orvosban megnyilvánuló juttatáselőnyét, 
ugyanakkor az állami szektorbeli szakmunkások sokféle kedvezményével 
szemben (munkahelyi orvosi ellátás, kedvezményes üdülés és munkahelyi 
étkezés) a magánszektorbeli szakmunkás csak a kedvezményes szállítást 
tudhatja magáénak. A fenti előnyök és hátrányok természetesen csak a 
jövedelmek szektorális megoszlásával együtt elemezhetők a maguk 
teljességében, de az sejthető, hogy a nem pénzbeli juttatások terén a szo-
cialista munkahelyi intézményrendszer maradványai talán egyedül az állami 
szektor szakmunkásai számára jelentenek előnyt a magánszektorbeli 
vélhetően magasabb fizetésekkel szemben. 

A többletmunkavégzés a hivatalnokokat kivéve minden munkaerőpiaci 
csoport esetében a magánszektorra jellemző. Az össznépi önkizsákmányo-
láson túl, sokan tervezik további többletjövedelem szerzését. Valamennyi 
munkaerőpiaci csoport esetében látható, hogy a magánszektorbeliek haj-
lamosabbak munkahelyet változtatni, mint állami szektorbeli társaik, akik 
leginkább állásaik megtartásában érdekeltek. A vezetők és hivatalnokok 
hajlamosabbak üzleteléssel – különösen az állami szektorbeliek, akik má-
sodálláskeresésben is különböznek magánszektorbeli társaiktól – különjö-
vedelemszerzésben reménykedni. A munkások mindkét csoportjára jellemző, 
hogy a magánszektorbeliek mindenféle különjövedelemszerzéssel sokkal 
inkább próbálkoznak, mint állami szektorbeli társaik. 

Az állásvesztés réme minden munkaerőpiaci csoportban az állami szek-
torban dolgozókat fenyegeti jobban. A minta 23%-a tart nagymértékben attól, 
hogy munkanélkülivé válik, ezzel szemben az állami és magánszektorbeli 
vezetők 17 és 8%-a, az állami és magánszektorbeli szakmunkások 24 és 
18%-a, illetve az állami és magánszektorbeli betanított és segédmunkások 28 
és 25%-a tart a munkanélküliségtől. Az újraelhelyezkedés esélyét is az állami 
szektorban dolgozók látják kisebbnek. A minta 50%-a tart attól, hogy ha 
munkanélkülivé válna, csak nagyon nehezen találna munkát, ezzel szemben 
az állami és magánszektorbeli vezetők 38 és 20%-a, az állami és 
magánszektorbeli szakmunkások 50 és 39%-a, illetve az állami és ma-
gánszektorbeli betanított és segédmunkások 63 és 60%-a tart a munkanél-
küliség állandósulásától. 

 521



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolosi Tamás–Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) 

Nem meglepő mindezek fényében, hogy mind az életpályával, mind a 
jövővel való elégedettség szorosan összefügg a munkaerőpiaci helyzettel. A 
legelégedettebbek a vezetők és a hivatalnokok, legkevésbé elégedettek a 
betanított-segédmunkások. A szakmunkások kivételével minden mun-
kaerőpiaci csoportban a magánszektorbeliek elégedettebbek állami 
szektorbeli társaiknál. 
 
