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Vezetői összefoglaló 

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet társadalmi helyzetelemző tanulmányt készített az 
Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából, az I. 
Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv megvalósulásának nyomon 
követésére, valamint a II. Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv 
helyzetelemzésének megalapozására. A helyzetelemzés fő megállapításait az alábbiakban 
foglaljuk össze. Az összefoglaló szakaszolása megegyezik a tanulmány szerkezetével és 
minden fő elemzési terület esetén rövid összegzést ad. 

 

1. A gazdasági helyzet. A magyar gazdaság teljesítménye folyamatosan meghaladja az 
európai uniós átlagot, a hazai növekedés kétszerese a régi tagországokénak. A fejlődés 
kereteit jelentősen meghatározzák, és a jelenlegi folyamatokat tekintve egyben be is 
szűkítik, a költségvetési szféra feszültségei. A jóléti kiadások növekedése, valamint a 
beruházásoknak a lehetőségekhez képest feszített üteme vezetett ahhoz, hogy az 
államháztartás hiánya a korábbinál és az újonnan csatlakozott tagországokénál is 
magasabb. Az államháztartás explicit adósságállományának illetve a nyugdíjrendszer 
implicit adósságának növekedése a korosztályok közötti igazságosság problémáját is felveti. 
A legutóbbi időszak makrogazdasági folyamatainak fontos jellemzője, hogy 2001 óta a 
magyar gazdaság rendre két százalékpont feletti növekedési többletet mutat az EU-átlaghoz 
képest, ami nagymértékben elősegíti az ország gyors felzárkózását az EU tagállamok átlagos 
fejlettségi szintjéhez. A 2004. évi 4,6 százalékos GDP reálérték növekedést 2005-ben 4,1 
százalékos növekedés követte. A korábban vártnál lassabban, de fokozatosan javuló külső 
konjunktúra hatására a magyar gazdaság továbbra is export- és beruházás-vezérelt növekedési 
pályán halad. Folytatódnak az állami EU-projektekhez kapcsolódó és az infrastrukturális 
fejlesztések, ugyanakkor szinte minden más állami fejlesztés halasztódik. Az I. NFT 
keretében az ország közel 2 milliárd euró fejlesztési, s ezáltal 1 milliárd euró nettó EU-forrást 
használ fel.  

A reálgazdaság szolid növekedése mellett a költségvetési szféra feszültségei határozzák meg 
az ország gazdasági fejlődésének kereteit. 2005-ben az EU 25 tagországa közül Magyarország 
államháztartási hiánya volt a legmagasabb (6,1%). A csatlakozó országok között a magyar 
hiány messze felülmúlja valamennyi más országét. A többi kelet-közép-európai országnak 
ugyanis tavaly sikerült jelentősen csökkentenie az államháztartás hiányát, így 2005-ben már 
Magyarország volt az egyetlen ország közülük, amely nem teljesíti a maastrichti 
követelményeket. A jóléti kiadások és a közszférában dolgozók keresetének jóléti 
intézkedésként is felfogható nagymértékű emelése, valamint a beruházásoknak a 
lehetőségekhez képest feszített üteme vezetett ahhoz, hogy az államháztartás hiánya a 
korábbinál magasabb szintet ért el. A jóléti költekezés azonban egyben a hiány 
csökkentésének korlátja is. Az államháztartási hiány megugrása a korábbi tapasztalatok 
alapján nem pusztán mértékében, hanem a kiadások és bevételek korszerkezetében is 
egészségtelen. A prognosztizálható demográfiai helyzet, változatlan intézményi szerkezet 
mellett hosszú távon növekvő hiányt eredményez. Mivel mind a hiány ciklikussága, mind 
belső korszerkezete az egyes korosztályok generációs érdekérvényesítő képességét mutatja, a 
kedvezőtlen trend visszafordítása hosszú távon is komoly politikai kihívást jelent. Az 
államháztartás explicit adósságállományának, illetve a nyugdíjrendszer implicit adósságának 
növekedése a korosztályok közötti igazságosság problémáját is felveti. 
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A tíz új belépő közül Magyarország áll legtávolabb az euró bevezetésétől, mivel az egyedüli 
ország, amely egyetlen számszerű kritériumot sem teljesít. A gazdaságpolitika és a fiskális 
politika egyik legnagyobb feladata, hogy ezt a tervektől való eltérést valamilyen irányban 
feloldja, a Monetáris Unióhoz történő csatlakozás problémáját megoldja. 

 

2. Demográfiai helyzet. A demográfiai folyamatok, tartós és időben gyakran eltolódó 
hatásuk miatt is, fontos meghatározói más társadalmi folyamatoknak. Az alacsony 
termékenység és a születéskor várható élettartam növekedése együttesen vezet a társadalom 
öregedéséhez, melynek komoly kihatása van a munkaerőpiaci viszonyokra vagy a szociális 
ellátórendszer színvonalára. A születési kohorszok eltérő száma időben változó terhelésnek 
teszi ki az oktatási rendszert. Az anya életkorának növekedése az első gyermek születésekor 
nemcsak a befejezett termékenységet csökkenti, hanem a gyermekszegénység ellen is hat. 
A demográfiai folyamatokat az elmúlt években, a nyolcvanas-kilencvenes évek gyorsan 
változó folyamatai után, viszonylagos stabilitás jellemezte. A kilencvenes évek folyamatos és 
nagymértékű csökkenését követően, 95 ezer fő körül stabilizálódott a születések száma. 
Eközben a halálozások száma az elmúlt években a 130 és 140 ezer fő közötti sávban mozgott. 
A népességcsökkenés üteme a kilencvenes évek végéig gyorsuló ütemű volt, az elmúlt 
években állandósulni látszik. A magas gyermekszám és a magas halálozás miatt a cigányok 
körében a 15 év alattiak aránya közel kétszerese a teljes népesség körében mértnek.  

Az alacsony termékenység és a várható élettartam növekedése a fejlett társadalmak 
öregedéséhez, az időskori függőségi ráta emelkedéséhez vezet. A 65 év feletti népességnek a 
15-64 éves népességhez viszonyított aránya mind idehaza, mind a bővítés előtti Európai 
Unióban, mind az új tagországokban jelentős növekedést mutat 1990 óta. A magyarországi 
értékek elmaradnak ugyan az EU-15-ökétől és egyelőre a trend sem olyan meredek, mint a 
régi tagállamokban, ugyanakkor magasabbak az újonnan csatlakozottak függőségi rátáinál. 

A hazai és az európai adatok egyértelműen jelzik az első gyermekszülés későbbre tolódásának 
folyamatát. Magyarországon 1990 és 2003 között a mutató értéke mintegy 3 évvel növekedett 
(23 évről 26 évre). Ezzel párhuzamosan emelkedik a szüléskori átlagos életkor is, mely 
Magyarországon 2004-ben már 28 év volt, szemben például az 1980-ban megfigyelt 24 és fél 
évvel. A trend ehhez hasonló az EU-15-ök esetében is, de az értékek másfél-két évvel 
magasabbak a hazainál. 

A szülési kor kitolódása azonban nemcsak a termékenységre, hanem például a gyermekek 
szegénységére is hatással van. Az a tény, hogy a gyermekek a szülők munkaerő-piaci 
karrierjének későbbi pontján születnek, önmagában is csökkentheti a gyermekszegénységet, 
hiszen a háztartáslétszám növekedése jellemzően a rendelkezésre álló pénzügyi és vagyoni 
erőforrások egy magasabb szintjén történik.  

A célzott kutatások egyértelműen mutatják, hogy a roma nők az átlagosnál lényegesen 
korábban kezdenek szülni. Empirikus megerősítés hiányában egyértelmű ok-okozati 
kapcsolatról nem beszélhetünk ugyan, ám a szülések korai időzítése és az átlagosnál 
magasabb gyermekszám, illetve a nagyobb gyermekszegénység közötti kapcsolat erősnek 
tűnik a romák körében. A szülések időzítése azonban szorosan összefügg az iskolázottsággal. 
A romák jelenlegi termékenységi mintái részben összetételi hatásra vezethetők vissza. Ez azt 
is jelenti, hogy a roma nők iskolázottságának növekedése nyomán gyermekvállalási mintáik a 
többségi társadalomhoz közelíthetnek. 

Az átlagos gyermekszám csökkenése, az együttélési minták megváltozása és az idősek 
nemenként jelentősen eltérő továbbélési valószínűségei állnak a háztartások számának 
növekedése és átlagos méretének csökkenése mögött a fejlett országokban. Magyarországon 
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1999-ben az átlagos háztartásméret 2,7 fő volt, 2001-ben pedig 2,6 fő. Ehhez hasonló 
csökkenő tendencia az Európai Unió minden tagállamában megfigyelhető. A háztartásméret 
és a háztartás-összetétel nemcsak következménye, de egyben meghatározója is más 
társadalmi-demográfiai folyamatoknak száma. A csökkenő családméret hatást gyakorol 
például a lakáspiacra vagy a szociális gondozói hálózatra. A háztartások kor szerinti 
összetétele és a háztartásméret általános csökkenése a relatív jövedelmi egyenlőtlenségekre is 
hatással van a háztartás méretgazdaságosságát leíró ekvivalencia-skálán keresztül. Ezt a témát 
bővebben a jelentés 6. fejezetében tárgyaljuk. 

 

3. Foglalkoztatottság. A magyar munkaerőpiacot az EU többi tagállamaival, illetve az 
OECD országokkal való összehasonlításban alacsony foglalkoztatási ráta és magas 
inaktivitás illetve alacsony munkanélküliség jellemzi. A magyar munkaerőpiacot különösen 
az alacsony képzettségűek, a hátrányos helyzetűek, a nők és az idősek esetében jellemzi 
alacsony foglalkoztatási ráta. Ugyancsak jellemzője a hazai munkaerőpiacnak a mutatkozó 
regionális egyenlőtlenségek és az alacsony ágazati és földrajzi mobilitás. 
A magyar munkaerőpiacot az EU többi tagállamaival, illetve az OECD országokkal való 
összehasonlításban alacsony foglalkoztatási ráta és magas inaktivitás, illetve alacsony 
munkanélküliség jellemzi. Az EU tagországokkal összehasonlítva, a 2004-es évben 
Magyarország a 15-64 évesek körében mért 56,8%-os foglalkoztatási aránnyal csak 
Lengyelországot és Máltát tudta megelőzni. Ebben az évben a tagországok foglalkoztatási 
rátájának átlaga 63,3% volt. A foglalkoztatottak száma az elmúlt öt évben 2003 második 
felében volt a legmagasabb, ekkor 3950 ezer embernek volt állása, ehhez képest 2005 
második felében mintegy harmincezerrel kevesebb foglalkoztatott dolgozott Magyarországon. 
A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy hetvenezer fővel gyarapodott, 
ezáltal a munkanélküliségi ráta mintegy másfél százalékponttal, 5,6%-ról, 7,3%-ra nőtt. 
Ugyanakkor ebben az időszakban az aktivitási ráta is növekedett 54,1%-ról majdnem egy 
százalékponttal. Vagyis, a munkanélküliségi ráta növekedésének egy része annak köszönhető, 
hogy a gazdaságilag inaktívak közül egyesek visszatértek a munkaerőpiacra és álláskeresésbe 
kezdtek. 

A foglalkoztatottsági ráta az egyén iskolai végzettségével emelkedik. A nemzetközi 
összehasonlításban alacsony foglalkoztatási rátát hazánkban jelentős mértékben az alacsony 
iskolázottságúak foglalkoztatásbeli elmaradása magyarázza. A közép illetve felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők foglalkoztatása nem alacsonyabb, mint az OECD országokban 
általában. Az alacsony iskolázottságúak foglalkoztatásának elmaradásának nem életkor-
összetételi és nem is kereseti, hanem inkább gazdaságszerkezeti oka van: hiányoznak azok az 
iparágak, amelyek foglalkoztatni tudnák az ilyen munkaerőt. Hasonlóan fontos tényező lehet a 
közlekedés nehézsége a kistelepüléseken élő alacsony iskolázottságúak esetében. 

A munkaerőpiaci részvétel és foglalkoztatás/munkanélküliség jellegzetes életkori mintázatot 
mutatnak. A fiatal korosztályok aktivitási rátája alacsony, elsősorban a tanulmányok 
meghosszabbodása miatt. A 30 és 44 év közötti korosztályok aktivitása magas. A 
legmagasabb aktivitású korcsoportokban a férfiaknál ez 90% körüli aktivitási arányt, a nőknél 
75-79%-os arányt jelent. Az 50-54 évesek férfiaknak azonban már csak háromnegyede aktív 
gazdaságilag, a 60-64 éveseknek pedig alig több mint egyötöde jelenik meg a 
munkaerőpiacon. A nőknél is hasonló mértékű csökkenés figyelhető meg ezekben a 
korcsoportokban. A fiatalabb korosztályok esetében a munkanélküliségi ráta az átlagos 
rátának többszöröse, és emelkedett is az elmúlt években. A munkanélküliségi ráta értéke a 15-
19 évesek között 2001-es 22%-ról 2005-re 38%-ra nőtt, de itt figyelembe kell venni, hogy a 
középfokú oktatás kiterjedése azt jelentette, hogy ebben a korcsoportban nőtt a továbbtanulók 
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aránya, és a munkavállalás már csak kevés személyt, ezen belül is valószínűsíthetően a 
leggyengébb képességűeket érinti. A 20-24 éves aktívak 18%-a volt munkanélküli 2005-ben. 
Ebben a korcsoportban közel duplájára emelkedett a ráta értéke az elmúlt öt-hat évben. 

