
Bemutató

2016. október 18. 

Rózsavölgyi Szalon Arts & Café

Budapest 

V. Szervita tér 5.



Program:

10:15 – 10:30: Regisztráció

10:30 – 10:40 Czibere Károly (szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár, EMMI): Köszöntő.  Adatok és politika; Társadalmi riport és 

szociálpolitika 

10:40 – 10:50 Tóth István György (Tárki Zrt.): A kötet bemutatása: főbb fejezetek és 

megállapítások

10:50 – 11:20 Három fejezet fontosabb megállapításai

Kolosi Tamás (Tárki Zrt.): Vagyoneloszlás Magyarországon

Hárs Ágnes (Kopint-Tárki Zrt.): Elvándorlás, bevándorlás és a magyar 

munkaerőpiac

Orosz Éva (ELTE TáTK): Egészségi állapot, egészségi 

egyenlőtlenségek, nemzetközi 

Összehasonlításban

11:20 – 12:00 Kérdések és válaszok a szerzőkhöz



1990-2016



Tartalom

Előszó (Kolosi Tamás – Tóth István György)

I. GAZDASÁGI POTENCIÁL, MUNKAERŐPIAC 

1. A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai (Palócz Éva)

2. Korrupciós kockázatok, átláthatóság, közbeszerzések. Magyar közbeszerzések 2009–2015 közötti adatainak 

elemzése (Tóth István János – Hajdu Miklós)

3. Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon? (Scharle Ágota)

II. TÁRSADALMI SZERKEZET

4. Középosztály(ok) Magyarországon és Európában (Tóth István György)

5. Vagyoneloszlás Magyarországon (Kolosi Tamás – Fábián Zoltán)

6. Polgárság a mai Magyarországon (Sik Endre – Szeitl Blanka)

7. Anyagi depriváció Magyarországon, 2019–2015 (Gábos András – Tátrai Annamária – B. Kis Anna – Szivós Péter)

8. Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon (B. Kis Anna – Gábos András)

III. HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSE A VÁLSÁG KÖZBEN ÉS UTÁN 

9. A háztartások megtakarításai és eladósodottsága Magyarországon, 2008–2015 (Medgyesi Márton)

10. A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma (Simonovits Bori – Szivós Péter)

11. Háztartások munkaintenzitása a válság idején és a kilábalás időszakában (Branyiczki Réka)



IV. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, MENEKÜLTKÉRDÉS

12. Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek (Hárs Ágnes)

13. Magyarország sajátos helyzete az európai menekültválságban (Juhász Attila – Molnár Csaba)

14. A segítségnyújtás evolúciója és a szolidaritás új formái a migrációs válság idején.  Új önkéntes és régi civil

szervezetek 2015-ben (Bernát Anikó – Kertész Anna – Tóth Fruzsina Márta)

V. INTÉZMÉNYEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER

15. Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói 

teljesítmények (Hermann Zoltán – Varga Júlia)

16. Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban (Orosz Éva – Kollányi Zsófia)

17. A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása 

(Goldmann Róbert–Gyetvai Gellért–Mester Dániel)

18. Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén

(Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori)

VI. ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK

19.A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és a mai Magyarországon (Hajdu Gábor –Sik Endre)

20. Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi 

összehasonlításban (Simonovits Bori – Szeitl Blanka

A KÖTET SZERZŐI



Kolosi Tamás és Tóth István György: szerkesztői előszó  

Környezet:

javuló makroszámok, egyre harcosabb közhangulat

kommunikácós offenzíva, ki nem beszélt témák

Társadalmi riport:

kiegyensúlyozott értékelés, adatorientált prezentáció

Főbb üzenetek:

szegény gazdagok

szűk középosztály

csökkenő, de jelentős depriváció

jelentős oktatási és egészségi egyenlőtlenségek,

nem hatékony intézmények, hiányzó reformok

közbeszerzési korrupció

Összességében: mintha célt vesztettünk volna, Európa: hol van?



