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 Unalomig ismételgetett tézis, hogy 
a középosztály alapvetően meg-
határozza a társadalom szerke-

zetét és működését. Stabilitásától függ-
het a demokratikus berendezkedés is. 
A rendszerváltozás egyik nagy ígérete 
volt, hogy a magyar társadalom szerke-
zete a stabil, erős középosztályra épülő 
nyugat-európai országokéhoz válik majd 
hasonlóvá. Ez a folyamat azonban a várt-
nál sokkal lassabban halad. A kétéven-
te megjelenő Társadalmi Riport friss ta-
nulmányaiban többek közt ezt is boncol-
gatják a szerzők.

SZEGÉNY JÓMÓDÚAK
Általános közgazdasági értelmezések 
szerint a középosztály tagjainak a kere-
sete a jövedelmi skála közepén helyez-
kedik el. Tóth István György szocioló-
gus, a Tárki Társadalomkutatási Inté-
zet Zrt. vezérigazgatója tanulmányában 
azokat sorolja a jövedelmi középrétegbe, 
akiknek a fizetése az eloszlás középérté-
kétől egyötöddel feljebb, illetve lejjebb 
nyúló sávon belül található. Akinek en-
nél kevesebb jut, de még a szegénységi 
küszöb (általában a medián 60 százalé-
ka) fölötti a járandósága (a középső ér-
ték 60 és 80 százaléka közötti), azt az 
alsó jövedelmi középrétegbe soroljuk. 
Aki a medián 120 és 200 százaléka kö-
zött keres, a jövedelmi felső középréteg-
hez tartozik. Jómódúnak pedig az szá-
mít, akinek a középső érték 200 száza-
lékánál nagyobb a bevétele.

Ebből a megközelítésből a jövedelmi 
közép aránya Magyarországon viszony-
lag magas: 2014-ben a népesség három-
negyede tartozott ide. Megoszlását tekint-
ve 16 százalék volt az alsó, 32 a középső 
és mintegy 28 százalék a felső középré-
teg aránya (lásd az 1. ábrát). Ez azt je-

lenti, hogy Magyarországon a kereseti 
egyenlőtlenségek sem az uniós, sem az 
OECD-államokhoz hasonlítva nem kiug-
róak. Ám a jövedelmi középhez soroltak 
nálunk nem tekinthetők a szó szocioló-
giai értelmében vett (fogyasztási mintái, 
vásárlóereje alapján definiált) középosz-
tálynak. „A jövedelmi középréteg gyen-
ge, nem engedheti meg magának a de-
cens életet, nincsenek tartalékai. Az ide-
tartozók háromnegyedének gondot okoz-
na egy váratlan kiadás (drágább autóal-
katrész, tönkrement mosógép, csőtörés 
stb.), kétharmaduk, bár szeretne, nem 

tud elmenni egy hétre nyaralni, és egy-
harmaduknak még a rendszeres húsfo-
gyasztás is probléma” – emeli ki Tóth 
István György. Még a legfelső jövedel-
mi csoport, a jómódúak harmada is ar-
ról számol be, hogy gondot okozna szá-
mára egy váratlan kiadás, ötödük pe-
dig egy egyhetes nyaralást sem enged-
het meg magának. 

NÖVEKVŐ UNDERCLASS
Mára már közhely, de a rendszerváltást 
követően jelentősen nőtt az elithez, il-
letve a deprivált csoportokhoz tartozók 
száma, miközben erőteljesen szűkült a 
középosztály. A felső közép és a közép 
együttes aránya 1992 és 2009 között 49-
ről 38 százalékra csökkent, 2014-re pe-
dig tovább esett 31 százalékra. 