A foglalkoztatási ráta meglehetősen stabil regionális különbségeket jelez. A kilencvenes évek 
során végig a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya, még a 
Központi Régiót is meghaladó rátát regisztráltak ebben a térségben. A Közép-Dunántúl 
foglalkoztatása a kilencvenes évek első felében alacsonyabb volt ennél a két régiónál, de 
2003-ban mindhárom régióban 67% körüli foglalkoztatási arányt regisztráltak. A 
legkedvezőtlenebb helyzetben az Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiók voltak ebben 
az időszakban, de 1997 óta az 50%-os szintről 5-6 százalékpontot növekedett a foglalkoztatási 
ráta. A két déli régió (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) az elmaradottabb északi, és a prosperálóbb 
nyugati-központi régiók között köztes helyet foglal el a foglalkoztatás tekintetében. Ezeknek a 
nyers regionális különbségeknek egy része a munkaerő eltérő iskolai végzettségbeli, 
életkorbeli összetételéből fakad.  

A romák munkaerőpiacról való kiszorulásában jelentős szerepet játszik jellemzően 
alacsonyabb iskolai végzettségük és az, hogy a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen 
adottságokkal rendelkező településeken (kistelepüléseken) és régiókban laknak. Az általános 
iskolai végzettség elterjedése mellett ugyanakkor a középiskolai és felsőfokú végzettség 
esetében tovább nőtt a cigányok és nem cigányok közötti különbség. A cigányság helyzetét az 
tette nehézzé, hogy a kilencvenes években a szakképzetlen munkaerő iránti igény rohamosan 
csökkent, így az általános iskolai végzettséggel rendelkezők jelentős része már nem tud 
megkapaszkodni a munkaerőpiacon. A roma népesség területi elhelyezkedése is kedvezőtlen 
foglalkoztatási szempontból, mert bár húsz év alatt egyötödről kétötödre növekedett közöttük 
a városlakók aránya, de ez még mindig jelentősen alatta marad az országos átlagnak. 
Munkaerő-piaci diszkrimináció is minden bizonnyal szerepet játszik ezeknek a 
különbségeknek a kialakításában. 

 

4. Képzettség. Miközben jelentősen nőtt az érettségit adó középiskolában továbbtanulók 
aránya a kilencvenes évek során, és az érettségizettek közül a felsőoktatásban 
továbbtanulók aránya is emelkedett, a magyar közoktatási rendszer teljesítményét számos 
kritika is érte. Egyrészt továbbra is jelentős azok köre, akik a munkaerőpiacon alig 
konvertálható érettségi alatti képzettséggel hagyják el az oktatási rendszert, részben a 
középfokú oktatásban továbbra is magas lemorzsolódási arányoknak köszönhetően. 
Másrészt a nemzetközi tanulói képességvizsgálatok eredményei tükrében a közoktatás 
minősége is megkérdőjeleződött. A magyar oktatási rendszert számos kritika éri az 
egyenlőtlenségeiért is. 

Jelentősen nőtt az érettségit adó középiskolában továbbtanulók aránya a kilencvenes évek 
során és az érettségizettek közül a felsőoktatásban továbbtanulók aránya is emelkedett. A 
középiskolai képzés illetve felsőoktatásban való részvétel terjedésében egyrészt a 
korosztályok létszámának csökkenése tükröződik. Ugyanakkor a kilencvenes évek elején a 
felsőoktatási intézmények száma is jelentősen szaporodott. 

Mindezen folyamatok ellenére, a magyar közoktatási rendszer teljesítményét számos kritika is 
érte. Bár a hetvenes évektől a nyolcvanas évek közepéig jelentősen csökkent az oktatási 
rendszert alacsony iskolai végzettséggel elhagyók aránya, a csökkenés azután lelassult és 
manapság is minden egyes évjárat körülbelül ötöde a munkaerőpiacon alig konvertálható 
alacsony iskolai végzettséggel (legfeljebb általános iskola, vagy rövid középfokú végzettség) 
lép ki az oktatásból. Ennek egyik oka a lemorzsolódás: a középfokú oktatásban jelentős azok 
aránya, akik elkezdenek valamilyen iskolát, de nem fejezik be. Hozzájárul az alacsony 
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iskolázottság újratermelődéséhez a nem megfelelő középfokú közoktatási kínálat is. Az 
oktatási rendszer kimeneti mutatóinak egyikeként a laekeni indikátorok között szerepel egy 
olyan mutató, amely azt méri, hogy a 18 és 24 év közötti népességben mekkora azok aránya, 
akik nem szereztek felső középfokú végzettséget (érettségit) és nem is tanulnak. Az adatok 
szerint Magyarországon 2005-ben e mutató értéke 12,3% volt, ami alacsonyabb az EU 25 
tagországának 14,9%-os átlagánál. A nem érettségire épülő szakmunkásképzés jelentős része 
a munkaerőpiacon nem hasznosítható képzést nyújt. E folyamatok eredményeképpen a 
magyar aktív korú népesség iskolázottsága elmarad az európai átlagtól. Az aktív korú (25-64 
éves) népességben 57% nem rendelkezik felső középfokú végzettséggel (vagyis érettségivel), 
így iskolázottsági szintje a dél-európai országok szintjének felel meg. 

A magyar közoktatásban a korrekciós utak is elégtelenül működnek. Az EU legújabb 
foglalkoztatási irányvonalai szerint 2010-ig a 25-64 éves korosztályban a képzésben 
résztvevők aránya el kell érje a 12,5%-ot. Magyarország azonban komoly lemaradással küzd 
az EU átlaghoz képest ebben a vonatkozásban. Nálunk a 25-64 évesek mindössze 4,2%-a vesz 
részt képzésben, ennél alacsonyabb aránnyal csak Görögország „büszkélkedhet”. A többi 
újonnan csatlakozó országban is nagyobb az élethosszig tartó tanulásban résztvevők aránya, 
mint hazánkban. 

Az oktatási egyenlőtlenségek egyik megjelenése a tanulói teljesítményben megmutatkozó 
különbségek. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy Magyarországon a 
tanulói teljesítményekben a szülői háttér szerint megfigyelhető különbségek mértéke jelentős. 
Ráadásul a tanulói teljesítmények közötti különbségeket Magyarországon magyarázta 
legnagyobb mértékben az adott iskola tanulóinak társadalmi összetétele. A családi háttér 
hatása tehát az iskolák homogén összetételén keresztül még fel is erősödik. A romák esetében 
a hátrányos családi helyzet és a kistelepüléseken élők nagy aránya mellett a szegregált oktatás 
is problémát jelent.  

 

5. Egészségi helyzet. Az egészségi helyzet és a társadalmi kirekesztettség közötti ok-okozati 
kapcsolat kétirányú. Az egészségi helyzetben megmutatkozó egyenlőtlenségek nemcsak 
nagymértékben függenek a társadalmi státustól, de az egészségegyenlőtlenségek maguk is 
forrásai a társadalmi csoportok elkülönülésének. Magyarország lakói rövidebb ideig élnek 
és életük során kevesebb egészségre számíthatnak, mint más európai uniós társaik, 
leszámítva a balti államok lakosait. 
Magyarország lakói rövidebb ideig élnek és életük során kevesebb egészségre számíthatnak, 
mint európai uniós társaik, leszámítva a balti államok lakosait. A ma születő nők közel 5, a 
férfiak 7 évvel korábban halnak meg átlagosan, mint az azonos nemű, más EU-tagállamban 
világra jött újszülöttek. A rövidebb élet mellett Magyarországon a legjobbakhoz képest ma a 
nők 7, a férfiak 10,5 évvel kevesebb egészségben eltöltött évet várhatnak. A társadalmi 
kirekesztettség szempontjából kiemelten fontos tény, hogy az egészségi állapot nem független 
a társadalmi státustól, az egészséget számos befolyásoló tényező bonyolult hierarchikus 
kapcsolatrendszere határozza meg. 

A nők, döntően előnyös biológiai tulajdonságaik miatt mindenütt tovább élnek, mint a férfiak. 
Magyarországon a nők előnye a férfiakkal szemben 8,3 év. Az is biológiai okokkal 
magyarázható, hogy az életkor előrehaladásával az egészség megromlásának egyre nagyobb 
az esélye. 

A 30-74 éves korosztályba tartozó nők és férfiak halálozása, az elmúlt évtizedek folyamán 
mindvégig az EU tagállamokban megfigyelthez képest jelentősen magasabb volt. A 
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munkaképes korúak rossz egészségi állapota minden bizonnyal hozzájárul az Európában 
egyedülálló alacsony magyar foglalkoztatáshoz, produktivitáshoz.  

A magyar roma népesség egészsége, akárcsak más európai országban élő társaiké, jóval 
rosszabb, mint általában a lakosságé. Becslések szerint az 1990-es évek közepén a romák 
mintegy 10 évvel kevesebb élettartamra számíthattak. A telepszerű körülmények között élők 
között 2004-ben végzett egészségfelmérés adatai azt mutatják, hogy a romák egészsége és 
egyben társadalmi-gazdasági helyzete nagy vonalakban az alsó jövedelemi kvartilisbe eső 
általános populációéval mérhető össze. A romák rosszabb egészségi állapotának egyik fontos 
összetevője minden bizonnyal az általános populációnál alacsonyabb iskolai végzettség. Az 
egészségi állapot egyik döntő tényezője ugyanis az egyén iskolázottsága. Ez részben 
közvetlenül az egészségmagatartás, az életmód kialakításában játszik szerepet, részben pedig 
a társadalmi-gazdasági státusz megszerzése révén közvetve befolyásolja az egészséget. Az 
egészség megromlásának esélye a legfeljebb 8 általános végzettségűekhez képest 17%-kal 
volt kisebb a középiskolai végzettségű, de érettségivel nem rendelkezőknél, 35%-kal a csupán 
érettségivel rendelkezőknél, és 38%-kal a felsőfokú képzettségűeknél.  

Mind a szűkebb, mind a tágabb szociális környezet fontos szerepet játszik az egyén mentális 
egészségének biztosításában. A megfelelő társas támogatottság negyedére csökkenti az 
egészség megromlásának esélyét a támogatottság súlyos hiányával élőkkel szemben.  

Az egészségegyenlőtlenségek maguk is forrásai a társadalmi csoportok elkülönülésének. A 
gyermekkori egészségproblémák akadályozzák a tanulmányi előremenetelt, emiatt az 
egészség közvetve jelentősen befolyásolja az érvényesülést. A hátrányos társadalmi helyzet 
általában kevésbé egészséges lakó- és munkahelyi környezettel, az egészségmegőrzés, -
fejlesztés szűkösebb feltételeivel jár együtt. A társadalmi kirekesztettség és az egyenlőtlenség 
csökkentésének egyik fontos eszköze tehát olyan egészségpolitika alkalmazása, melynek 
egyik fő célkitűzése az egészségegyenlőtlenségek mérséklése.  

 

6. Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység. A szegénység alapvető meghatározója az 
iskolázottság. Ez hat a munkaerőpiaci esélyekre, amit peremfeltételként befolyásol a területi 
elhelyezkedés, nehezít a demográfiai életciklus, a munkaképesség fizikai okokból történő 
részleges vagy teljes elvesztése és az etnikai hovatartozás. Éppen az iskolázottság 
meghatározó jellege miatt a humán tőke beruházás segítésére fókuszáló szociálpolitika 
döntő fontosságú nemcsak a szegénység kockázatásnak csökkentésében, hanem a 
szegénység és így a társadalomból való kirekesztettség generációs átörökítésének 
megtörésében is.  
A jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenése jellemezte a 2003-2005 közötti időszakot, igaz, az 
egyenlőtlenségi mérőszámok nagysága nagyjából azt a képet mutatja ma, mint 1996 és 2000 
között. Az egy főre jutó jövedelmek személyek közötti eloszlását tekintve az átlagjövedelmek 
aránya a 2003-ban jellemző 8 körüli értékről 7,6-ra süllyedt. Így a laekeni indikátorlista 
jövedelemegyenlőtlenségi mutatói közül a felső és alsó jövedelmi ötöd jövedelmeinek aránya 
(S80/S20) a 2004-es jövedelemévre vonatkozó KSH felvételek (HKF, Jövedelemfelvétel, 
VÉKA) esetében 3,6 és 3,9 között változnak. A TÁRKI által 2005-re becsült mutató 3,8. 
Kismértékű eltérés tapasztalható a másik egyenlőtlenségi mutató, a Gini-koefficiens esetében 
is. A HKF alapján ennek értéke 0,27, a másik három adatforrás, tehát a Jövedelemfelvétel, a 
VÉKA és a TÁRKI Monitor alapján egyaránt 0,29. Európai összehasonlításban ezzel 
Magyarország továbbra is a kevésbé egyenlőtlen jövedelemszerkezetű országok közé 
sorolható. Alternatív módszertan használata esetén megállapítható, hogy minél magasabb 
fogyasztási súllyal vesszük figyelembe a háztartástagokat, annál magasabb lesz a jövedelmi 
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egyenlőtlenségek becsült mértéke. A két mutató közül az S80/S20 arány érzékenyebb a skála-
választásra, a Gini együttható esetében statisztikailag is szignifikáns különbség csak az 
ekvivalens, illetve az egy főre jutó jövedelem használata között alakult ki. 