3. A JÖVEDELMEK 

 
Kutatásunk során igen részletesen vizsgáltuk a lakosság jövedelmi hely-

zetének alakulását az elmúlt egy évben. Részletesen rákérdeztünk minden 
jövedelemforrásra és ezek alakulására. Ebből és a minta nagyságából adó-
dóan adataink viszonylag megbízhatónak tűnnek10. Ugyanakkor több módon 
is igyekeztünk ellenőrizni a jövedelmek megbízhatóságát. Egyrészt az 
adatfelvétel elején megkérdeztük, hogy a megkérdezett globálisan meny-
nyinek tartja a legutóbbi havi nettó jövedelmét, majd az interjú későbbi 
szakaszában került sor a részletes jövedelmek felvételére. Globálisan a 
megkérdezettek 13 százalékkal becsülték alul jövedelmeiket. A hetvenes-
nyolcvanas években ez az alábecslés mintegy kétszer ekkora, 20–30 százalék 
közötti volt. Tehát – feltehetőleg az adózásból adódóan – ma az emberek 
jobban tudják jövedelmeiket, mint korábban. Ezen belül a nyugdíjasok és a 
munkanélküliek egész pontosan megbecsülték jövedelmeiket, az aktív 
keresőknél 12, a vállalkozóknál 18 százalékos volt az alábecslés. Mivel azt 
feltételezzük, hogy a vállalkozói jövedelmeknél és a keresők különmunkából 
származó jövedelmeinél a legnagyobb a jövedelmek eltagadása, ezért éppen a 
különmunkát is végző keresőknél és a vállalkozóknál véljük a legnagyobbnak 
a részletes kérdezés során sem számbavett jövedelmeket is. Ugyanakkor 
adataink a jövedelmeknek egy másfajta alulértékeltségére is mutatnak, és 
ennek éppen az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban van nagyobb hatása. 
Szinte biztosra vehető, hogy a mezőgazdasági kisegítő és háztáji 
gazdálkodásból származó tényleges jövedelmek meghaladják az általunk 
számbavetteket. Mi arra kérdeztünk, hogy az ilyen tevékenységből mennyi 
pénzbeli jövedelmük származott és mennyit tudtak pénzbeli értéken 
megtakarítani az önfogyasztás révén. Ezek együttes értéke az aktív ház-
tartások összjövedelmének 6, az inaktív háztartásoknál 10%. Ugyanakkor a 
KSH a termelési adatokat szorozza a termékek piaci árával, s így 1987-re az 

                                                 
10 Természetesen itt végig a bevallott jövedelmekről van szó, tehát az eltitkolt, fekete jövedelmek 

a mi adataink között sem szerepelnek. 
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aktív háztartásoknál 9,4, az inaktív háztartásoknál 16,7%-ra tette az ilyen 
jövedelmek arányát a háztartás összes jövedelméből. Egyáltalán nem 
valószínű, hogy valóban ilyen nagy fokú csökkenésről van szó ezen a terü-
leten (némi csökkenést a mezőgazdasági válság alapján megengedhetőnek 
tartunk), s ezért inkább a két számítási mód különbségéről van szó. Azt 
feltételezzük, hogy az ilyen jövedelmet a KSH módszere felülbecsli, a mi 
bevalláson alapuló módszerünk (különösen figyelembe véve az ilyen jöve-
delmek többségének adómentességét, és ennek következtében, hogy ezeket 
az érintettek nagyon pontatlanul tartják számon) pedig alulbecsli. 

Mindebből adódóan a mi jövedelmi adataink is – jóllehet azt gondoljuk, 
hogy a rendelkezésre álló adatokból a legpontosabbak – rosszabb jövedelmi 
helyzetet mutatnak a ténylegesnél, mert nem veszik figyelembe a szán-
dékosan és (ennek főleg a mezőgazdasági jövedelmeknél van szerepe) a nem 
szándékosan eltitkolt jövedelmeket. Ugyanakkor a jövedelmi helyzet 
dinamikáját jól tükrözik. 
 
3.1. A személyes jövedelmek alakulása 

 
Alakosság jövedelmi helyzetében 1991–92-ben folytatódtak azok a ten-

denciák, amelyek a rendszerváltás korábbi időszakát is jellemezték: az át-
lagos reáljövedelmek enyhe csökkenése, a keresetek további differenciáló-
dása, a létminimum alatt élő népesség arányának emelkedése és a közép-
rétegek helyzetének viszonylag jelentős romlása. 