5. fejezet 

Kolosi Tamás  - Fábián Zoltán: Vagyoneloszlás 

Magyarországon



A vagyoneloszlás Magyarországon, 2015 – makrobecslés

Vagyoni réteg A háztartások százaléka

Vagyontalanok (7 millió Ft alatti 

vagyon)

50%

Globális középréteg (7 és 70 millió 

Ft közötti vagyon)

45%

Vagyonosok (70 millió Ft feletti 

vagyon) 

5%

Ezen belül:

70–150 millió Ft 4,4%

150–300 millió Ft 0,3%

300 millió Ft – 3 milliárd Ft 0,3%

3 milliárd Ft felett 150–200 háztartás

Forrás: saját számítás.



Vagyonelemek átlagos értéke az egyes vagyoni rétegekben, 2015 (millió Ft)

Vagyonelemek Vagyontalanok Vagyoni 

középréteg

Vagyonosok

Lakóingatlan 4,9 16,5 35,0

Egyéb ingatlan 0,1 0,7 34,1

Pénzügyi vagyon 1,2 2,1 31,9

Egyéb ingó 

vagyon

0,0 0,1 4,3

Személyautó 0,2 0,7 3,2

Vállalkozói 

vagyon 

0,0 0,1 24,5

Összesen 6,4 20,3 133,0

Forrás: saját számítás a TÁRKI Háztartás Monitor 2015 lakossági adatfelvétele alapján.



A háztartásfő iskolai végzettsége szerinti csoportok összetétele vagyoni státusz 

szerint, 2015 (%)



A vagyoni középrétegek aránya az egyes jövedelmi decilisek szerint, 2015 

(%)



12. Fejezet 

Hárs Ágnes: Elvándorlás, bevándorlás és a magyar 

munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek 



2010 körül a magyar elvándorlás 

mértéke, mintázata hasonlóvá vált a 

régió többi országáéhoz, megszűntek a 

korábbi alacsony migrációt fenntartó 

hatások.

Jellemző az elvándorlás iránya és 

annak változása.

Számottevő nagyságú (50% feletti) a 

visszavándorlás a kedvezőtlen 

gazdasági környezetben is!

A magyar migráció növekedése a fő célországok irányába

Külföldön élők létszámváltozása  

regisztrált adatok (fő)

Forrás: saját számítások a tükörstatisztikák alapján (Hárs 2016); 



Munkapiaci mutatók változások és a külföldi munkavállalás 

együttmozgása, 2009–2015
Feltételezés: 

elvándorlás hatására a 

munkanélküliség csökken

De

•Külföldön dolgozás esélyét 

csökkenti, hogyha valaki 

korábban nem dolgozott 

(közmunka még inkább) 

(becslés LFS alapján)

•Migrációs várakozások és 

gazdasági  kilátások 

együttmozgása (Tárki)



Inkább az időszakosan javuló 

munkapiaci környezet hatott az 

elvándorlás mérséklődésére 

(lengyel, balti tapasztalat is)

Forrás: KSH Munkaerő-felmérés megfelelő évi adatai alapján saját kalkuláció. Külföldön dolgozók létszáma: lásd előbb 2. ábra. 

Munkaerőhiány: KOPINT–TÁRKI (2016).

Megjegyzés: *a létszámváltozást mindig az előző év megfelelő negyedévéhez viszonyítva számítottuk a tükörstatisztikák alapján. **az előző

év megfelelő negyedévéhez viszonyítva; *** korrigált munkanélküliségi ráta, a közmunkásokat beszámítva, a külföldön dolgozókat 

leszámítva.



Munkapiaci válaszok, alkalmazkodás:

• a bérek növekedését a migráció  

jelentősen nem volt képes még 

befolyásolni. 