A magyar társadalom szerkezetében 
alapvető torzulás tapasztalható: nagy 
az alacsony képzettségű, marginalizált, 
deprivált csoportok (underclass) aránya, 
kevesen vannak viszont azok, akik elég 
megtakarítással és rendszeres jövedelem-
mel rendelkeznek egy középosztálynak 
megfelelő életmód fenntartásához. Utób-
biak ráadásul nem is a jövedelmi közép-
réteghez tartoznak ma Magyarországon. 
Egymást követő szociológiai vizsgálatok 
szerint ez utóbbi tehetősebb csoport, az-
az a szociológiai értelemben vett közép-

osztály valahol ott helyez-
kedik el a bevételi skálán, 
ahol a jövedelmi középré-
teg véget ér.

A magyar népesség kb. 
harmada található a szűk 
értelemben vett középső 
jövedelmi sávban. Ez na-
gyobb arány, mint ami az 
európai országok többségé-
ben tapasztalható, de van 
néhány állam, ahol jóval 
szélesebb (Dánia, Svédor-
szág, Csehország) vagy ha-
sonlóan széles (Belgium, 
Ausztria, Szlovénia) ez a 
réteg. Amennyiben csak 
a jövedelemarányokat néz-
zük, ezt akár jó hírnek is 
tekinthetnénk, de ha a ma-
gyar jövedelmek vásárló-
erejét összehasonlítjuk más 
európai országokéival, en-
nél sokkal kedvezőtlenebb 
a helyzet. Ebben az össze-
vetésben az derül ki, hogy 
a magyar jövedelmi közép 
legtehetősebbjeinek legfel-
jebb akkora a vásárlóereje, 

Hová lett a hazai 
középosztály? 
MAGYAR VALÓSÁG  ❘  Az életszínvonaluk és szokásaik 
alapján a középosztályhoz soroltak ma Magyarországon 
többet keresnek, mint akik jövedelmileg a középrétegbe 
tartoznak. Utóbbiak még az átlagos életformát sem 
engedhetik meg maguknak – többek között ez derül ki a 
Társadalmi Riport 2016 tanulmánykötetből. 

TÁRSADALOM ÉS TREND

*Nettó. Forrás: Tóth István György

Háztartásijövedelem-osztályok
relatív nagysága az EU-ban, 2011*
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mint például a portugáloknál ugyanezen 
csoport legkevésbé tehetőseié. Aki ma ná-
lunk a felső középbe tartozik, az nagyjá-
ból akkora vásárlóerővel bír, mint a spa-
nyol, a szlovén vagy a máltai középréteg. 
Nem egyik vagy másik jövedelmi csopor-
tunk szegény, hanem a magyar gazdaság 
egészének vásárlóerő-paritáson mért el-
maradása jelentős az EU tagállamainak 
többségéhez képest. 

LESZAKADÓ NETTÓ BÉREK 
Miközben bizonyos tipikus középosztá-
lyi foglalkozásokban (például orvosok) 
Magyarországon a nemzetgazdasági át-
lag másfélszeresét lehet megkeresni, ez 
az arány az OECD-országok többségé-
ben legalább kétszeres. Egy luxemburgi 
ápolónőt, aki az ottani átlagfizetésnél 40 
százalékkal keres többet, simán közép-
osztálybelinek tekinthetünk. A magyar 
átlag 80 százalékát kereső itteni kollé-
gájáról sajnos mindezt már nem lehet el-
mondani. A magyarországi bérek sokak 
szerint azért alacsonyak, mert hiányoz-
nak a munkavállalók érdekeit hatékonyan 
képviselő szakszervezetek. A kutatók rá-
mutatnak, hogy azon nyugat-európai or-
szágok többségében, ahol sok szakszer-
vezet működik, nagyobbak a keresetek, 
mint ami a termelékenységből követ-
kezne, míg a kelet-európai államokban 

ennél kisebbek. Sőt azt is megjegyzik, 
hogy nem az alacsony termelékenység 
miatt alacsony a magyar bérszínvonal, 
hanem fordítva: a nyomott bérek okoz-
zák a kis termelékenységet, mivel a kül-
földi cégek is az alacsony hozzáadott ér-
tékű termelést hozzák ide. 