A havi személyes átlagjövedelmek 1991 áprilisa és 1992 márciusa között 
a következőképpen alakultak: 
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8. sz. táblázat 
 
A KERESŐK HAVI SZEMÉLYES JÖVEDELMÉNEK ALAKULÁSA 1991 
ÁPRILISA ÉS 1992 MÁRCIUSA KÖZÖTT 
 
 havi személyes jövedelem változás KSH adat11 
 nettó bruttó   

1991 14808 20731 100 11824 

1992 18067 25292 122 14366 
 
 
A fenti időszakban az infláció mintegy 24–25 százalékos volt, tehát a 

személyes jövedelmek növekedése elmaradt az inflációtól, a reáljövedelmek 
csökkentek. Az inflációt meghaladó mértékben a kereskedelemben és a 
szolgáltatásban dolgozó vállalkozók, a beosztott értelmiségiek és a kö-
zépszintű szellemi dolgozók jövedelme nőtt, míg a legnagyobb reáljövede-
lem-csökkenés (átlagosan 15 százalékkal) a mezőgazdaságban dolgozók 
körében volt megfigyelhető. 

Mindez azonban azt is jelentette, hogy folytatódott a keresőkön belüli 
jövedelemarányok javulása. Javuláson azt értjük, hogy míg a szocialista 
időszakban a nyugat-európai arányokhoz képest nálunk a szellemi munka és 
a vezetői tevékenység alulértékelt, a fizikai munka pedig relatíve felülértékelt 
volt, addig az elmúlt három évben igen közel kerültünk a nyugaton 
megfigyelhető kereseti arányokhoz (természetesen a nálunk sokkal alacso-
nyabb átlagkeresetekhez viszonyítva). 
 

                                                 
11 Az anyagi ágak foglalkoztatottainak nettó átlagkeresete, makrostatisztikai adat. Mivel a mi 

adataink a nem anyagi ágakat és nemcsak a kereseteket tartalmazzák, a két adatsor jól il-
leszkedik egymáshoz. A főmunkahelyi nettó keresetek átlaga nálunk 1992 márciusára 14746 
Ft, ami nem egészen 400 forinttal magasabb a KSH csak anyagi ágakra számított átlagánál. 
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9. sz. táblázat 
 
A FŐBB FOGLALKOZÁSI CSOPORTOK SZEMÉLYES NETTÓ ÉVES 
ÁTLAGJÖVEDELME 
 
 Jövedelem átlag=100 
   
felső vezető 488427 245 
középvezető 365932 163 
alsó vezető 242173 121 
beosztott diplomás 239854 120 
érettségizett szellemi 183083 92 
egyéb szellemi 155252 78 
önálló szellemi 422774 212 
önálló a kereskedelemben 280127 140 
önálló a szolgáltatásban 274215 137 
önálló az iparban 239735 120 
egyéni gazda 173040 86 
szakmunkás 176175 88 
betanított munkás 150193 75 
segédmunkás 143781 72 
mezőgazdasági szakképzett 167747 84 
mezőgazdasági szakképzetlen 139934 70 
összesen 199523 100 

 
 
Az egyes gazdasági szférák jövedelmi pozíciójában nem történt lényeges 

elmozdulás az elmúlt évben. A tsz-ekben dolgozók jövedelme mintegy 12%-
kal marad el az állami vállalatokban dolgozókétól. Ezen utóbbiak jövedelmét 
száznak véve a költségvetési szerveknél dolgozók jövedelme 103, a tisztán 
állami tulajdonú gazdasági társaságban dolgozóké 111, az egyéni 
vállalkozásokban dolgozóké 114, a részben magántulajdonú gazdasági tár-
saságokban dolgozóké 120 és a tisztán magántulajdonú gazdasági társasá-
gokban dolgozóké 131. Ezek az arányok lényegében megfelelnek az 1991. 
évi arányoknak. 