2004-2005-ben a relatív jövedelmi szegénység a lakosság 12-14 százalékát érintette. A 
TÁRKI adatai szerint 2005-ben – ugyancsak a laekeni módszertan alapján számítva – a teljes 
népesség 12 százalékát tekinthettük szegénynek. Ez az arány – összhangban a jövedelmi 
egyenlőtlenségeknek e periódusban tapasztalt alakulásával – a relatív jövedelmi szegénység 
kismértékű csökkenését mutatja 2003-hoz képest. Az eltérő adatfelvételekből becsült 
szegénységi ráták eltérése statisztikailag nem tekinthető szignifikánsnak. Magyarország a 
jövedelmek eloszlását tekintve legkevésbé egyenlőtlen skandináv és a közepesen egyenlőtlen 
kontinentális európai országok (Hollandia, Ausztria, Franciaország, Belgium) között 
helyezkedik el. A szegénység mélységének laekeni jelzőszáma, a relatív medián szegénységi 
rés a 2004-es évben Magyarországon 18 és 20 százalék között alakult, 2005-ben pedig, a 
TÁRKI adatai szerint, 19 százalék volt. 

A szegénység kockázata csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú 
életkori csoport a gyermekeké és a fiataloké. A TÁRKI 2005-ös adatai szerint, az általános, 
12 százalékos szegénységi rátával szemben a 0-15 évesek körében a szegénység 15, a 16-24 
évesek körében pedig 17 százalékos. A felnőttek közül a középkorúak (25-64 évesek) 
esetében a szegénység kiterjedése átlagos, 10-12 százalék között van. Az idős, 65 év feletti 
népesség szegénységi kockázata ezzel szemben lényegesen alacsonyabb az átlagosnál, 
körükben a szegénységi ráta 7 százalék. 

A háztartástípus a háztartásméret, a háztartástagok életkora és a köztük lévő kapcsolat 
jellegére vonatkozó információkat sűríti. Ezen ismérvek különböző kombinációja erősítheti 
vagy gyengítheti az elemi változók mentén megfigyelt szegénység mértékét. Így például a 
párok, legyenek idősek (65 év felettiek) vagy fiatalok (65 év alattiak), számottevően 
alacsonyabb szegénységi kockázatot mutatnak, mint a hasonló korú, egyedül élő személyek. 
A gyermekek jelenléte növeli a szegénység kockázatát, különösen akkor, ha a szülők legalább 
három gyermeket nevelnek. Ugyancsak magas kockázatot jelent az, ha a gyermekes 
háztartásból hiányzik az egyik szülő. A TÁRKI szerint 2005-ben a gyermeküket egyedül 
nevelők (34 százalék), a három- és többgyermekes (23 százalék), valamint a 65 év alatti 
egyszemélyes háztartások (22 százalék) körében volt a legmagasabb a szegénység 
Magyarországon. Ezzel szemben az idős párok és az egy gyermekes párok szegénységi rátája 
átlag alatti volt.  

A roma háztartásfővel rendelkező háztartások tagjai az átlagosnál lényegesen magasabb 
szegénységi kockázatú társadalmi csoportok közé tartoznak. Körükben a szegénységi ráta 
1992 és 2000 között folyamatosan növekedett, majd azt követően csökkent. A TÁRKI adatai 
szerint 2003-ban a cigány háztartásban élők közül minden második élt a szegénységi küszöb 
alatt, arányát tekintve ugyanannyian, mint 1992-ben.  

A szegénység kizárólag relatív jövedelmi (vagy fogyasztási) helyzet alapján történő 
definiálása nem ad teljes (vagy éppen elfogadható) képet e társadalmi problémáról. A TÁRKI 
Háztartás Monitor szerint 2005-ben a lakosság 23%-a a legelemibb létszükségleteinek 
kielégítésében is korlátozott, 28%-a lakásfelszereltségét tekintve, 19%-a lakáskörülményei 
alapján, és 46%-a szegénységérzete miatt deprivált. Gyakran a depriváció-típusok egy-egy 
háztartás, illetve személy esetében halmozódnak, de ez nem minden esetben van így. A 
halmozott anyagi depriváció a lakosság egyharmadát érinti. Az adatok szerint 2005-ben 
minden harmadik ember halmozottan deprivált és/vagy jövedelmi szegény (37%). Az 
emberek 8%-a esetében a jövedelmi szegénység és a halmozott depriváció együttesen van 
jelen, amely tartós és mély szegénységre utal. A halmozott depriváció kockázata leginkább az 
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alacsony iskolai végzettségű háztartásfővel rendelkező háztartások tagjait és a roma 
származásúakat fenyegeti. 

A nem pénzbeli szegénység, a halmozott depriváció szoros kapcsolatban áll a jövedelmi 
szegénységgel. A jövedelmi szegénységben élők halmozott deprivációjának esélye négy és 
félszerese a jövedelmi szempontból nem szegényekének. A halmozottan depriváltak 
jövedelmi szegénységbe kerülésének esélye, összehasonlítva a halmozott depriváció nélküli 
társaikkal, hasonlóan magas. A jövedelmi szegénységbe kerülés és a halmozott depriváció 
kockázatát tekintve a három és többgyermekes háztartásokban élők eltérő módon viselkednek. 
A sok gyerek egyértelműen növeli a jövedelmi szegénység esélyét, de nem növeli a halmozott 
deprivációét. Míg a jövedelmi szegénység szorosan kapcsolódik a háztartás és az egyén 
aktuális léthelyzetéhez, addig a halmozott depriváció esetében egy tágabb időhorizont 
jellemzőit kell figyelembe venni. 

 

7. Szociális védelem. A magyar szociális védelmi rendszer teljesítménye jó, amennyiben azt 
a jövedelemegyenlőtlenség és szegénységcsökkentő funkciója szerint ítéljük meg. 
Fontosnak tartjuk azonban egyrészt annak vizsgálatát, hogy a szegény háztartások ilyen 
mértékű függése a jóléti transzferektől mennyiben és hogyan vezet a szegénnyé váláshoz, 
illetve, hogy mennyiben és hogyan akadályozza a szegénységből való kilépést. Tekintettel 
kell azonban lennünk arra, hogy a jóléti állam ellátásainak és szolgáltatásainak döntő része 
életciklus menti újraelosztást jelent, mely a társadalomban együtt élő generációk közötti 
transzferek mentén megy végbe. Ezért az adó- és járulékterhekhez való hozzájárulással 
arányos szolgáltatások elvének is érvényesülnie kell, amely egyébként önmagában is 
jelentős szegénységcsökkentő hatással bír (lásd a nyugdíjak szerepét). Ugyancsak fontos 
szempont a hatékonyság megítélésekor a munkaerőpiaci hatások kérdése.  
Magyarországon a szociális védelmi kiadások aránya a bruttó hazai termék több mint 
egyötödét (21,4 százalék) teszi ki. Ezzel hazánk, 2003-mas összehasonlító adatok szerint, az 
újonnan csatlakozott EU-10-ek között a harmadik helyet foglalja el. A többi újonnan 
csatlakozott tagország ennél arányosan kevesebbet költött jóléti kiadásokra, ám egyik új 
tagország szociális védelmi kiadásainak aránya sem éri el azonban az EU-25-ök átlagát (28 
százalék). Akárcsak a többi tagország esetén, Magyarországon is a nyugdíjak jelentik a 
szociális védelmi kiadások legfontosabb elemét. 2003-ban a magyar jóléti kiadások több mint 
egyharmadát öregségi nyugdíjakra fordítják, az összes nyugdíjkiadás (öregségi, özvegyi, 
rokkantsági) aránya eléri az 50 százalékot, a GDP arányában kifejezve pedig a 11 százalékot. 
A jóléti kiadások közel egyharmadát teszik ki az egészségügyi költségek (29 százalék) és 
Magyarország esetében különösen magas a családtámogatásokra fordított közkiadások aránya 
is (13 százalék, a GDP közel 3 százaléka).1

A társadalmi jövedelmek csökkentik a piaci jövedelmek nyomán kialakuló 
jövedelemegyenlőtlenségeket. A fontosabb jövedelmi kategóriák belső egyenlőségének 
vizsgálata az állami újraelosztás fontos jellemzőire világíthat rá. A piaci jövedelmek 
egyenlőtlenségét jellemző Gini-mutató értéke a TÁRKI háztartásvizsgálatai alapján 2000 
táján volt a rendszerváltás óta a legmagasabb Azután ez a mutató jelentősen csökkent 2003-ra, 
majd 2005-ben változatlan maradt. Ennek köszönhető, hogy az összes állami újraelosztás 
előtti jövedelem (keresetek, tőkehozadék, egyéb háztartási jövedelmek) egyenlőtlensége 
lényegében szintén változatlan 2000 óta. Az állami újraelosztásból származó jövedelmek 

                                                 
1 Az ESSPROS, az Európai Unió szociális védelemre vonatkozó statisztikai rendszer az alábbi nyolc kategóriát 
nevesíti: betegség/egészséggondozás, rokkantság, öregség, hátrahagyottak, család/gyermekek, munkanélküliség, 
lakás, máshová nem sorolt társadalmi kirekesztettség. 
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szóródását vizsgálva azt láthatjuk, hogy a szociális jövedelmek egyenlőtlensége növekedett, a 
társadalombiztosítási jövedelmeké viszont csökkent. A fontosabb társadalombiztosítási és 
szociális jövedelmek rétegeloszlását abból a szempontból is megítélhetjük, hogy az adott 
ellátástípusból mennyi jut az összes jövedelem alapján definiált legalsó 20 százalékához. Ma, 
a nyugdíjak kivételével (amelyek egy speciális kategóriát alkotnak), a többi ellátás lényegesen 
nagyobb arányban jut el az alsó jövedelmi ötödhöz, mint 1992-ben.  

A TÁRKI 2005-ös háztartásvizsgálata szerint 2005-ben a háztartások összes éves 
jövedelmének átlagosan 52 százaléka munkajövedelem, 43 százaléka valamilyen jóléti 
transzfer. A háztartások bevételeinek 1 százaléka származik más háztartásoktól, míg az egyéb 
jövedelmek (pl. tőkejövedelmek) aránya közel 5 százalék. Míg a munkajövedelmek a felső 
jövedelmi tizedekben kétharmados arányt képviselnek, a legalsó decilisben átlagosan az 
összes háztartásjövedelem egynegyedét sem teszik ki, miközben a jóléti transzferek aránya 
meghaladja annak háromnegyedét. A szociális védelmi kiadások egyes elemeit külön is 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy átlagos háztartás összes jövedelmének egynegyedét az 
öregségi nyugdíj (ideértve a nyugdíjszerű ellátásokat is) teszi ki. A második legnagyobb tételt 
(5 százalék) a családtámogatások (anyasági és a gyermekhez kapcsolódó ellátások összesen) 
jelentik, de hasonló nagyságrendet képvisel a rokkantsági nyugdíj is (4 százalék). Ezzel 
szemben a segély típusú ellátások aránya elenyésző a háztartások jövedelmei között. 

A TÁRKI adatai szerint az összes transzfer hiányában számított szegénységi ráta négyszerese 
a háztartás összjövedelméből számított rátának, míg a nyugdíjak elhagyása a szociális 
transzferek köréből 1,7-es visszavonási indexet eredményez. Ez összességében a nyugdíjak 
jelentősebb szegénységcsökkentő hatását mutatja, mint a KSH 2003-as adatai.  

 

8. Szociális ellátórendszer. A szociális ellátórendszer esetében két ellenösztönző hatás 
fellépéséről beszélhetünk: a munkanélküliségi és a szegénységi csapda létéről. Az első 
esetben a fő ok az ellátások magas helyettesítési rátája, míg a második eset akkor áll elő, ha 
a jövedelem csekély növekedése is a segély elvesztésével jár. 
A szociális ellátórendszer esetében két ellenösztönző hatás fellépéséről beszélhetünk: a 
munkanélküliségi és a szegénységi csapda létéről. Munkanélküliségi csapda az, amikor a 
munkanélküliként megkapott jövedelmek a munkaerőpiacon elérhető bérekhez és egyéb 
bevételekhez képest magasak, ezért csökken az ösztönzés a munkahely keresésére. Ennek a 
klasszikus jele a magas helyettesítési ráta. Ez azt mutatja, hogy a polgárok munkabérükhöz 
viszonyítva mekkora jövedelemre tehetnek szert, hogyha kivonulnak a (legális) 
munkaerőpiacról. Amennyiben a helyettesítési ráta alacsony, akkor a munkaerőpiacra 
visszatéréskor elérhető többletjövedelem is magas. 2003-ban a munkanélküli járadék a 
minimálbér 71 százalékát, a medián kereset egyharmadát, az ekvivalens medián 
háztartásjövedelem felét tette ki és megegyezett a KSH által számított létminimummal.  

