
TÁRSADALMI RIPORT 2012 KÖTET 
BEMUTATÓ

2013.            MÁRCIUS 7. 10 ÓRA

RÓZSAVÖLGYI SZALON



• Előszó
• (Kolosi Tamás – Tóth István György)

• I.  TÁRSADALOMSZERKEZET, EGYENLŐTLENSÉGEK, 
TÁRSADALMI INDIKÁTOROK

• 1. A jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon 
(Medgyesi Márton – Tóth István György)

• 2. Megéri tanulni…? (Kolosi Tamás – Keller Tamás)
• 3. Családi struktúrák az életciklusban
• (Harcsa István – Monostori Judit)

• II. MAKROGAZDASÁG
• 4. Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, 

sérülékeny háztartások 
• (Oblath Gábor – Palócz Éva)
• 5. Magyarország versenyképességének alakulása 

(Vakhal Péter)
• 6. A magyar szociálpolitika szerepe az 

egyenlőtlenségek alakításában (Szivós Péter)
• III. MUNKAERŐPIAC

• 7. Munkapiaci válságok, változások, válaszok (Hárs 
Ágnes)

• 8. Az alacsony foglalkoztatás okairól 
• (Divényi János – Kézdi Gábor)

•

• 9. Határokon átnyúló munkaerő-piaci és 
jövedelemszerző mozgások a „végeken”

• (Koltai Júlia – Sik Endre)

• IV. SZUBJEKTÍV JÓLLÉT

• 10. Hat állítás az elégedettség és a materiális 
aspirációk kapcsolatáról (Keller Tamás)

• 11. A gyermekek jólléte Magyarországon európai 
összehasonlításban

• (Gábos András – Kopasz Marianna) 

• 12. Az 50 éven felüliek „jólléte” kapcsolataik 
tükrében (Gáti Annamária)

•

• V. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ

• 13.  Pártrendszer és a társadalmi kohézió 
jelzőszámai Magyarországon (Fábián Zoltán)

• 14. Egyenlőtlenségek iránti attitűdök 
Magyarországon (Medgyesi Márton)

• 15. Jövedelmi egyenlőtlenség és választási 
hajlandóság (Horn Dániel)

• 16. A radikalizmus és a cigányellenesség gyökerei a 
szélsőjobboldal szimpatizánsai körében

• (Bernát Anikó – Juhász Attila – Krekó Péter –
Molnár Csaba)



• Kolosi Tamás (TÁRKI): Hogyan lettünk elsőkből 
utolsók?

• Tóth István György (TÁRKI): A magyar társadalom 
főbb tendenciái

• Hárs Ágnes (Kopint-Tárki): Munkapiaci válság, 
munkanélküliség és elvándorlás

• Kézdi Gábor (CEU és MTA KRTK ) – Divényi János 
(CEU): Az ötven év feletti népesség alacsony 
foglalkoztatottságának okai

• Bernát Anikó (TÁRKI) – Krekó Péter (Political
capital): Cigányellenesség és radikalizmus

• Fábián Zoltán (TÁRKI): Pártrendszer és társadalmi 
kohézió



Kolosi Tamás (TÁRKI): 
Hogyan lettünk elsőkből utolsók?



• A rendszerváltás időszakai: alapvetően sikeres 90-es évek után 
leszakadás a következő évtizedben

• A siker tényezői: kedvező induló feltételek, a jogállam 
intézményei és biztosítékainak kiépülése, modern 
piacgazdaság feltételei, tulajdonosi polgárság kialakítása, 
külföldi technológia és munkakultúra importja

• Viszont: megvívatlan konfliktusok, elmaradt intézményi 
reformok (oktatásban, egészségügyben, kultúrában, 
tudományban, vagyis az értelmiségi ágazatokban)

• Politikai gyűlölethullám elharapózása (értelmiségi értékviták a 
90-es években, konfliktusteremtő lépések 1999-2000-től, 
választási költségvetések és ellenzéki dacpolitika)



Tóth István György (TÁRKI):  
A magyar társadalom főbb tendenciái



• Általános modernizációs folyamat (társadalmi-demográfiai 
szerkezet, háztartás szerkezet, együttélési minták átalakulása, 
idősödő korszerkezet, iskolázottsági szint emelkedése, 
értékrendi változások)