Nagyobb reáljövedelem-csökkenés figyelhető meg a nem aktív keresők 
körében. A népesség egészére számítva a reáljövedelem csökkenése a vizs-
gált egy évben közel hétszázalékos volt, a nyugdíjasoknál azonban 12, a 
GYES-en, GYED-en levőknél 16, a jelenlegi munkanélkülieknél pedig közel 
50 százalékos reáljövedelem-csökkenést regisztráltunk. Természetesen itt 
figyelembe kell venni, hogy ezek közül egy évvel ezelőtt sokan még aktív 
keresők voltak, tehát akik ebben az évben váltak nyugdíjassá, munkanélkü-
livé, mentek GYED-re, azoknál az itt jelzettnél nagyobb, míg akik mindkét 
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időpontban kívül voltak a munkaerőpiacon, azoknál ennél kisebb mértékben 
csökkent a reáljövedelem. Adataink szerint 1992 márciusában a nyugdíj 
mellett dolgozók nettó jövedelme 17246, a többi nyugdíjasé 8706, a GYES-
en GYED-en levőké 8094, a munkanélkülieké 8057, a csak alkalmi 
munkákból élőké 5365 forint volt. Ugyanakkor a 16 év feletti eltartottak 
külön munkából, ösztöndíjból stb. átlag 1763 forintot tettek hozzá nettó a 
családi jövedelmekhez. 

Összességében a személyes jövedelmek területén igen jelentős romlás (az 
1992. évi jövedelem nettó értéken sem érte el az egy évvel korábbit) a 16 
éven felüli lakosság 11,2%-ánál, az infláció alatti jövedelememelkedés 
56,1%-nál, stagnálás 7%-nál volt. Mivel a stagnálást az emberek jövede-
lemcsökkenésként élik meg, összességében a lakosság közel háromnegyede 
érezhette úgy, hogy csökkent a jövedelme (ez az adat 1989–91 közötti két 
évben csak 66% volt, tehát a jövedelmek csökkenése az utóbbi egy évben 
felgyorsult). A másik oldalon áll az az adat, hogy a felnőtt népesség egyne-
gyede javítani tudott jövedelmi pozícióján, s ezen belül tíz százalék jöve-
delme jelentősen (több mint az infláció kétszeresével) tudta növelni jöve-
delmét. 
 
3.2. A háztartások jövedelmi helyzete 

 
Miközben a személyes jövedelmeknél – különösen az inaktívak és a 

munkanélküliek esetében – viszonylag jelentős jövedelemcsökkenést ta-
pasztaltunk, a háztartások egy főre jutó jövedelem növekedése lényegében 
megfelel az inflációnak, sőt egy picit meg is haladja azt. A háztartások egy 
főre jutó átlagjövedelme átlagosan 1991 tavaszán 9386 Ft, egy évvel később 
11788 Forint volt. Ez részben annak is köszönhető, hogy csökkent a ház-
tartások létszáma 3,27 főről 3,25 főre. 

Ugyanakkor igen jelentősen nőtt a KSH által számított létminimum alatt 
élők aránya. Ez az arány a nyolcvanas években rendre 10 százalék körül 
mozgott. 1991-re a felnőtt népességből a létminimum alatt élők arányát 15%-
ra becsültük egy globális jövedelemkérdezést tartalmazó vizsgálat alapján. A 
mostani sokkal pontosabb és részletesebb adatfelvétel azt mutatja, hogy a 16 
éven felüli népesség 22,8%-a él a létminimum alatt. Ha figyelembe vesszük 
továbbá, hogy a gyerekek egyharmada létminimum alatt élő háztartásokban 
él, akkor adataink alapján a létminimum alatt él a teljes népesség 27%-a. 

Adataink szerint a létminimum alatt él a munkanélküliek 45, a GYESen, 
GYED-en levők 39, a nyugdíjasok 17, az aktív keresők 20%-a. A nyug-
díjasok viszonylag kisebb aránya is arra mutat, hogy a létminimum alatti 
szint alapvetően a gyermekszám függvénye. A gyermektelenek is, az egy-
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gyerekesek 36, a kétgyerekesek 33, a háromgyerekesek 30 és a négy és több 
gyerekesek 43%-a él a létminimum alatt. Ebből adódóan a legsúlyosabb a 
helyzet az egy- és kétgyerekes családokban, ami a háromgyerekeseknek 
nyújtott extra kedvezményekből adódik. 

