
Társadalmi riport 2008 
 

A Tárki sorozatának 10. kötete 
 

Szerkesztette: Kolosi Tamás és Tóth István György 
 

Sajtóanyag 
 
 
Az 1990-es első szám óta idén tizedik alkalommal jelentette meg a TÁRKI a Társadal-
mi Riportot. A társadalmi jelentések nemzetközi példáit szem előtt tartva készített kötet-
sorozat a rendszerváltás óta eltelt időszakban kétévente a friss empirikus társadalomku-
tatás eredményeit, a társadalomfejlődés adatokkal alátámasztott, alapvető mutatóit fog-
lalja össze.  

A kötetsorozat filozófiája szerint a tényekre alapozott társadalompolitikai döntésho-
zatalt igyekszik szolgálni. Az idei, jubileumi kötet több, más, mint az eddigiek, mert: 

 
- Külön fejezeteket szentel a rendszerváltás óta eltelt időszak társadalmi folya-

matainak. Elemzi a foglalkozási mobilitás trendjeit és a rendszerváltás nyerte-
seinek és veszteseinek társadalmi-demográfiai összetételét. 

- Az eddigiekhez képest részletesebb gazdasági elemző fejezeteket tartalmaz a 
makrogazdasági konvergencia és a költségvetési kiigazítás témakörében. 

- A társadalmi változás mutatószámait az adott társadalompolitikai területek in-
tézményi változásaival összhangban tárgyalja. Így külön elemzések foglalkoz-
nak például a foglalkoztatáspolitikával, a nyugdíjrendszerrel, a családtámoga-
tásokkal, az iskolarendszerrel és az esélyegyenlőségi intézményrendszerrel. 

 
A kötet ugyanakkor követi az elmúlt két évtized hagyományait, hiszen: 
 

- Részletes, hosszútávú idősorok segítségével ismerteti a társadalmi változás 
mutatószámait a népesedés, a fogyasztás, a jövedelmi helyzet, foglalkoztatás, 
egészségi állapot, iskolázottság és művelődés valamint a deviáns viselkedések 
területén. 

- A magyar társadalom egyes fontos ismérveit (demográfia, jövedelem eloszlás, 
szegénység) nemzetközi összehasonlításban tekinti át friss nemzetközi adatfel-
vételek eredményei alapján. 

- Részletes elemzéseket mutat be a lakossági vélemények, elégedettség és politi-
kai attitűdök alakulásáról. 

- A Tárki és más empirikus társadalomkutatással foglalkozó műhelyek új, a leg-
utóbbi két évben lefolytatott vizsgálataira épülve mutat be elemzéseket és adat-
sorokat. 

A kötet az eddigi tíz kötet repertóriuma mellett huszonkét önálló tanulmányt tartalmaz, 
amelyek az egyes témák Tárki csoporthoz tartozó és más magyarországi kutatóhelyeken 
dolgozó szakértőinek álláspontját rögzítik. A szerkesztők – jelezve, hogy a válogatás 
szelektív - az előszóban a következő gondolatokat emelik ki ezekből: 
 

  



  

re való terhelését 
jelentette.  

- A magyar gazdaság és társadalom, miután sikeresen kiépültek a demokratikus 
működés jogállami intézményi keretei, a kilencvenes évek közepétől stabil nö-
vekedési pályára állt, és sikeresen integrálódott a fejlett világba és az európai 
közösségbe. A kiegyensúlyozott és békés átmenet azonban együtt járt számos 
rosszul megkötött társadalompolitikai kompromisszummal: az elsősorban az 
állam által dominált, az értelmiség különböző csoportjainak munkát adó terüle-
teken (oktatás, egészségügy) strukturális reformok maradtak el, másutt a gyen-
gén és rosszul megszervezett állami intézmények járadékvadászat terepévé vál-
tak. Miközben tehát a rendszerváltás első 10-12 évét viszonylag gyors felzár-
kózás jellemezte, a magyar gazdaság és társadalom számos elintézetlen ügyet 
hordott magával.  

- Mindennek részben oka, részben következménye lehetett, hogy a 2001–2002 
utáni hibás gazdaságpolitikai döntések sorozatának eredményeképpen a jelen 
évtized első felének végére a növekedési tartalékok jelentős részét elpazarolta 
az ország, és jóllehet 2001 és 2005 között a magyar történelemben szinte pél-
dátlan életszínvonal emelkedés történt, az évtized második felére a költségve-
tési válság és annak következményei nyomják rá bélyegüket. Magyarország a 
rendszerváltás élharcosából a sereghajtók közé került.  

- A szerkesztők szerint a fejlődési pálya megbicsaklását az intézményi reformok 
elmaradása és a gazdaságpolitika csak hosszú távon rendbe tehető hibái mel-
lett, a pártpolitika eldurvulása és kommunikációképtelensége, továbbá a köz-
politika és a kormányzás részben ennek köszönhető bénultsága, helyenként pe-
dig az állam szétesése az alapvető okai.  

- A rendszerváltás egyéni életpályákra gyakorolt hatásában nagyon erősek vol-
tak a nemzedéki hatások. Miközben a rendszerváltás összességében jelentős 
nyereséggel járt az egész társadalom számára – még akkor is, ha ezt a társada-
lom többsége nem így éli meg –, az idősek egyes csoportjai, a sok-
gyermekesek, az alacsony iskolai végzettségűek, valamint a munkaerőpiacról 
kiszorulók a rendszerváltás veszteseinek tekinthetők. Ugyanakkor a jövedelmi 
szegénység aránya és mélysége több mint egy évtizede lényegében nem válto-
zik, és európai összehasonlításban sem tér el a gazdasági fejlettségünknek 
megfelelő szinttől. A leszakadók között különösen nagy a cigányok aránya, 
míg a nyertesek oldalára elsősorban azok kerültek, akik vállalkozási hajlandó-
ságukkal és felhalmozott humán tőkéjükkel a legrugalmasabban tudtak reagál-
ni az új kihívásokra.  

- A szociális megosztottságban nagyon jelentős a tudás, az iskolázottság, a digi-
tális korhoz való alkalmazkodás szerepe. Nemcsak a cigányság társadalmi hát-
rányainak újratermelődésében alapvető a középfokú oktatásban jelentkező erős 
szelekció, hanem nemzetközi összehasonlításban is Magyarországon kiemel-
kedően nagy a gyerekek iskolai pályafutása szempontjából a szülők képzettsé-
gének, azaz kulturális tőkéjének a szerepe.  

- Az utóbbi három-öt évben a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenését 
tapasztaljuk. Ezt azonban korántsem tekinthetjük pozitív fejleménynek, mert 
ez egyrészt a járadékból élők helyzetének a keresők helyzeténél sokkal 
nagyobb javulását, másrészt a konszolidáció terheinek – a gazdaság 
teljesítménye szempontjából alapvető – középrétegek