• Gyorsított felzárkózási folyamat (külföldi tőkebefektetésekből 
származó technológiai fejlődés)

• Téves társadalompolitikai döntések: 
– A munkapiaci átalakulás, a privatizáció és a szociális rendszerek  

reformjának rossz kombinációja

– Ösztönzési, aktivizáló társadalompolitika helyett, az egyes társadalmi és 
gazdasági csoportok „védelme”

• Végzetes politikai polarizáltság (közpolitikai megoldásokat 
kínáló pártrendszer helyett a klientúra képviselete)



A jövedelem egyenlőtlenségek alakulása 
2012-ben

Az egyenlőtlenségek nőttek

2009 2012

Gini 27,2 29,3

P90/P10 3,53 4,03

P90/P50 1,81 1,84

P10/P50 0,51 0,46

A szegénység nőtt, a középréteg aránya nem nőtt
1992 2000 2012

Gazdagok (a medián több mint kétszerese 7 9 8

Felső középosztály (a medián 120-200%-a) 25 25 27

Középosztály (a medián 80-120%-a) 42 34 30

Alsó középosztály (a medián 50-80%-a) 20 23 21

Szegények (medián felénél kevesebb) 6 9 14



Hárs Ágnes (Kopint-Tárki): Munkapiaci 
válság, munkanélküliség és elvándorlás



Gazdasági és munkapiaci trendek, 2000-2012

Gazdasági folyamatok Munkapiaci folyamatok, 15-64 évesek

Forrás: KSH Stadat GDP, nettó kereset, fogyasztói árindex és a KSH Munkaerő-felmérés adatai

2006-ig: GDP növekedés, reálkereset növekedés (ciklikus) – stagnáló foglalkoztatás
2006 óta: minden  gazdasági mutató romlik,  

munkapiac:  munkanélküliség  megemelkedett � aktivitási arány nőtt
2012-ben: további romlás: GDP, reálkereset változás negatív � foglalkoztatás növekedés (?)  



Munkapiaci változások nemzetközi 
összehasonlításban

Forrás: Eurostat online adatbázis, EU-LFS adatok.

Foglalkoztatottak aránya  stagnálás  -
fokozatosan elmarad  a régió országaitól 

Strukturális különbségek jelentősek – nagy 
elmaradás az EU átlagos foglalkoztatási 
szintjétől:
•fiatalok (15-24 évesek)
• idősek  (55+ )
• alacsony képzettségűk  
•és férfiak  foglalkoztatási arányában
Nem tér el jelentősen az EU átlagtól
•Jó munkavállalási korúak (25-54 évesek)
•Képzettebbek , különösen  a magasan 
kvalifikáltak foglalkoztatási aránya

Foglalkozási arány növekedés 2012-ben (?)



Fiatalok növekvő munkanélkülisége

15–24 és 25–29 évesek munkanélküliségi rátája és 
aránya, valamint 15–64 évesek munkanélküliségi 
rátája

Munkapiacra belépő fiatalok  helyzete 
kedvezőtlen 
•15-24 évesek munkanélkülisége magas 
•korcsoport foglalkoztatása alacsony  -
ráta ezért magas de népességen belüli 
arány nem kiugró
•Romló belépési lehetőség2011-ben 
(a 15-24 és 25-29 évesek között is)

•A képzetlen fiatalok helyzete különösen 
kedvezőtlen – iskolarendszer/ 
szakképzés reform  hatása  - ?  (� )

•A felsőfokú végzettségűek 
munkanélkülisége alacsony – de az 
egyetemi „reform” hatása  még nem 
látható 

Forrás: KSH Munkaerő-felmérés megfelelő évi adatai



Külföldi munkavállalás – kiút lehetősége
Migránsok aránya a hazai ill. aktív népességben, %

Forrás:  Tükörstatisztika  és HU LFS alapján saját számítás

Mi lehet migrációt erősítő tényező?