Foglalkozási főcsoportonként a vezetők és a beosztott értelmiségiek s, a 
közép és alsó szintű szellemiek 17, az önállóak 20, a szakmunkások 23, a 
betanított és segédmunkások 32 és a mezőgazdasági fizikai dolgozók 34%-a 
él a létminimum alatt. 

Figyelemre méltó itt, hogy adataink szerint az önállóaknak is 20 száza-
léka a létminimum alatt él. Ez is arra utal, hogy a jövedelmek a bevallások-
ban alulbecsültek a tényleges helyzethez képest. Ha itt figyelembe vesszük 
azt, amiről korábban már szóltunk, hogy a mezőgazdasági kistermelésből 
származó jövedelmek egyértelműen alulbecsültek adataink között, akkor 
látnunk kell, hogy ugyan a jövedelemeltagadás elsősorban a magasabb jö-
vedelmi kategóriáknál jelentős, de több vonatkozásban érinti az alacsony 
jövedelmű népességet is. 

Ennek pedig különösen azért van nagy hatása, mert a népesség egy je-
lentős része adataink alapján a létminimum érték körül tömörül. Míg a felnőtt 
népesség 22,8%-a él a létminimum alatt, addig 15,4%-a létminimum 
plusz/mínusz 10%-os sávban él. (Tehát, ha az alsóbb jövedelmi szinteken 
átlagosan 10% jövedelemeltagadással számolnánk, akkor csak 15,7% élne a 
létminimum alatt, ha viszont 10%-kal nagyobb létminimum értékekkel 
kalkulálnánk, akkor már 31,1% kerülne a létminimum alá.) 

Mindebből két következtetés adódik. Egyfelől kisebb részben a jövede-
lemeltagadás, nagyobb részt a mezőgazdasági jövedelmek alacsony értéken 
való bevallásos számbavétele miatt ténylegesen a KSH által számított lét-
minimum alatt élő népesség aránya kisebb az adatokban kimutatottnál. 
Mindent egybevetve azt mondhatjuk, hogy a tejes népesség 20–25%-a kö-
zött van a létminimum alatt élő népesség aránya, ami 2–2,5 millió embert 
jelent. Mindenképpen biztosan állíthatjuk azonban, hogy az utóbbi egy évben 
jelentősen – az 1991. évi becslés bizonytalanságát is figyelembe véve 
mintegy 30–50%-kal – nőtt a létminimum alatt élő népesség, amely növe-
kedés jelentés részben a munkanélküliség növekedésének a következménye. 

Másfelől ezek az adatok is arra hívják fel a figyelmet, hogy a népesség 
jelentős részének a jövedelme a létminimum körül tömörül és ezért nem 
egyszerűen a létminimum alatt élők száma és aránya, hanem általában a 
középréteg, s elsősorban az alsó középréteg helyzetének a romlása az igazán 
súlyos probléma, függetlenül attól, hogy már becsúsztak-e a létminimum 
érték alá, vagy még éppen hogy felette vannak. 
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Ezt támasztják alá a jövedelemegyenlőtlenségek adatai. A háztartás egy 
főre számított jövedelem egyenlőtlenségei az elmúlt egy évben nem nőttek, a 
felső 10% átlagjövedelme továbbra is valamivel több mint hatszorosa az alsó 
tíz százalék átlagjövedelmének. 
 
 
10. sz. táblázat 
 
 
A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM DECILISEINEK 
ÁTLAGJÖVEDELME 
 
 1991 1992 1991=100 
    
alsó decilis 3609 4617 128 
2. 5162 6593 128 
3. 6148 7677 125 
4. 6902 8564 124 
5. 7576 9394 124 
6. 8354 10378 124 
7. 9369 11721 125 
8. 10829 13629 126 
9. 13300 16858 127 
felső decilis 22636 28649 127 
átlag 9387 11789 126 

 
 