Szegénységi csapdáról akkor beszélünk, hogyha a jövedelem csekély növekedése is komoly 
mértékben csökkenti a juttatás összegét, avagy a segély teljes elvesztésével jár. Súlyosbíthatja 
a helyzetet, ha mindezekhez még a jövedelemnövekedés adóztatása is hozzájárul. Az 
ellátórendszer ellenösztönző hatásaira vonatkozó kutatások Magyarországon meglehetősen 
ritkák, jellemzően a munkaösztönző hatásokra és nem a szegénységi csapdára koncentrálnak.  

A hatékonysági szempontok mellett a fenntarthatóság kulcsfontosságú szempont a szociális 
ellátórendszer működtetésében. Ebből a szempontból kritikus pont a nyugdíjrendszer 
finanszírozása. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nyugdíjkiadások a jelenlegi 10,1 
százalékos szintje gyakorlatilag változatlan marad 2020-ban is, 10,4 százalék lesz. A kiadások 
változatlan demográfiai feltételek mellett a nyugdíjtörvény jelenlegi formája mellett 
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csökkennének, 2010 körül azonban elkezdődik a második világháború után és az ötvenes 
években született nagy létszámú korcsoportok nyugdíjba vonulása. 

A nyugdíjkiadások befolyásolására a kormányzatnak egyrészt az aktivitás ösztönzése, 
másrészt a relatív nyugdíj szintjének változtatása révén nyílik lehetősége. Az aktivitás 
ösztönzése elképzelhető a korhatár további emelésével vagy a korhatár előtti nyugdíjba 
vonulás lehetőségeinek szigorításával. Ha 2020-ra 73 százalékos lesz az aktivitási ráta, akkor 
a nyugdíjkiadások 9,7 százalékát teszik ki a GDP-nek, további öt százalékpontos emelkedés 
az aktivitási rátában 0,6 pontos csökkenést eredményez a nyugdíjkiadások arányában. Ha a 
másik paraméter, a relatív nyugdíj a jelenlegi szintjén maradna, akkor becslésünkben 13 
százalék fölé emelkedne a kiadások aránya, de egy kisebb mértékű csökkenés mellett is 11,7 
százalék lenne a nyugdíjkiadások GDP-hez viszonyított szintje. Mindkét arány magasabb, 
mint amivel a kilencvenes években bármikor meg kellett birkóznia a kormányzatnak. 
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1. A gazdaság helyzete 

A legutóbbi időszak makrogazdasági folyamatainak fontos jellemzője, hogy 2001 óta a 
magyar gazdaság rendre két százalékpont feletti növekedési többletet mutat az EU-átlaghoz 
képest, ami nagymértékben elősegíti az ország gyors felzárkózását az EU tagállamok átlagos 
fejlettségi szintjéhez. A 2004. évi 4,6 százalékos GDP reálérték növekedést, 2005-ben 4,1 
százalékos növekedés követte. A korábban vártnál lassabban, de fokozatosan javuló külső 
konjunktúra hatására a magyar gazdaság továbbra is export- és beruházás-vezérelt növekedési 
pályán halad. Ezt a pályát segítette a magyar export célországainak növekvő diverzifikáltsága 
is. A javuló konjunkturális feltételek hatására a feldolgozóipari beruházások továbbra is 
erőteljesen növekedtek, és a nagy volumenű autópálya-építés is hozzájárult a gyors 
beruházás-növekedéshez. 2006-ban folytatódik a beruházások bővülése. A kissé javuló 
európai konjunktúra bázisán, a befektetők bizalmát elnyerő gazdaságpolitika esetén az üzleti 
szféra beruházásai emelkednek. Az önkormányzati szektorban a 2006. évi választásokkal 
összefüggésben élénkülés megy végbe. Folytatódnak az állami EU-projektekhez kapcsolódó, 
és az infrastrukturális fejlesztések, ugyanakkor szinte minden más állami fejlesztés 
halasztódik. Az I. NFT keretében az ország közel 2 milliárd euró fejlesztési, s ezáltal 1 
milliárd euró nettó EU-forrást használ fel. Összességében 2006-ban kb. 8 százalékos 
beruházás-növekedés valószínű. A háztartások fogyasztásának 2005. évi növekedése 3 
százalékos. Ez az ütem lényegében azonos az előző évivel, azonban ez a volumennövekedés 
lényegesen alacsonyabb nominál szint (jövedelem-kiáramlás és infláció) mellett ment végbe. 

A reálgazdaság szolid növekedése mellett a költségvetési szféra feszültségei határozzák meg 
az ország gazdasági fejlődésének kereteit. 2005-ben az EU 25 tagországa közül Magyarország 
államháztartási hiánya volt a legmagasabb (6,1%). Ezzel egy hellyel hátrébb lépett ezen a 
negatív listán, mivel 2004-ben még „csak” a második legnagyobb hiánnyal (5,4%) 
rendelkezett Görögország után. A csatlakozó országok között a magyar hiány messze 
felülmúlja valamennyi más országét. A többi kelet-közép-európai országnak ugyanis tavaly 
sikerült jelentősen csökkentenie az államháztartás hiányát, így 2005-ben (Málta csekély, 
3,3%-os hiányától eltekintve) már Magyarország volt az egyetlen ország közülük, amely nem 
teljesíti a maastrichti követelményeket. Jelenleg Magyarországon az államháztartás GDP-
arányos adóssága, valamint ezzel összefüggésben az ország egészének külfölddel szembeni 
GDP-hez viszonyított tartozása gyors ütemben növekszik. Bár 2005-ben a GDP arányában 
csökkent az ország külső finanszírozási igénye és emelkedett a nem adóssággeneráló 
tőkebeáramlás, a külső egyensúlyhiány rendkívül nagy maradt, s ez a gazdaságot 
sérülékennyé teszi. 

A jóléti kiadások és a közszférában dolgozók keresetének jóléti intézkedésként is felfogható 
nagymértékű emelése, valamint a beruházásoknak a lehetőségekhez képest feszített üteme 
vezetett ahhoz, hogy az államháztartás hiánya a korábbinál magasabb szintet ért el. A jóléti 
költekezés azonban egyben a hiány csökkentésének korlátja is. Az államháztartási hiány 
alakulása az elmúlt másfél évtizedben határozott politikai ciklust mutat. Ez különösen 
erőteljes, ha segítségül hívjuk a korosztályi elszámolás módszerét, amely a költségvetés 
jelenlegi szerkezetének hosszú távú hatásait is számításba veszi. Eszerint az államháztartási 
hiány megugrása a korábbi tapasztalatok alapján nem pusztán mértékében, hanem a kiadások 
és bevételek korszerkezetében is egészségtelen. A prognosztizálható demográfiai helyzet, 
változatlan intézményi szerkezet mellett hosszú távon növekvő hiányt eredményez. Mivel 
mind a hiány ciklikussága, mind belső korszerkezete az egyes korosztályok generációs 
érdekérvényesítő képességét mutatja, a kedvezőtlen trend visszafordítása hosszú távon is 
komoly politikai kihívást jelent. Az államháztartás explicit adósságállományának, illetve a 
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nyugdíjrendszer implicit adósságának növekedése a korosztályok közötti igazságosság 
problémáját is felveti. Mivel a jelenlegi politikai döntéshozatali mechanizmus nem biztosít 
képviseletet a még meg nem születettek számára, az alkotmány pedig nem szabályozza a 
korosztályok közötti újraelosztás kérdéseit, a jelenlegi trend folytatódása a jövő generációk 
terhére történő, morálisan nem igazolható erőforrás átcsoportosításhoz vezethet. 

Az infláció mértéke 2005-ben az előzetes várakozásoknál kedvezőbben alakult, 3,6 
százalékos volt, elsősorban a 2004. végén megindult erőteljes dezinflációs folyamatok 
eredményeként. A termelő és kereskedelmi szegmensben egyaránt jelen van az erős verseny 
inflációmoderáló hatása. A nemzetközi energiaár-alakulás inflációs hatása lassította, de nem 
törte meg a kedvező trendet, így az az év második felében is érvényesült. Ez elsősorban a 
maginflációs mutató alakulásában érhető tetten: az év közepétől a maginfláció 2% alá 
csökkent.2

 

1.1. táblázat 
A fő makrogazdasági mutatók alakulása Magyarországon, 2003-2005 

 2003 2004 2005 
GDP összesen 3,4 4,6 4,1 
Belföldi felhasználás 6,2 2,8 0,2 
Magánfogyasztás 7,8 3,1 2,1 
Közösségi fogyasztás 7,9 0,9 -1,4 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,5 8,4 6,6 
Export 7,8 16,4 10,6 
Import 11,1 13,2 5,8 
Ipari termelés 6,4 7,4 7,3 
Fogyasztói árindex 4,7 6,8 3,6 
Foglalkoztatottak száma, éves átlag 1,3 -0,5 0,0 
Munkanélküliségi ráta (ILO %) 5,9 6,1 7,2 
Nettó reálkeresetek, évkezdettől kumulált 9,2 -1,0 6,3 
Megtakarítási ráta 0,1 2,4 5,2 
Külkereskedelmi mérleg, Mrd € -4,2 -3,8 -2,8 
Folyó fizetési mérleg, Mrd € -6,4 -7,1 -6,4 
     a GDP %-ában -8,7 -8,8 -7,3 
Működőtőke-beáramlás, Mrd € 1,1 3,2 5,1 
     ebből: visszaforgatott jövedelem 1,8 2,2 1,7 
Államháztartási egyenleg ESA-95 szerint, a GDP %-ában, 
magán-nyugdíjpénztári korrekcióval  -6,5 -5,4 -6,1 

Forrás: Kopint-Datorg. 
 

 

A 2004. májusában csatlakozó tíz új tagország különböző időpontokat jelölt meg az euró 
bevezetésének céldátumaként. A kisebb, és általában szoros árfolyam-menedzselést folytató 
                                                 
2 A maginfláció mutatója az inflációs folyamatokból a fontos, tartós hatásokat ragadja meg, azaz kiszűri az 
átmeneti, vagy nem piaci eredetű árhatásokat (pl. hatósági döntések, támogatási rendszer változása, rendkívüli 
időjárás stb.) Így nem tartalmazza a nem-feldolgozott élelmiszereket, az egyéb idényjellegű termékeket, a piaci 
áras energiahordozókat, valamint a szabályozott áras termékeket és szolgáltatásokat (beleértve a hatósági áras 
energiahordozókat is). A fenti termékcsoportokon kívül a nem vásárolt fogyasztást jelentő saját tulajdonú 
lakásszolgáltatás sem része a mutatónak. 
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országok 2007–2008-ban szeretnék bevezetni az eurót, míg a négy visegrádi ország 2009–10-
re teszi az euró legkorábbi bevezetését. A tíz új belépő közül Magyarország áll legtávolabb az 
euró bevezetésétől, mivel ez az egyedüli ország, amely egyetlen számszerű kritériumot sem 
teljesít. A magyar gazdaság azonban nemcsak a többi országhoz képest, hanem a kormány 
által kitűzött, és a Pénzügyminiszterek Tanácsa (ECOFIN) által 2004. novemberében 
jóváhagyott konvergencia-programhoz képest is elmaradásban van. E program az euró 2010-
ben történő bevezetését tűzte ki célul, amihez az inflációs kritériumot 2008. márciusa és 2009. 
márciusa között kell teljesíteni, a fiskális kritériumokat pedig a 2008-as költségvetési évben. 
A 2010-es euró-bevezetésnek az is feltétele, hogy legkésőbb 2007. első felében az ország 
belépjen az ERM-II-be. A konvergencia-programban kitűzött költségvetési pályához képest 
2004-ben a GDP 2 százalékát, 2005-ben pedig a GDP 3 százalékát is elérő elcsúszás 
mutatkozik. A gazdaságpolitika és a fiskális politika egyik legnagyobb feladata, hogy ezt a 
tervektől való eltérést valamilyen irányban feloldja, a Monetáris Unióhoz történő csatlakozás 
problémáját megoldja. 
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2. Demográfiai helyzet 

A kilencvenes évek folyamatos és nagymértékű csökkenését követően, az elmúlt években 
Magyarországon 95 ezer fő körül stabilizálódott a születések száma. A születésszám a 
rendszerváltozás időszakában 125 ezer fő körül alakult, majd a kilencvenes évek meredek 
csökkenését követően megállt, az elmúlt években valamivel 100 ezer fő alatt stabilizálódott. 
(2.1. ábra) A születésszám változásához hasonló alakot mutató termékenységi görbét 
összehasonlítva az Európai Unió tagországainak átlagával, a magyarországi gyermekvállalás 
mintájának különbözősége fedezhető fel, több ponton is. (2.2. ábra) Eszerint a tagországok 
átlagát figyelve a kilencvenes évek csökkenő trendje csak az évtized közepéig tart, majd egy 
stagnáló időszakot követően a 2000-es években már lassú emelkedés kezdődik. A folyamatot 
alapvetően a régi tagországok, tehát az EU-15-ök termékenységi mintái vezérlik. 