Rossz hír, hogy Magyarország csu-
pán Horvátországot, Lettországot, Ro-
mániát és Bulgáriát előzte meg az egy 
foglalkoztatottra eső, vásárlóerő-pari-
táson mért GDP-értékét tekintve. Rela-
tív pozíciónk a többi felzárkózóhoz ké-
pest 2008–14 között egyértelműen rom-
lott, mivel a magyar munkatermelékeny-
ség változatlan maradt az EU 28 orszá-
gának az átlagához viszonyítva, míg a 
versenytársaké javult.

A nettó bérek terén a hazai helyzet 
még rosszabb: a magyar munkaválla-
lók (pontosabban az egyedülálló, gyer-
mektelen és átlagbért kereső dolgozók) 
vásárlóerő-paritáson számítva az EU-
átlag mindössze felét kapták 2014-ben. 
E tekintetben is csak Romániát, Bul-
gáriát, Lettországot és Litvániát előz-
zük meg. Ismert, hogy Magyarorszá-
gon különösen nagyok a bérekre rakó-
dó adóterhek, igen nagy az úgyneve-
zett adóék értéke. A magyar munka-
adók és munkavállalók Európa egyik 
legnagyobb adóékét fizetik, azaz a fog-

lalkoztatók által fizetett bérköltség na-
gyobb része jut az adóhivatalnak, mint 
más országokban. 

Ami a vagyoneloszlást illeti, itt még 
nagyobbak a különbségek. A lakosság 
töredékének van csak 70 millió forint 
feletti vagyontárgya, miközben a népes-
ség közel felének egyáltalán nincs va-
gyona. Az egy főre jutó éves háztartá-
si jövedelmek átlagos különbsége az al-
só és felső 10 százalék között 7-szeres, 
míg ugyanez a vagyoni helyzet eseté-
ben 27-szeres. 

Forrás: Tóth István György
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A magyar vagyonosodásra vonatkozó 
adatok megfelelnek az ország gazdasági 
helyzetének, a GDP-nél azonban lassab-
ban változnak. A Credit Suisse 2015. évi 
összeállítása szerint nálunk az egy fel-
nőttre jutó vagyon (a háztartások számá-
nak kétszeresével, azaz 8 millió nagyko-
rúval számolva) 30 796 dollár (nagyjából 
9 millió forint). Háztartási vagyonként ez 
az osztrák átlag hatoda, de még a legsze-
gényebb nyugat-európai ország, Portugália 
egy főre jutó értékének a felét sem éri el. 
Elmarad a szlovéntól, de nagyobb, mint 
a lengyel, a szlovák, a román és a szerb 
számok. A GDP-t figyelve ugyanakkor 
azt látjuk, hogy az utóbbi országok közül 
páran már megelőzték hazánkat.

MOZDÍTHATATLAN VAGYONOK
Míg a jövedelmet tekintve a globális 
középosztályhoz az tartozik, aki napi 
10 és 100 dollár között keres, az ingat-
lan- és pénztulajdon tekintetében a 30 
ezer és 300 ezer dollár (7–70 millió fo-
rint) közötti vagyonnal rendelkezők so-
rolhatók ide. A Credit Suisse felméré-
se szerint Nyugat-Európában és az an-
golszász államokban a lakosság 60-70, 
a visegrádi országokban 25-35, hazánk-

ban pedig 39 százalékra te-
hető ezek aránya. A háztar-
tási vagyon nemzetközi ösz-
szehasonlításban viszony-
lag magas szintje Magyar-
országon elsősorban a la-
kástulajdonnak köszönhe-
tő. A megkérdezett háztar-
tások 95 százaléka lakóin-
gatlanának a tulajdonosa, 
ami kevésbé mobilizálható 
vagyont jelent. Az ő becs-
léseik alapján az otthonok 
átlagos értéke 12,3 millió 
forint. A teljes magyar la-
kosság lakóingatlan-vagyo-
nát 48 000 milliárd forint-
ra tehetjük, míg az ezen fe-
lüli ingatlanvagyon továb-
bi 4000-5000 milliárdot 
tesz ki. Ismert olyan becs-
lés is, amely a teljes lakos-
sági vagyont 100 000 mil-
liárd forintra teszi úgy, hogy 
10 000 milliárdnyi makro-
gazdasági statisztikákban 
nem szereplő „feketepénz-
zel” is számol.