 
Mindebből egyfelől úgy tűnik, hogy miközben a személyes jövedelmek 

esetében csökkenést figyelhettünk meg, addig a háztartás egy főre jutó jö-
vedelmek nagyjából az infláció mértékének megfelelő mértékben nőttek a 
vizsgált egy évben, tehát az életszínvonal stagnálásáról beszélhetünk. A sú-
lyos gondot az jelenti, hogy tovább folytatódott az a tendencia, hogy a kö-
zéprétegek relatív helyzete romlott, a nomináljövedelmek növekedése a 3.–7. 
decilisben a legkisebb. Ezért van az, hogy a medián jövedelem (az 50.% 
jövedelme) egyre jobban elmarad az átlagjövedelemtől, a lakosság 
kétharmadánál az egy főre jutó jövedelem kevesebb mint az 
átlagjövedelem. 
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Mindezek alapján ma már egyértelmű, hogy jövedelmi szempontból a 
középrétegek helyzete a legsúlyosabb Magyarországon. Az állami szociál-
politika azt meg tudta akadályozni, hogy a legszegényebbek még jobban le-
szakadjanak az átlagtól, de a gazdasági rendszerváltás árát így egyértelműen 
a középrétegek fizették meg. Szakmai körökben nálunk is gyakorta elhangzik 
az úgynevezett kétharmad-egyharmados társadalomtól való félelem, vagyis 
hogy a viszonylagos jómódban élő kétharmad mellett egy véglegesen 
leszakadó egyharmada jön létre a társadalomnak. Adataink alapján ma sokkal 
nagyobb veszély az egyharmad-kétharmados társadalom kialakulása, vagyis 
egy a rendszerváltás adta esélyeket kihasználni tudó, polgári jólétet 
kialakítani képes egyharmad mellett a társadalom kétharmada szakad le egyre 
erőteljesebben a gazdasági válság következtében. 

 
*  *  *  *  *  * 

 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt egy évben két meghatá-

rozó tendencia volt megfigyelhető a munkaerőpiacon: a munkanélküliség 
növekedése és a magánszektor terjedése. Ez a két tendencia persze minden 
különösebb vizsgálódás nélkül is kitapintható, az adatok azonban annyiban 
meglepőek, hogy mindkét tendencia erősebb volt a széleskörűen felté-
telezettnél. A munkanélküliség esetében azt tapasztaltuk, hogy az emberek 
nagyobb része érzi magát munkanélkülinek, mint akiket hivatalosan mun-
kanélküliként regisztrálnak. A munkanélküliek mintegy 30%-a ugyanakkor 
nem részesül segélyezésben (elsősorban az első ízben állást keresők), és 
közel 40%-a a vizsgálat egy évében végig munkanélküli volt. A munka-
nélküliek esetében a meghatározó megélhetési forrást saját bevallásuk szerint 
a munkanélküli-segély jelent:, jóllehet fele részük megpróbál valamilyen 
formában kiegészítő jövedelemre is szert tenni, kisrészük kényszer 
vállalkozóvá válik. 

A másik meghatározó tendencia a magánszektor terjedése. Ez egyaránt 
igaz a vállalkozók számának és arányának növekedésére és a munkahelyek 
szektorális megoszlására. Mindez egyértelműen jelzi, hogy a romló köz-
hangulat, a politikai közélet eldurvulása ellenére a rendszerváltás dinami-
kusan halad előre, elsősorban azokon a területeken, ahol az állam beavat-
kozási lehetősége viszonylag kicsi. 

A magángazdaság rohamos terjedésének, a kereseti arányok „Európához 
közelítésének”, a gazdasági válság és a restriktív gazdaságpolitika ellenére is 
az átlagos életszínvonal stagnálásának biztató jelenségei mellett, a tömeges 
munkanélküliség, a létminimum alatt élők gyors növekedése és 
mindenekelőtt a középréteg lecsúszása jellemezte az elmúlt év főbb társa-
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dalmi folyamatait. Ezeknek a negatív tendenciáknak a megfordítása azonban 
csak akkor várható, ha – a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett – sikerül 
növekedési pályára állítani a gazdaságot. 
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