 

2.1. ábra  
A születésszám és a halálozás alakulása Magyarországon, 1980-2004 (fő) 
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A születések számának csökkenésével párhuzamosan a halálozások száma, kisebb 
hullámzásokkal, 140-150-ezer körül alakult a kilencvenes évek elejéig, majd – az 1993-as 
csúcspontot követően, szintén kisebb hullámzásokkal – csökkenni kezdett és az elmúlt 
években a 130 és 140 ezer fő közötti sávban mozgott. (2.1. ábra) A szülések és halálozások 
eredőjeként a magyar népesség 1981 óta folyamatosan csökken. A csökkenés üteme a 
kilencvenes évek végéig gyorsuló ütemű volt, az elmúlt években állandósulni látszik. 
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2.2. ábra  
A teljes termékenységi arányszám alakulása Magyarországon és az Európai Unióban, 
1990-2004 
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Becslések szerint 2002-ben az összes születésen belül a roma újszülöttek aránya 15 százalék, 
míg 1993-ban 11 százalék volt, 2002-ben becslések szerint 15 százalék. (Kemény et al., 2004) 
Hasonlóképpen, 1971-ben a tanköteles korba lépő gyermekek 6 százaléka, 1999-ben 11 
százaléka, az előrejelzések szerint 2008-2009 körül pedig 15 százaléka lesz roma származású. 
A magas gyermekszám és a magas halálozás miatt a cigányok körében a 15 év alattiak aránya 
közel kétszerese a teljes népesség körében mértnek.  

A születéskor várható élettartam a rendszerváltás óta mind a férfiak, mind pedig a nők 
körében alapvetően növekszik, igaz, kisebb-nagyobb hullámzások mellett. (2.3. ábra) Ez 
különösen a férfiakra igaz, körükben 1990 és 1993 között fél évvel csökkent is a mutató 
értéke, de kisebb megtorpanást tapasztalhattunk a kilencvenes évek végén is. Összességében 
azonban az elmúlt másfél évtizedben a férfiak körében 65 évről közel 69 évre, a nők körében 
pedig 74 évről 77 évre emelkedett a születéskor várható élettartam. Európai 
összehasonlításban azonban ezek az értékek még mindig rendkívül alacsonyak. A férfiak 
esetében a hazai érték 2003-ban közel hét évvel, a nők körében több mint négy évvel marad el 
az EU-25-ök átlagától.  
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2.3. ábra 
A születéskor várható élettartam alakulása Magyarországon és az Európai Unióban, 
1990-2004 (év) 
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Nem sokkal jobbak a magyarok életkilátásai az idősek körében sem. (2.4. ábra) A legutóbbi 
adatok szerint a férfiak körében 4 évvel, a nők körében pedig 3 évvel alacsonyabb a 60 éves 
korban várható élettartam, mint az EU-25-ök átlagát tekintve.  

 

2.4. ábra 
A 60 éves korban várható élettartam alakulása Magyarországon és az Európai Unióban, 
1990-2003 (év) 
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Az alacsony termékenység és a várható élettartam növekedése eredményezi a fejlett 
társadalmak öregedését. Ennek egyik mutatója az időskori függőségi ráta, melynek alakulását 
az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az Európai Unióban a 2.5. ábra mutatja. A 65 
év feletti népességnek a 15-64 éves népességhez viszonyított aránya mind idehaza,  mind a 
bővítés előtti Európai Unióban, mind az új tagországokban jelentős növekedést mutat 1990 
óta. A magyarországi értékek elmaradnak ugyan az EU-15-ökétől és egyelőre a trend sem 
olyan meredek, mint a régi tagállamokban, ugyanakkor magasabbak az újonnan 
csatlakozottak függőségi rátáinál. 

 

2.5. ábra 
Az időskori függőségi ráta alakulása Magyarországon és az Európai Unióban, 1990-2004 
(%) 
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A gyermekvállalási kedv csökkenésével együtt járó és annak egyik közvetlen, demográfiai 
természetű kiváltó okaként emlegetett folyamat a szülési kor kitolódása. Eszerint az első 
gyermek vállalásának későbbre halasztása csökkenti a nők végső gyermekszámát, hiszen – a 
biológiai felső korlát miatt – a tényleges termékenységi időszak így lerövidül. A hazai és az 
európai adatok egyértelműen jelzik az első gyermekszülés későbbre tolódásának folyamatát. 
(Kamarás, 2005: 93) Magyarországon 1990 és 2003 között a mutató értéke mintegy 3 évvel 
növekedett (23 évről 26 évre). A 2003-as adat alapján hazánk, Csehországgal együtt, az 
újonnan csatlakozott és a régi tagországok közötti mezőben helyezkedik el, hiszen a 
csatlakozó országok esetében az anya életkora az első gyermek szülésekor még mindig 
alacsonyabb, mint Nyugat-Európában.  
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Ezzel párhuzamosan emelkedik a szüléskori átlagos életkor is, mely Magyarországon 2004-
ben már 28 év volt, szemben például az 1980-ban megfigyelt 24 és fél évvel. A trend ehhez 
hasonló az EU-15-ök esetében is, de az értékek másfél-két évvel magasabbak a hazainál.  

2.6. ábra 
Az anya átlagos életkora gyermekszüléskor Magyarországon és az Európai Unióban, 
1990-2004 (év) 

0

5

10

15

20

25

30

35

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EU-15 MagyarországForrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis  
 

A szülési kor kitolódása azonban nemcsak a termékenységre, hanem például a gyermekek 
szegénységére is hatással van. Az a tény, hogy a gyermekek a szülők munkaerő-piaci 
karrierjének későbbi pontján születnek, önmagában is csökkentheti a gyermekszegénységet, 
hiszen a háztartáslétszám növekedése jellemzően a rendelkezésre álló pénzügyi és vagyoni 
erőforrások egy magasabb szintjén történik. Ezt illusztrálja a 2.1. táblázat is, bár a TÁRKI 
Háztartás Monitor mintanagyságából fakadó problémák miatt a becslés meglehetősen 
bizonytalan. Eszerint az anya életkorának növekedésével jelentősen csökken a szegénységi 
ráta azokban a családokban, ahol a legkisebb gyermek 3 éves vagy fiatalabb. 

2.1. táblázat 
A gyermekek szegénysége a szülők életkora szerint Magyarországon, 2005 (szegénységi 
ráták különböző módon számított jövedelmek mellett, %) 

Pár 2 gyermekkel Pár 3+ gyermekkel 
 OECD2 OECD1 Egy főre jutó OECD2 OECD1 Egy főre jutó 

-29 55,9 69,1 73,9 (31,3) 50,0 65,6
30-34 19,9 23,8 28,6 42,5 65,0 75,6
35-39 (21,1) (21,1) (21,1) (17,2) (31,0) (31,0)

40+ (0) (0) (0) (35,7) (35,7) (35,7)
Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor 2005. 
Megjegyzés. Az ekvivalencia-skála, méretgazdaságossági megfontolások alapján, a háztartásokban élő 
személyekhez eltérő, jellemzően a háztartástag életkora alapján megállapított fogyasztási súlyokat rendel. A 
táblázatban három ilyen ekvivalencia-skálát alkalmaztunk. Az egy főre jutó jövedelem esetében minden 
háztartástag fogyasztási súlya 1. Az OECD1-skála esetében a háztartásfő súlya 1, minden további 16 év feletti 
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tag súlya 0,7 és minden 16 évnél fiatalabb gyermek súlya 0,5. A laekeni indikátorok számításakor is alkalmazott 
OECD2 ekvivalencia-skála a háztartásfőhöz ugyancsak 1-es, a 14 éves és idősebb tagokhoz 0,5-ös, a 14 évnél 
fiatalabb gyermekekhez pedig 0,3-as súlyt rendel. Az ezzel kapcsolatos módszertani megfontolásokról lásd a 2. 
számú mellékletet. 
Az elemzésben csak azok a családok szerepeltek, ahol a legkisebb gyermek 0-3 éves. A zárójelben szereplő 
értékekhez tartozó cellák elemszáma 10 alatt van. 
A célzott kutatások egyértelműen mutatják, hogy a roma nők az átlagosnál lényegesen 
korábban kezdenek szülni. A 2003-ban végzett országos reprezentatív cigányvizsgálat adatai 
szerint a cigány nők átlagosan 20 éves korukban szülik első gyermeküket. (Janky, 2005) 
Ugyancsak e vizsgálat szerint 2000 és 2003 között az első gyermeküket vállaló roma nők 29 
százaléka 18 évesnél fiatalabb volt. Míg a teljes népesség esetében a szülés átlagos 
életkorának emelkedéséről beszélhettünk, a roma népesség esetében inkább ingadozást 
figyelhetünk meg. 1990 és 1994 között 32 százalék volt azon roma nők aránya, akik 18 éves 
koruk előtt szülték első gyermeküket, 1995 és 1999 között csupán 24 százalék, míg 2000 és 
2003 között 30 százalékot becsültek a kutatások. (Janky, 2005) Empirikus megerősítés 
hiányában egyértelmű ok-okozati kapcsolatról nem beszélhetünk ugyan, ám a szülések korai 
időzítése és az átlagosnál magasabb gyermekszám, illetve a nagyobb gyermekszegénység 
közötti kapcsolat erősnek tűnik a romák körében. Azt is fontosnak tartjuk ugyanakkor 
kiemelni, hogy a szülések időzítése szorosan összefügg az iskolázottsággal. A romák jelenlegi 
termékenységi mintái részben összetételi hatásra vezethetők vissza. Ez azt is jelenti, hogy a 
roma nők iskolázottságának növekedése nyomán gyermekvállalási mintáik a többségi 
társadalomhoz közelíthetnek. 

Az átlagos gyermekszám csökkenése, az együttélési minták megváltozása és az idősek 
nemenként jelentősen eltérő továbbélési valószínűségei állnak a háztartások számának 
növekedése és átlagos méretének csökkenése mögött a fejlett országokban. Magyarországon 
1999-ben az átlagos háztartásméret 2,7 fő volt, 2001-ben pedig 2,6 fő. Bár az adatok szórása 
elég nagynak mondható, a csökkenő tendencia az Európai Unió minden tagállamában 
megfigyelhető. (M1. táblázat)  

2005-ben az egyszemélyes háztartások az összes magyarországi háztartás közel 29 százalékát 
tették ki, míg 1980-ban minden ötödik, 1999-ben pedig minden negyedik háztartás volt 
egyszemélyes. (M2. táblázat) A kibővült Európai Unió tagországaiban ez az arány az 1999-es 
adatok szerint 10 százalék (Spanyolország) és 38 százalék (Finnország, Svédország) között 
szóródott. (M3. táblázat) A Mikrocenzus adatai szerint 2005-ben az egyszemélyes 
háztartásokon belül a 60 év alattiak és felettiek nagyjából egyenlően oszlanak meg. Eszerint 
mintegy 660 ezer idős ember él ma egyedül Magyarországon.  

A háztartásméret és a háztartás-összetétel nemcsak következménye, de egyben meghatározója 
is más társadalmi-demográfiai folyamatoknak. A csökkenő családméret hatást gyakorol 
például a lakáspiacra vagy a szociális gondozói hálózatra. A háztartások kor szerinti 
összetétele és a háztartásméret általános csökkenése a relatív jövedelmi egyenlőtlenségekre is 
hatással van a háztartás méretgazdaságosságát leíró ekvivalencia-skálán keresztül. Ezt a témát 
bővebben a jelentés 6. fejezetében tárgyaljuk. 

 23



3. Foglalkoztatottság 

Magyarország 2004. május elsején teljes jogú tagjává vált az Európai Uniónak. Az ország 
gazdasági fejlődése már ezelőtt a dátum előtt is szorosan kapcsolódott az EU országainak 
gazdasági fejlődéséhez, a csatlakozás óta pedig a magyar gazdaságpolitika prioritásai az Unió 
gazdaságpolitikájához igazodnak. Az EU 2000. évi lisszaboni csúcsértekezletén célul tűzték 
ki a tartós gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi kohézió és a 
fenntartható fejlődés elérését. A foglalkoztatás terén konkrét célokat is kitűztek a tagországok 
elé. Eszerint 2010-re a 15-64 éves népességben a foglalkoztatás rátának a tagországokban el 
kell érnie a 70%-ot, ezen belül a nők esetében a 60%-os arány elérése, az 55-64 évesek között 
pedig az 50%-os foglalkoztatási ráta lett a cél. Magyarország meglehetősen messze van az EU 
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésétől. A magyar munkaerőpiacot az EU többi 
tagállamaival, illetve az OECD országokkal való összehasonlításban alacsony foglalkoztatási 
ráta és magas inaktivitás illetve alacsony munkanélküliség jellemzi. Ezt emeli ki az Európai 
Bizottság által a tagországok foglalkoztatási helyzetéről és a foglalkoztatási célok elérésének 
lehetőségéről készített jelentés (a Wim Kok-jelentés) is. A jelentés megállapítja, hogy a 
magyar munkaerőpiacot különösen az alacsony képzettségűek, a hátrányos helyzetűek, a nők 
és az idősek esetében jellemzi alacsony foglalkoztatási ráta (Frey, 2004). A jelentés megemlíti 
a munkaerőpiacon mutatkozó regionális egyenlőtlenségeket és az alacsony ágazati és földrajzi 
mobilitást is. 