• bérelőny :  reálkereset  csökken/stagnál

• munkapiac: munkanélküliség nő/stagnál

• szociális rsz.:  megszorítások és ellátatlanság

•gazdasági növekedés: gazdasági adatok 

•gazdasági várakozások alakulása: 

bizonytalanság

•nem gazdasági várakozások: FONTOS (isk. 

rendszer, egyetemi reform,  eü. reform, stb.)

Mi lehet migrációt visszatartó tényező?

•gazdasági helyzet változása

•gazdasági várakozások változása

•nem gazdasági várakozások változása



Kézdi Gábor (CEU és MTA KRTK ) –
Divényi János (CEU): 

Az ötven év feletti népesség alacsony 
foglalkoztatottságának okai



A tanulmány célja és módszertana

• A magyarországi időskori foglalkoztatás rendkívül alacsony
– OECD statisztikák: az 55-64 éves népesség 34 százaléka foglalkoztatott 

Magyarországon
• Az OECD átlag 52 százalék

• Magyarország mögött csak Lengyelország (holtverseny) és Törökország áll

• A tanulmány a SHARE 2011. évi adatai alapján elemzi az 
ösztönzők, a készségek és az egészségi állapot szerepét
– A SHARE multidiszciplináris adatfelvétel, ami 19 országban harmonizált 

módon vizsgálja az öregedés folyamatát
• Magyarország 2011-ben csatlakozott. Az adatfelvételt a TÁRKI végezte

– A készségeket és az egészségi állapotot összehasonlítható tesztek is 
mérik

• Azonos készségszintű és egészségi állapotú emberek 
összehasonlításával vizsgáljuk a foglalkoztatásbeli eltéréseket



A magyar időskorú népesség európai 
összehasonlításban

• A magyar nyugdíjak tipikusan nem alacsonyabbak, mint az 50 év 
felett elérhető munkajövedelmek
– Ez nem ösztönzi a munkában maradást
– Oka lehet a „túl magas” nyugdíj és/vagy a „túl alacsony” keresetek

• A magyar 50-69 éves népesség készségszintje az európai eloszlás 
alsó közepén található
– A tesztek a memóriát, a gondolkodási sebességet, és a számolási 

készségeket mérik

• A magyar 50-69 éves népesség egészségi állapota a legrosszabbak 
között van európai összehasonlításban
– A krónikus betegségekben, a napi tevékenységekben való 

korlátozottságban, az elhízásban és az egészségi állapot szubjektív 
megítélésében a magyarok a rosszabbak között vannak

– Objektív tesztekben (tüdőkapacitás, általános erőnlét) a magyarok a 
legrosszabbak

– Depresszió tekintetében is a legrosszabbak között vagyunk



A készségek és az egészségi állapot szerepe a 
foglalkoztatásbeli lemaradásban

• A magyar 50+ népesség készségszintje részben magyarázza a 
foglalkoztatásbeli lemaradást
– A magyar népesség iskolai végzettsége nem magyarázza a lemaradást
– Az összehasonlítható tesztekkel mért készségek szerepe jelentős

• A magyar 50+ népesség egészségi állapota jelentős mértékben 
magyarázza a foglalkoztatásbeli lemaradást
– Igaz ez az egészségi állapot szubjektív megítélésére, a betegségekre és az 

összehasonlítható tesztekkel mért egészségi állapotra is

• A foglalkoztatásbeli lemaradás az alacsony készségszintű és rossz 
egészségi állapotú népesség esetében jelentős
– A magas készségszintű és jó egészségi állapotú idősödő népesség 

foglalkoztatásában Magyarország nincs lemaradva

• Ha a foglalkoztatás növelése kormányzati cél, a készségek és az 
egészségi állapot javulásához vezető változásokra van szükség
– Legfontosabb a rosszabb készség- és egészségi helyzet javítása, elkerülése



Azonos készségszintű és egészségi állapotú férfiak 
foglalkoztatása

5x5 kategóriában, a legalacsonyabb készségszint, illetve egészségi állapottól  a 
legmagasabb szintig. 50-59 éves férfiak

Magyarország A többi európai ország átlaga

x tengely: egészségi állapot

z tengely: készségszint

y-tengely: foglalkoztatási valószínűség



Bernát Anikó (TÁRKI) – Krekó Péter 
(Political capital): Cigányellenesség és 

radikalizmus



Cigányellenesség

• Nyíltan a közbeszédben 6-7 éve van jelen a téma ↔ a magyar társadalom 
attitűdjei változatlanok a romákról a ‘90-es évek közepe óta

1994 1997 2000 2002 2008 2011

A cigányoknak több támogatást kell 
adni, mint a nem cigányoknak.