• épp abban a magas jövedelmű 

csoportban emelkedtek a bérek, 

ahol kicsi az elvándorlás, miközben 

az elvándorlás által jobban érintett 

csoportokban nem vagy csak alig.

• olyan társadalmi csoportok 

esetében, amelyek különösen 

érintettek a migrációban, a hatás 

érzékelhető lehet.

• szaporodnak a munkaerőhiányról 

szóló beszámolók. Növekszik az 

üres álláshelyek száma. A 

bérhatások érvényesítésében a 

béralku fontos szerepet játszhat 

Nettó átlagbér alakulása (PPS, euró)

Forrás: Eurostat (bérek)



Összegző tanulságok

A gyorsan növekvő migráció aggasztó jelzés, 

Munkapiaci és társadalmi következményei is érezhetőek és erősödnek

A hazai munkapiaci alkalmazkodás késlekedik

Magyarországon a migráció növekedésével együtt gyorsan megjelent a ’migráció 

kultúrája’ (Kandel–Massey 2002)

•a kultúrában és a mindennapokban is megjelenik a migráció narratívája, felerősítve a 

migrációt meghatározó tényezők hatását

•külföldi munkavállalás komoly lehetőségként fogalmazódik meg az érintett csoportok 

számára felülértékelve a migráció előnyeit  (pl. orvosok elvándorlását vizsgálva)

•a kapcsolatok erősödő hálója fontos szerepet játszhat ebben, 

•ennek megfelelően alakulnak az életstratégiák kialakítására, az iskolázásra 

vonatkozó döntések. 



16. Fejezet

Orosz Éva – Kollányi Zsófia: Egészségi állapot, 

egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi 

összehasonlításban



Főbb megállapítások

• Számos alapvető mutatóban nagyobb a lemaradásuk az EU15 átlagához és 

a többi visegrádi országhoz képest is, mint amekkora a 80-as évek végén 

volt 

• Az ország gazdasági fejlettsége alapján elvárhatónál rosszabb a népesség 

egészségi állapota 

• A 90-es évek közepe óta az élettartam népesség-szintű szerény mértékű 

növekedését az egészség-egyenlőtlenségek növekedése kísérte 

• Az iskolai végzettség szerinti egészség-egyenlőtlenségek – mind az 

objektív, mind  a szubjektív egészségi állapotban – lényegesen nagyobbak, 

mint az EU15 átlagában

• Relatív helyzetünk különösen rossz az egészségügyi rendszer 

teljesítményét jelző kezelhető halálozást tekintve 



A 80-as évek végéhez és az ország jelenlegi gazdasági 

fejlettségéhez képest is rosszabb relatív helyzet

A 40 éves korban várható élettartam és a GDP 1995-ben és

2013-ban, az EU országaiban



Növekvő és nemzetközi összehasonlításban is súlyos egészség-

egyenlőtlenségek

30 éves korban várható élettartam nem és iskolázottság

szerint



Relatív helyzetünk a többi Visegrádi országénál is rosszabb

Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia

(EU14* átlag = 1)

Halálozás: összes halálok 1,52 1,29 1,32 1,45

Idő előtti halálozás 1,88 1,31 1,87 1,93

Megelőzhető halálozás 2,10 1,51 1,48 1,86

Kezelhető halálozás 2,52 1,81 1,72 2,44

Egy főre jutó

egészségügyi közkiadás

0,37 0,58 0,36 0,50

*/ EU 15 Luxemburg kivételével



Az egészség-egyenlőtlenségeket alakító tényezők

• strukturális (gazdasági, társadalmi, szociálpszichológiai, 

társadalompolitikai) tényezők; beleértve a népesség jövedelem, 

iskolázottság, foglalkozás szerinti rétegződését

• közvetlenül ható kockázati tényezők (környezeti ártalmak, 

stressz, táplálkozás, egészségkárosító szokások stb.); 

• az egészségügyi rendszer működése



www.tarki.hu