3.1. A foglalkoztatás, aktivitás és munkanélküliség alakulása 

Az átmenet első szakaszában, a gazdasági visszaesés időszakában nagymértékben csökkent a 
foglalkoztatás. 1990 és 1997 között több, mintegy egymillió kétszázezerrel csökkent a 
foglalkoztatottak száma. Az egyes gazdasági ágazatok közül jelentősen csökkent a 
foglalkoztatás a bányászatban, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, a feldolgozóipari 
ágazatok közül pedig különösen a vas- és acéliparban. Eközben a szolgáltató szektorban 
valamelyest növekedett a munkavállalók száma. A foglalkoztatás csökkenése egyrészt 
megnyilvánult a munkanélküliségi ráta gyors növekedésében, amely 1993-ban érte el 
csúcspontját. Másrészt rohamosan gyarapodott a gazdaságilag inaktív népesség: a 
munkavállalási korú népességben az inaktívak aránya az 1990-es 23%-ról, 1996-ra 35%-ra 
nőtt. A kilencvenes évek második felében meginduló gazdasági növekedés során 
kismértékben emelkedett a foglalkoztatás, 1997 és 2000 között kétszázezerrel nőtt a 
foglalkoztatottak száma.  

Az EU tagországokkal összehasonlítva, a 2004-es évben Magyarország a 15-64 évesek 
körében mért 56,8%-os foglalkoztatási aránnyal csak Lengyelországot és Máltát tudta 
megelőzni. Ebben az évben a tagországok foglalkoztatási rátájának átlaga 63,3% volt. Hatvan 
százalék alatti foglalkoztatási rátával rendelkezett még Szlovákia, Olaszország és 
Görögország is. A tranzíciós országok többségében magasabb volt a foglalkoztatottak aránya, 
mint Magyarországon. Szlovéniában 65,3%, Csehországban 64,2% volt a ráta értéke, de a 
balti országok is hatvan százalék feletti aránnyal rendelkeztek 2004-ben. A legmagasabb 
foglalkoztatású EU tagországok, Dánia, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság már 
2004-ben elérte a célul kitűzött 70%-os foglalkoztatási szintet. 

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség utóbbi évekbeli változásait a 15 és 74 év közötti 
népességben kísérjük figyelemmel (lásd 3.2. ábra). A foglalkoztatottak száma az elmúlt öt 
évben 2003 második felében volt a legmagasabb, ekkor 3950 ezer embernek volt állása, ehhez 
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képest 2005 második felében mintegy harmincezerrel kevesebb foglalkoztatott dolgozott 
Magyarországon. Ennek következtében a 2003 második félévében 51%-os foglalkoztatási ráta 
néhány tized százalékponttal csökkent. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban 
mintegy hetvenezer fővel gyarapodott, ezáltal a munkanélküliségi ráta mintegy másfél 
százalékponttal, 5,6%-ról, 7,3%-ra nőtt. Ugyanakkor ebben az időszakban az aktivitási ráta is 
növekedett 54,1%-ról majdnem egy százalékponttal. Vagyis, a munkanélküliségi ráta 
növekedésének egy része annak köszönhető, hogy a gazdaságilag inaktívak közül egyesek 
visszatértek a munkaerőpiacra és álláskeresésbe kezdtek. 

A foglalkoztatás visszaesése a kilencvenes évek recessziója során különbözőképpen érintette 
a férfiakat, illetve a nőket. A nők  foglalkoztatásának visszaesése nagyobb mértékű volt, mint 
a férfiaké, és körükben ez nagyobb mértékben jelentette a gazdasági aktivitás csökkenését, a 
munkaerőpiacról való kivonulást, mint a munkanélküliség emelkedését. A férfiak 
foglalkoztatási rátája 15 és 64 év közötti népességben az ezredfordulón 62,7%, öt évvel 
később pedig 63,1% volt, míg a nők körében 49,6%-ról 51%-ra nőtt a foglalkoztatási ráta 
ebben az időszakban. A foglalkoztatás eltérése mögött továbbra is a gazdasági aktivitásban 
mutatkozó jelentős különbség áll. Az ezredfordulón a férfiak aktivitási rátája 67,5% volt, a 
nők körében mintegy tizenöt százalékponttal alacsonyabb aktivitási arányt regisztráltak. A 
nők lemaradása ugyanakkor csökkenő mértékű: aktivitási rátájuk az évtized első felében 
52,6%-ról 55,1%-ra növekedett, miközben a férfiak körében csak néhány tizedponttal 
növekedett az arány. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta nemek közötti különbségei 
is csökkentek: a férfiak körében 7% volt a munkanélküliségi ráta az ezredforduló évében és 
2005-ben is, a nők körében pedig az ezredfordulón mért 5,7%-ról 7,5%-ra növekedett a 
munkanélküliségi ráta. 
 

3.1. ábra  
A foglalkoztatottság alakulása a munkavállalási korú lakosságon belül  
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Forrás: Munkaerő-piaci Tükör 2004 
Megjegyzés. A munkavállalási kor a férfiaknál a 15-59 éves, nőknél a 15-54 éves kort jelenti. 
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Kérnénk még ide egy rövid szöveget a nemek foglalkoztatási jellemzőiről.



3.2. ábra  
Aktivitási, foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon a 2000–
2005 időszakban 
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Forrás: KSH Stadat (www.ksh.hu) 

3.2. Foglalkoztatás és alacsony iskolai végzettség 

A foglalkoztatottsági ráta az egyén iskolai végzettségével emelkedik. A nemzetközi 
összehasonlításban alacsony foglalkoztatási rátát hazánkban jelentős mértékben az alacsony 
iskolázottságúak foglalkoztatásbeli elmaradása magyarázza. Ezt mutatja a következő, 3.3. 
ábra is, amelyen az alacsony iskolai végzettségűek (alapfokú vagy alsó középfokú 
végzettségűek) 37%-os foglalkoztatási rátájánál csak Szlovákiában mértek alacsonyabb 
értéket. A közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztatása viszont nem 
alacsonyabb, mint az OECD országokban általában. A munkagazdaságtani kutatások 
megállapították, hogy az alacsony iskolázottságúak foglalkoztatási elmaradása nem a magyar 
munkaerő életkori összetételének vagy az általa birtokolt emberi tőke alacsony szintjének a 
következménye. Az alacsony iskolázottságú magyarok foglalkoztatása alacsonyabb a hasonló 
életkorú és hasonló emberi tőkével rendelkező külföldiekhez képest is. Úgy tűnik nem is az 
alacsony iskolázottságúak magas kereseti szintje az oka az alacsony foglalkoztatásnak, hiszen 
a relatív kereseteik nem magasabbak, mint más országokban (Fazekas és Köllő 2005). A 
kutatók véleménye szerint inkább gazdaságszerkezeti oka lehet ennek a jelenségnek: 
hiányoznak azok az iparágak, amelyek foglalkoztatni tudnák az ilyen munkaerőt. Az új 
munkahelyeket teremtő külföldi tőkeberuházás olyan technológiai színvonalon valósult meg, 
amely mellett az alacsony iskolázottságú munkaerő iránt nem támaszt keresletet. Hasonlóan 
fontos tényező lehet a közlekedés nehézsége a kistelepüléseken élő alacsony iskolázottságúak 
esetében. Sok esetben a munkaadók által ajánlott bér a munkahelyre való napi ingázás 
költségei figyelembevételével már nem teszi vonzóvá a munkavállalást (Fazekas és Köllő, 
2005). 
 

3.3.ábra  
Foglalkoztatási ráta iskolai végzettség szerint az OECD országokban a 25-64 éves 
népességben, 2003 
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Forrás: OECD, Education at a Glance 2005 

 

3.3. Foglalkoztatás és demográfiai helyzet 

A munkaerőpiaci részvétel és a foglalkoztatás/munkanélküliség adatai jellegzetes életkori 
mintázatot is mutatnak. A fiatal korosztályok aktivitási rátája alacsony, elsősorban a 
tanulmányok meghosszabbodása miatt. Ahogy a következő ábra is mutatja, a 30 és 44 év 
közötti korosztályok aktivitása magas. A legmagasabb aktivitású korcsoportokban a férfiaknál 
ez 90% körüli aktivitási arányt, a nőknél 75-79%-os arányt jelent. Az 50-54 éves férfiaknak 
azonban már csak háromnegyede aktív gazdaságilag, a 60-64 éveseknek pedig alig több, mint 
egyötöde jelenik meg a munkaerőpiacon. A nőknél is hasonló mértékű csökkenés figyelhető 
meg. 
 

3.4.ábra 
A gazdaságilag aktívak aránya korcsoportonként 2005-ben 
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Forrás: A munkaerő-felmérés idősorai 1992-2005, KSH. 

 

 

Az idősek körében tapasztalható alacsony aktivitás Magyarországon annak is a 
következménye, hogy a rendszerváltás után kiépülő piacgazdaságban a korábban szerzett 
szakismeret gyorsan elértéktelenedett. Az idősebb, kevésbé képzett munkaerő kiszorult a 
munkaerőpiacról és a korhatár előtti nyugdíjba vonulás valamely formájával, vagy a 
rokkantnyugdíjazás révén a szociális ellátórendszer keretei közé került. Az idősebb 
munkavállalási korúak európai összehasonlításban is rendkívül alacsony aktivitási rátájának 
stabilizálódásában valószínűleg a szociális ellátórendszer jellemzői is szerepet játszanak. Erre 
utal az is, hogy az idősebb korosztályok aktivitási mutatói javultak az utóbbi években, mióta a 
nyugdíjkorhatár felemelésre került. 

A 3.1. táblázat tanúsága szerint a fiatalabb korosztályok esetében a munkanélküliségi ráta az 
átlagos rátának többszöröse és emelkedett is az elmúlt években. A munkanélküliségi ráta 
értéke a 15-19 évesek között a 2001-es 22%-ról 2005-re 38%-ra nőtt, de itt figyelembe kell 
venni, hogy a középfokú oktatás kiterjedése azt jelentette, hogy ebben a korcsoportban nőtt a 
továbbtanulók aránya, és a munkavállalás már csak kevés személyt, ezen belül is 
valószínűsíthetően a leggyengébb képességűeket érinti. A 20-24 éves aktívak 18%-a volt 
munkanélküli 2005-ben. Ebben a korcsoportban közel duplájára emelkedett a ráta értéke az 
elmúlt öt-hat évben. 

 

3.1. táblázat  
Az ifjúsági munkanélküliség alakulása 

15–19 éves 20–24 éves 15–24 éves 

Év Ezer 
fő 

Munka-
nélküliségi 

ráta % 

Ezer 
fő 

Munka-
nélküliségi 

ráta % 

Ezer 
fő 

Munka-
nélküliségi 

ráta % 
1998 28,2 26,5 57,1 11,4 85,3 14,0 
1999 21,6 24,7 54,4 10,8 76,0 12,9 
2000 18,4 25,5 50,3 10,7 68,7 12,7 
2001 13,2 22,4 41,9 9,7 55,1 11,3 
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2002 11,7 27,1 44,8 11,1 56,5 12,6 
2003 11,8 32,2 43,1 11,5 54,9 13,4 
2004 12,0 34,9 43,9 13,4 55,9 15,5 
2005 12,4 37,8 54,5 17,5 66,9 19,4 

Forrás: A munkaerő-felmérés idősorai 1992-2005, KSH. 
 

 

3.4. Regionális és településszerkezeti eltérések 

A kilencvenes évek elején a foglalkoztatás gyors és nagymértékű csökkenése jelentős 
regionális és településtípusok közötti különbségek megjelenésével járt (lásd 3.4. ábra). Az 
északi, észak-keleti megyékben levő nehézipari központok rögtön a kilencvenes évek elején 
összeomlottak, megnövelve ezeknek a megyéknek a munkanélküliségi rátáját, miközben az 
ország nyugati megyéiben gyakorlatilag ekkor még nem volt munkanélküliség. Utána 
azonban a gazdasági szerkezetváltás és visszaesés minden megyében érzetette a hatását, így a 
legmagasabb rátával jellemezhető 1993-as évben volt a legkisebb különbség az alacsony és 
magas munkanélküliségű megyék rátái között. A sikeres gazdaságszerkezet-váltáson áteső és 
később a külföldi működőtőke-befektetések fő célpontját jelentő főváros környéki, közép és 
nyugat-dunántúli megyék munkanélküliségi rátája ezután csökkenni kezdett, míg a lemaradó 
észak-, észak-kelet magyarországi megyék továbbra is magas munkanélküliséggel küzdenek. 
A különbségek tehát a munkanélküliségi ráta 1994 utáni csökkenésének időszakában is 
fennmaradtak, sőt tovább éleződtek.  