15 10 15 12 8 11

Minden cigány gyermeknek joga van 
arra, hogy a nem cigányokkal közös 
iskolai osztályokban tanuljon.

– – 88 89 86 82

A cigányok között a hagyományos 
családi értékek tisztelete erősebb, 
mint a nem cigányok között.

– – 63 66 66 63

A cigányok gondjai megoldódnának, 
ha végre elkezdenének dolgozni.

89 – 85 88 78 82

A bűnözési hajlam a cigányok 
vérében van.

64 – 55 53 60 60

Csak helyeselni lehet, hogy még 
vannak olyan szórakozóhelyek, 
ahová a cigányokat nem engedik be.

46 47 38 33 36 42



Kik a cigányellenesek?

a 3 negatív
állítás alapján

Társadalmi csoportok szerint kiemelkednek:

„cigányellenes”
mindhárom 
állítással 
egyetért: 30%

• pártpreferencia: Jobbik: 46%, MSZP 33%, Fidesz-KDNP: 31%, 
LMP: 22%, válaszmegtagadó: 22%, bizonytalan: 28%

• Településtípus - legalacsonyabb arány: budapestiek (23%), 
legmagasabb arány: megyeszékhely (35%); 

• Régió – legalacsonyabb arány: D-Dunántúl (18%), legmagasabb 
arány: K-Dunántúl (39%) és É-Mo (36%)

• jövedelem - legalacsonyabb arányban: a legszegényebbek a 
háztartási jövedelem szerinti ötödök alapján

„ingadozó”: 
vegyesek: 57%

„elfogadó": 
mindhármat 
elutasítja: 13%

• Némi nőtöbbség (15%) a férfiakhoz képest (11%)
• Átlagon felüli arányban: idősek (70+: 20%) és egyedül élők (32%)



A Jobbik szavazóinak szociodemográfiai jellemzői

66%

44%

34%

56%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Férfiak és nők aránya férfi nő

25%

19%

27%

20%

18%

14%

18%

19%

8%

15%

4%

14%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Korcsoportok eloszlása 18-29 30-39 40-49

50-59 60-69 70+

14%

29%

30%

29%

41%

28%

15%

15%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Iskolai végzettség

legfeljebb 8 általános középfokú érettségi nélkül

középfokú érettségivel felsőfokú

14%

20%

28%

18%

22%

21%

17%

17%

19%

23%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Egy főre jutó háztartási jövedelem

1. ötöd 2. ötöd 3. ötöd 4. ötöd 5. ötöd



A Jobbik szavazóinak néhány attitűdje

20%

12%

80%

88%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Külföldi munka tervezése tervez nem tervez

43%

34%

51%

55%

6%

11%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Be kellene-e fogadni
a menekülőket?

senkit sem szabadna befogadni

van akit igen, van akit nem

minden menekülőt be kellene fogadni

51%

68%

49%

32%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

Zsidó szomszéd elfogadása
elfogadna

nem fogadna el

80%

59%

20%

41%

a Jobbik szavazói
között

a többi párt
szavazói között

A bűnözési hajlam a 
cigányok vérében van

egyetért nem ért egyet



Logisztikus regresszió (Jobbik-szavazó vs. más 
párt szavazója)

Egyértelműen szignifikáns változók EXP(B)

Nem (férfi) 0.415***

Kor (18-29)

30-39 0.749

40-49 0.728

50-59 0.317***

60-69 0.167***

70+ 0.144***

„A bűnözés a cigányok vérében van” (erősen egyetért)

Inkább egyetért 0.697

Inkább nem ért egyet 0.429**

Erősen nem ért egyet 0.202***

A zsidó szomszéd elfogadása (igen) 2.571***

Zsidók és izraeliek nagy számban fognak letelepedni Magyarországon 

(nem)
1.889***

Intézményekbe vetett bizalom 0.525