Az MNB előzetes adatai 
szerint míg a lakosság nettó 
pénzügyi vagyona 2015 de-
cemberében 32,5 ezer mil-

liárd forint volt, ez egy évre rá majdnem 
14 százalékkal több lesz. A Deloitte becs-
léséből viszont az elemzők azt feltétele-
zik, hogy a háztartások több mint fele az 
idén egyetlen fillért sem tud félretenni. 
A Társadalmi Riportban megjelent ha-
zai kutatás szerint a háztartások nagyjá-

ból fele (44 százaléka) lényegében telje-
sen vagyontalan, kis értékű (10 millió fo-
rint alatti), nem mobilizálható lakása és 
némi készpénze, bankbetétje lehet csak. 
A vagyoni középréteg 55 százalékra te-

hető. A családok mindössze 5 százalé-
kára volt jellemző a 70 millió forint fe-
letti vagyon. A leírt vagyoni rétegződés 
persze összefügg a háztartások lakóhe-
lyével, jövedelmi helyzetével, a család-
fő iskolázottságával és a népesség szub-
jektív osztályhelyzetével. Jelzi a magyar 
társadalomszerkezet alapvető torzulá-
sát: nemzetközi összehasonlításban is 
magas arányú a deprivált underclass és 
a vagyontalan réteg, míg túlságosan ki-
csi a felső középréteg és ezen belül is a 
vagyonosok csoportja.

HELYZETBE HOZOTTAK
A Tóth István György és Kolosi Tamás 
által szerkesztett Társadalmi Riport 2016 
tanulmánykötet a jelen problémáira ref-
lektál. A társadalomszerkezettel foglal-
kozó kutatások korábban az osztálykér-
dést összességében kezelték, most viszont 
kifejezetten a középosztályra koncentrál-
tak. Míg a 2014-ben megjelent kötetben 
a szerzők még azt írták, hogy az utóbbi 
10-12 évben nem volt jelentős változás 
a társadalom szerkezetében, az idei ta-
nulmányban – kiemelve a középosztály 
helyzetét – jelentős problémákra hív-
ják fel a figyelmet. A vásárlóerő-paritá-
son számított magyar bérszínvonal még 
mindig jelentősen elmarad az EU átla-
gától, és a társadalom alulról számított 
60 százaléka nem képes középosztályi 
életminta követésére. Az okok részben a 
XX. századi magyar történelemben, va-
lamint a második világháború előtti és 
utáni nem demokratikus rezsimek gaz-
daság- és társadalompolitikájában ke-
resendők. Végső soron a középosztály 

ereje és jóléte szorosan ösz-
szekapcsolódik a gazdaság 
általános növekedési poten-
ciáljával. Az utóbbi azonban 
nem automatikusan terem-
ti meg az előbbit. Az elmúlt 
hat év adózási és szociálpoli-
tikai változásai, a lakástámo-
gatási rendszerek átalakítása 
egyes középosztálybeli cso-
portokat (mindenekelőtt a fia-
talabbakat és a sokgyermeke-
seket) kétségkívül „helyzetbe 
hozott”. Az adó- és támogatá-
si rendszerek átalakításának, 
a marginalizált rétegek mun-
kaalapú társadalomba történő 

visszavezetésére tett kísérleteknek a ha-
tásai (részben a rövid idő, részben a ren-
delkezésre álló adatok híján) még nem 
láthatók egyértelműen. 

PINTÉR LÍVIA

TÁRSADALOM ÉS TREND

Forrás: Credit Suisse Global Wealth Report, 2015
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