Egy, a munkanélküliségi ráták térbeli szóródását elemző vizsgálat szerint a települések között 
meglevő különbségek jelentős része régiók közötti eltérésekre vezethető vissza és ennél jóval 
kisebb a régiókon belüli megyék illetve kistérségek közötti szóródás (Nemes Nagy, 2003). A 
munkanélküliségi ráta csökkenése ugyanakkor sok esetben nem a foglalkoztatási lehetőségek 
bővülését, hanem a munkanélküliek munkakeresési aktivitásának abbamaradását és a 
gazdaságilag inaktív népességbe való átmenetüket jelzi. Ezért a régiók foglalkoztatási 
helyzetének alakulását a foglalkoztatási ráta alapján érdemes szemügyre venni. 

 

 

 

3.4. ábra  
A legmagasabb és legalacsonyabb megyei munkanélküliségi ráta az országos ráta %-
ában 
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Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2004. 

 

 

A foglalkoztatási ráta meglehetősen stabil regionális különbségeket jelez. A kilencvenes évek 
során végig a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya, még a 
Központi Régiót is meghaladó rátát regisztráltak ebben a térségben. A nyugat-dunántúli 
régióban már 1995 után növekedni kezdett a foglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú 
népességen belül, és az évezred elején megközelítette a 70%-os arányt. A Közép-Dunántúl 
foglalkoztatása a kilencvenes évek első felében alacsonyabb volt ennél a két régiónál, de a 
kilencvenes évek végén és az évezred elején felzárkózott, és 2003-ban mindhárom régióban 
67% körüli foglalkoztatási arányt regisztráltak. A legkedvezőtlenebb helyzetben Észak-
Magyarország és Észak-Alföld régiók voltak ebben az időszakban, de 1997 óta az 50%-os 
szintről 5-6 százalékpontot növekedett a foglalkoztatási ráta. A két déli régió (Dél-Alföld, 
Dél-Dunántúl) az elmaradottabb északi, és a prosperálóbb nyugati-központi régiók között 
köztes helyet foglal el a foglalkoztatás tekintetében. Természetesen a munkaerő összetétele 
nagyban befolyásolja, hogy egy-egy térségben mekkora lesz a foglalkoztatási ráta. Az imént 
tárgyalt nyers regionális különbségek egy része a munkaerő eltérő iskolai végzettségbeli, 
életkorbeli összetételéből fakad.  

A magasabb munkanélküliséggel jellemezhető régiókban a keresetek szintje is alacsonyabb. A 
bruttó havi keresetek Közép-Magyarország régióban 25%-kal voltak magasabbak az országos 
átlagnál 2003-ban. Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiók viszont 14-15%-kal 
elmaradnak az országos átlagtól (Munkaerőpiaci Tükör 2004). Természetesen a régiók közötti 
nyers kereseti különbségek részben abból fakadnak, hogy a különböző térségekben eltérő a 
munkaerő összetétele például életkor vagy iskolai végzettség szerint. Többváltozós elemzések 
kimutatják azonban, hogy ugyanolyan képzettségű, életkorú, hasonló munkakörben 
foglalkoztatott egyének keresete között is jelentős különbségek alakultak ki aszerint, hogy 
munkahelyük környezetében mekkora a munkanélküliség. A magas munkanélküliségi ráta 
ugyanis gyengíti a dolgozók alkupozícióját, akik ezért kénytelenek visszafogni 
bérköveteléseiket (Kertesi és Köllő, 1998). 

3.5. ábra 
Foglalkoztatottak arányának alakulása a régiókban (%) 
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Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2004. 
Megjegyzés. A foglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú népességre (15-54 éves nők, 15-59 éves férfiak) 
vetítve. 
 

 

3.5. Foglalkoztatás és etnikum 

A cigányoknak a munkaerőpiacról való kiszorulásában jelentős szerepet játszik jellemzően 
alacsonyabb iskolai végzettségük, és az, hogy a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen 
adottságokkal rendelkező településeken (kistelepüléseken) és régiókban laknak. Az iskolai 
végzettség szempontjából sokat javult a cigányság helyzete a rendszerváltást megelőző két 
évtizedben. Míg 1971-ben a romák nyolctizedének nem volt általános iskolai végzettsége, az 
1993/94-es cigányvizsgálat szerint a kilencvenes évek elejére a roma népesség csaknem fele 
elvégezte a nyolc osztályt, egytizedük szakmunkásképzőbe, két százalék pedig középiskolába, 
ill. felsőoktatási intézménybe is járt (Kemény 1996). Az általános iskolai végzettség 
elterjedése mellett ugyanakkor a középiskolai és felsőfokú végzettség esetében tovább nőtt a 
cigányok és nem cigányok közötti különbség. A romák helyzetét az tette nehézzé, hogy a 
kilencvenes években a szakképzetlen munkaerő iránti igény rohamosan csökkent, így az 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők jelentős része már nem tud megkapaszkodni a 
munkaerőpiacon, sőt a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak között 
szakmunkásképzőt végzettek ötöde is kiszorult a munkaerőpiacról, mert a kilencvenes 
években leépülő iparágakban (bányászat, kohászat) szerezte a szakmáját (Kertesi 1995). 
Ennek súlyos következménye, hogy a cigány családokban élő eltartott gyermekek fele olyan 
háztatásban lakik, ahol nincsen egy aktív kereső sem. 

A roma népesség területi elhelyezkedése is kedvezőtlen foglalkoztatási szempontból, mert bár 
húsz év alatt egyötödről kétötödre növekedett közöttük a városlakók aránya, de ez még 
mindig jelentősen alatta marad az országos átlagnak. Az alacsonyabb iskolai végzettség, a 
kistelepüléseken levő lakóhely (a demográfiai eltérések - életkor, családi állapot, nem stb. 
figyelembe vétele mellett) sem magyarázza meg teljes mértékben a munkanélküliség 
előfordulásának valószínűségében a cigányok és nem cigányok között megfigyelhető 
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különbséget, sem a foglalkoztatottak között megfigyelhető bérkülönbséget. Mindez azt is 
jelzi, hogy a munkaerő-piaci diszkrimináció is minden bizonnyal szerepet játszik ezeknek a 
különbségeknek a kialakításában. 

 

3.6. ábra  
A 15-74 éves roma népesség munkaerőpiaci helyzete 2003-ban 
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Forrás: Kemény és Janky (2003). 
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4. Képzettség 

A magyar oktatási rendszer teljesítményével kapcsolatban az értékelésnek mindenképpen ki 
kell térnie a mennyiségi mutatók kedvező alakulására. Jelentősen nőtt az érettségit adó 
középiskolában továbbtanulók aránya a kilencvenes évek során és az érettségizettek közül a 
felsőoktatásban továbbtanulók aránya is emelkedett. Ugyanakkor a magyar közoktatási 
rendszer teljesítményét számos kritika is érte. Egyrészt továbbra is jelentős azok köre, akik a 
munkaerőpiacon alig konvertálható érettségi alatti képzettséggel hagyják el az oktatási 
rendszert, részben a középfokú oktatásban továbbra is magas lemorzsolódási arányoknak 
köszönhetően. Másrészt a nemzetközi tanulói képességvizsgálatok eredményei tükrében a 
közoktatás minősége is megkérdőjeleződött. A magyar oktatási rendszert számos kritika éri az 
egyenlőtlenségeiért is.  

4.1. A középfokú és felsőfokú oktatás kiterjesztése 

A kilencvenes években lényegesen emelkedett az egyes korosztályokban az érettségit adó 
középiskolai, és a felsőfokú oktatásban részt vevők aránya.  

 

4.1. ábra  
A különböző középiskolákban továbbtanulók aránya az általános iskolát végzettek 
között 
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Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2003. 

 

 

1988/89-ben az általános iskolát elvégzettek egyötöde folytatta tanulmányait gimnáziumban 
és 27%-uk tanult tovább szakközépiskolában. Mindkét arány mintegy másfélszeresére 
emelkedett az évtized végére, így összesen az általános iskolából kikerülők 70%-a tanult 
tovább középiskolában. Ezzel párhuzamosan jelentősen, mintegy húsz százalékponttal 

 33



csökkent azok aránya, akik szakmunkásképzőben tanultak tovább. Az általános iskola után 
egyáltalán tovább nem tanulók aránya is csökkent az évtized első felében, az 1995/96-os 
tanévben az általánost befejezőknek kevesebb, mint 1%-a nem tanult tovább, de az évtized 
végére 4%-ra emelkedett ez az arány.  

A felsőoktatásban résztvevők aránya is növekedett az egyes korcsoportokban: a 18 és 22 év 
közötti korcsoportban a nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevők aránya az évtized eleji 
egytizedről a kilencvenes évek végére 17%-ra emelkedett. Az adott évben érettségizettek 
arányában még látványosabb a növekedés, hiszen míg 1990-ban 32%-uk nyert felvételt a 
felsőoktatásba, addig 2002-ben 76%-uk.  

 

4.2. ábra  
Továbbtanulás a felsőoktatásban, a kilencvenes években 
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Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2003. 

 

 

A kilencvenes évek közoktatásában végbement változásokat a demográfiai és a gazdasági 
változások fényében érthetjük meg. A csökkenő születésszám az iskoláskorú korosztályok 
létszámának csökkenését eredményezte. A középiskolai képzés illetve felsőoktatásban való 
részvétel terjedésében egyrészt a korosztályok létszámának csökkenése tükröződik. 
Ugyanakkor a kilencvenes évek elején a felsőoktatási intézmények száma is jelentősen 
szaporodott. 

A szakképzés terén is számos változás történt. A hagyományos hároméves szakképzés 
visszaszorul és a szakképzés egyre inkább középfokra illetve középfok utánra kerül. Bár a 
hagyományos szakmunkásképző tanműhelyek összes száma is csökkent, ez a csökkenés 
elsősorban az iskolán kívüli tanműhelyek számában következett be. A szakképzésben új 
lehetőségeket nyitott meg az 1998-tól beinduló felsőfokú szakképzés, amely a felsőoktatás 
része, de rövidebb, és gyakorlatorientált ismeretek átadására törekszik, együttműködve a 
felvevőpiac képviselőivel. Ugyanakkor ebben az ún. „posztszekunder” oktatási formában még 
csak nagyon kevesen tanulnak. 
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4.2. A magyar népesség iskolázottsága és az alacsony iskolai végzettség újratermelődése 

Ahogy a foglalkoztatásról szóló részben is láttuk, az alacsony magyarországi foglalkoztatási 
ráta nagymértékben az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők alacsony 
foglalkoztatásának a következménye. A kutatások azt is megmutatják, hogy az alacsony 
iskolai végzettség újratermelődik. Bár a hetvenes évektől a nyolcvanas évek közepéig 
jelentősen csökkent az oktatási rendszert alacsony iskolai végzettséggel elhagyók aránya, a 
csökkenés azután lelassult és manapság is minden egyes évjárat körülbelül ötöde a 
munkaerőpiacon alig konvertálható alacsony iskolai végzettséggel (legfeljebb általános iskola, 
vagy rövid középfokú végzettség) lép ki az oktatásból (Kertesi és Varga, 2005), annak 
ellenére, hogy a középfokú oktatásban jelentős expanzió játszódott le. Ennek egyik oka a 
lemorzsolódás: a középfokú oktatásban jelentős azok aránya, akik elkezdenek valamilyen 
iskolát, de nem fejezik be. A lemorzsolódás a szakmunkásképzőbe, szakiskolába járók 
körében a legnagyobb, itt az évtized elején a 35%-ot is meghaladta azok aránya, akik nem 
szereztek végzettséget az előírt tanulmányi idő elteltével (Varga, 2005). Az utóbbi években ez 
az arány némileg mérséklődött. A gimnáziumba járók esetében 2001-ben 13% volt a 
lemorzsolódók aránya, és ebben is kisebb mértékű csökkenés volt megfigyelhető. A 
szakközépiskolások körében azonban az utóbbi években meredeken nőtt a lemorzsolódók 
aránya, és 2003-ban 25% fölé emelkedett. Hozzájárul az alacsony iskolázottság 
újratermelődéséhez a nem megfelelő középfokú közoktatási kínálat is (Semjén, 2005). A nem 
érettségire épülő szakmunkásképzés jelentős része a munkaerőpiacon nem hasznosítható 
képzést nyújt. Kertesi és Varga (2005) véleménye szerint a középfokú oktatás expanziója 
elérkezett egy olyan társadalmi réteghez, amelynek anyagi és kulturális erőforrásai − a 
jelenlegi közoktatási rendszerben − nem elegendőek ahhoz, hogy gyermekeik sikerrel 
végezzék el a középiskolát. Összességében mindezeknek a folyamatoknak az 
eredményeképpen a magyar aktív korú népesség iskolázottsága elmarad az európai átlagtól. 
Ahogy a következő ábra is mutatja, az aktív korú (25-64 éves) magyar népességen 57%-a nem 
rendelkezik felső középfokú végzettséggel (vagyis érettségivel), így iskolázottsági szintje a 
dél-európai országok szintjének felel meg.  

Az EU tagországok foglalkoztatási helyzetét elemző Wim Kok-jelentés Magyarország 
esetében a foglalkoztatást javító lehetséges intézkedések között az élőmunka közterheinek 
mérséklése, a béremelések visszafogása, a dolgozók egészségi állapotának javítása, 
foglalkoztatás-barát szociális ellátórendszer szükségessége mellett az emberi tőkébe való több 
és hatékonyabb beruházást is fontosnak tartja (Frey, 2004). Ezen belül megemlíti a jelentés az 
iskolából való lemorzsolódás csökkentésének szükségességét, az egyetemi képzéshez való 
hozzáférés esélyegyenlőségének, az alacsony képzettségűek körében a képzéshez való 
hozzájutás lehetőségének biztosítását és az élethosszig tartó tanulásban való részvétel 
megkönnyítését. Az EU legújabb foglalkoztatási irányvonalai konkrét célokat is 
megfogalmaznak, miszerint a tagországokban 2010-ig a 22 évesek legalább 85%-a 
rendelkezzen felső középfokú végzettséggel (érettségivel), és a 25-64 éves korosztályban a 
képzésben résztvevők aránya érje el a 12,5%-ot. A 2001-es népszámlálás adatai szerint a 20-
24 éves korcsoportban a legalább középfokú érettségivel rendelkezők aránya a korcsoport 
létszámához viszonyítva 52%, tehát ebben a tekintetben jelentős lemaradásunk van jelenleg a 
célkitűzéshez képest. A következő ábra tanúsága szerint hasonló a helyzet az élethosszig tartó 
tanulás tekintetében is. Nálunk a 25-64 évesek mindössze 4,2%-a vesz részt képzésben, ennél 
alacsonyabb aránnyal csak Görögország „büszkélkedhet”. A többi újonnan csatlakozó 
országban, különösen a balti országokban és Szlovéniában, is nagyobb az élethosszig tartó 
tanulásban résztvevők aránya, mint hazánkban. 
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4.3. ábra  
A különböző iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 25-64 éves népességben 
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Forrás: OECD, Education at a Glance 2005 alapján. 
Megjegyzés. Magyarország esetében a szakmunkás/szakiskolai végzettséggel rendelkezőket nem számítottuk 
felső középfokú végzettségűek közé. Erről lásd Kertesi és Varga (2005).  
 

4.4. ábra  
A kérdezést megelőző négy hétben oktatásban/képzésben résztvevők aránya a 25-64 
évesek között, 2005 
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Forrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis. 

 

4.3. Képzettség és munkaerőpiaci esélyek: a felsőoktatási diplomák értékének változása 

A munkagazdaságtani kutatások kimutatták, hogy a kilencvenes éveket az iskolázottság 
kereseti hozamának jelentős emelkedése jellemezte. Ahogy a következő ábra is mutatja a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők keresetei 1989-ban 77%-kal haladták meg az általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők kereseteit, 1995-ben már 100%-kal kerestek többet a 
diplomások. A felsőfokú végzettség kereseti hozamának növekedése a kilencvenes évek 
második felében különösen gyors volt és 2002-ben 150%-os kereseti többlet mutatkozik már a 
felsőoktatásban végzetteknél. Bár csak korlátozottan állnak rendelkezésre összehasonlító 
adatok, de azok azt jelzik, hogy az iskolázottság kereseti hozama Magyarországon nemzetközi 
összehasonlításban rendkívül magas. Az OECD (2002) összehasonlító elemzése 21 ország 
közül a Magyarországon találta legnagyobbnak diplomások kereseteit a középiskolát 
végzettekhez képest. 

Az iskolázottság kereseti hozamának növekedése a kilencvenes évek első felében a gazdasági 
szerkezetváltás idején csökkenő foglalkoztatás mellett ment végbe. Bár az iskolázott 
munkaerő iránt is csökkent a kereslet, de ennél sokkal nagyobb visszaesés volt megfigyelhető 
a képzetlen munkaerő (8 általános iskolát vagy azt sem végzettek) esetében. A kilencvenes 
évek második felében viszont a képzett munkaerő foglalkoztatása emelkedett, és bár a képzett 
munkaerő kínálata is növekedésnek indult, a képzettség kereseti hozamának növekedése 
tovább folytatódott. A kutatók hipotézise szerint ez annak köszönhető, hogy - a külföldi 
tőkebefektetéseknek köszönhetően is - olyan technológiai fejlesztéseken mentek keresztül a 
vállalatok, amelyek minden iparágban megnövelték a képzett munkaerő termelékenységét 
(Kertesi és Köllő, 2001) és ez a termelékenységnövekedés jelenik meg a magasabb 
keresetekben.  

 

4.5. ábra  
Az iskolázottság kereseti hozamának alakulása, az általános iskolát végzettekhez képest 
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Forrás: Kézdi (2004). 
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A különböző végzettségűek munkaerőpiaci helyzetét tehát két markáns folyamat határozta 
meg. A kilencvenes években újonnan létesített munkahelyek jellemzően a fejlett 
technológiával termelő közép és nagyvállalatokban jöttek létre, ennek révén a munkakereslet 
szerkezete az ilyen technológiát működtetni tudó magasabb végzettségű munkaerő irányába 
tolódott el. Másrészt, részben az előbb említett munkakeresleti változások hatására, a 
kilencvenes években jelentős mértékű középfokú és felsőfokú oktatási expanzió játszódott le, 
növelve az érettségizett illetve diplomás munkaerő kínálatát. A felsőoktatás kibocsátása 1995 
óta megkétszereződött, manapság mintegy ötvenezren szereznek felsőoktatási diplomát egy 
adott évben. Kérdés, hogy az oktatási rendszer mennyiben adott megfelelő választ a 
munkakereslet változására. Egyes kutatói, szakpolitikai értékelések szerint az érettségizettek 
és diplomások kibocsátásának növekedése már túlzott méreteket öltött, és szakmunkás-hiányt 
illetve a diplomás pályakezdők elhelyezkedési nehézségeinek növekedését eredményezte.  

Ezeket a következtetéseket azonban a munkaerőpiaci kutatások nem erősítik meg. Kertesi és 
Köllő (2005) elemzése szerint a KSH Munkaerő-felvételeinek adatai alapján számítva a 
diplomások munkanélküliségi rátái nemhogy növekedtek, hanem csökkentek, még a 
pályakezdő korosztályokban is. A 24-26 éves férfiak körében a kilencvenes évek közepére 
jellemző 8,1%-os aránnyal szemben 2001-2003-as időszakban 5,7% volt azok aránya, akik 
szerettek volna fizetett munkában elhelyezkedni, de nem volt állásuk. A nők körében is 
hasonló mértékű csökkenés volt megfigyelhető. A 27-29 évesek körében is alacsonyabb volt a 
munkanélküliségi ráta az évezred elején, mint a kilencvenes évek közepén (Kertesi és Köllő, 
2005). Különösen érdekes a diplomások foglalkoztatásának vizsgálata azokban a 
foglalkozásokban, amelyekbe a legnagyobb volt a friss diplomások beáramlása. A 
foglalkozásoknak ebbe a csoportjába tartoztak a mérnökök, közgazdászok, jogászok, 
informatikusok, magasan képzett ügyintézők és vezetők. A diplomások foglalkoztatási rátája 
ezekben a foglalkozásokban is növekedett 1995 és 2003 között, a munkanélküliségi ráták 
pedig csökkentek. Kertesi és Köllő megállapításai szerint a diplomások számának jelentős 
növekedése azért nem vezetett a diplomás munkanélküliség növekedéséhez vagy 
foglalkoztatásuk csökkenéséhez, mert a diplomások számára nemcsak a diplomás 
foglalkozásokban keletkező új állások váltak elérhetővé. A munkáltatók ugyanis jellemzően 
felfelé módosították a foglalkozások képzettségigényét, ezáltal sok korábban 
érettségizettekkel betöltött munkahelyre vettek fel diplomásokat. Az érettségizettek 
fokozatosan kiszorultak a diplomás munkahelyekről, és a korábban jellemzően érettségizett 
munkavállalók által betöltött irodai-ügyviteli álláshelyek egy részéről is. Ugyanakkor az 
érettségizettek körében sem emelkedett a munkanélküliség, számukra a korábban az 
érettséginél alacsonyabb végzettséggel betöltött munkák váltak elérhetővé. A foglalkoztatás 
képzettségigényének növekedése ugyanis a foglalkozási hierarchia egészére jellemző volt. 

A diplomások iránti kereslet alakulásának elemzéséhez azonban nemcsak a foglalkoztatási 
rátákat, de a kereseti viszonyok alakulását is figyelemmel kell kísérni. Kertesi és Köllő (2005) 
vizsgálatai azt mutatják, hogy a harminc évesnél idősebbek körében a felsőoktatási végzettség 
kereseti hozama a legutóbbi vizsgálatokig (2004) folyamatosan emelkedett. A fiatal 
diplomások esetében azonban a kereseti hozamok növekedése a legutóbbi években megállt, 
egyes korosztályok (22-23 évesek, 25-27 évesek) esetében némileg csökkent is. A diplomások 
relatív bérének csökkenése az ezredforduló utáni években azokban ez előbb említett 
foglalkozásokban volt a legjelentősebb, amelyekbe a fiatal diplomások beáramlása 
nagymértékű volt. Az ilyen foglalkozásokban dolgozó 26-30 éves diplomások átlagkeresete 
79%-kal haladta meg az országos átlagkeresetet 1995-ben, az ezredfordulóra 117%-ra 
emelkedett ez az arány, 2004-re viszont gyakorlatilag az 1995-ös szintre csökkent vissza. 
Ebben a csoportban tehát a túlkereslet csökkenése változatlan foglalkoztatás mellett a 
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diplomások relatív kereseti pozíciójának romlásában mutatkozott meg. A diploma kereseti 
hozamának szintje azonban most is magas. 

4.4. Egyenlőtlenségek az oktatásban 

A fejlett társadalmakban az egyén képzettsége, az általa birtokolt humán tőke alapvetően 
meghatározza munkaerőpiaci esélyeit és azáltal jövedelmi helyzetét, társadalmi státusát. A 
képzettséghez való hozzájutásban megnyilvánuló társadalmi egyenlőtlenségek tehát 
alapvetően befolyásolják a társadalmi státus, jövedelemi helyzet egyenlőtlenségeit. Az 
oktatási egyenlőtlenségek egy része a családból ered. A jobb anyagi helyzetű családok 
nagyobb költségeket tudnak vállalni, hogy gyermekük jobb iskolába járhasson. De nemcsak a 
jövedelem számít, hanem a szülők nevelési gyakorlatának, a gyermekkel való viszonyának is 
jelentős a szerepe. Az egyenlőtlenségek kialakulásáért azonban nemcsak a családok felelősek: 
az oktatási intézményrendszer sok esetben nem képes a családi háttér egyenlőtlenségeit 
tompítani. 

A szülői háttérnek a gyermekek iskolázására, továbbtanulási döntéseire gyakorolt hatásával 
kapcsolatban számos tanulmány készült. A hetvenes-nyolcvanas években született elemzések 
azt mutatták, hogy a szülői státusznak leginkább a felsőfokú továbbtanulásnál volt 
kimutatható hatása, az alacsonyabb iskolázottsági szinteken kisebb volt ez a hatás. A 
kilencvenes években a középfokú és felsőfokú oktatásban jelentős expanzió játszódott le, és 
az expanzióval párhuzamosan megváltozott a szülői háttérnek az iskolarendszer különböző 
pontjain jellemző hatása. Bukodi (1999) eredményei szerint 1995-ben a szülői osztályhatások, 
és a férfiaknál a szülői anyagi helyzet hatása jóval erősebb a középfokú továbbtanulási döntés 
esetében, mint a felsőfokú továbbtanulásnál. Róbert (2003) 1998-ban a középiskolák végzős 
hallgatóinak teljes körű felmérésén alapuló adatokon vizsgálta a felsőfokú továbbtanulás 
meghatározóit. A szülői háttérváltozók (apa, anya iskolai végzettsége illetve foglalkozása) 
inkább a jelentkezésre volt hatása, de a hatás kevésbé mutatkozott erősnek, mint a diák 
tanulmányi eredményének illetve a középiskola típusának. A szülői iskolai végzettség és a 
foglalkozás kontrollálása mellett a család becsült jövedelmi helyzetének hatása viszonylag 
mérsékeltnek bizonyult, a budapestiek ugyanakkor az átlagosnál kevésbé gyakran 
jelentkeznek, és veszik fel őket felsőfokú iskolába.  

Az oktatási egyenlőtlenségek egyik megjelenése a tanulói teljesítményben megmutatkozó 
különbségek. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy Magyarországon a 
tanulói teljesítményekben a szülői háttér szerint megfigyelhető különbségek mértéke jelentős. 
Ráadásul a tanulói teljesítmények közötti különbségeket Magyarországon magyarázta 
legnagyobb mértékben az adott iskola tanulóinak társadalmi összetétele. A családi háttér 
hatása tehát az iskolák homogén összetételén keresztül még fel is erősödik.  

Az oktatási rendszer településtípusok szerinti különbségei szintén az egyenlőtlenségek 
forrásaivá lettek. Egy kistelepülési iskolában a tanítás mind személyi, mind tárgyi feltételei 
kevésbé adottak, mint egy nagytelepülésen (Cs. Czahesz és Radó 2003). Mindez 
összeapcsolódik a társadalmi rétegek lakóhely szerinti elkülönülésével: a kistelepüléseken 
sokszor hátrányos helyzetű családok élnek, így az ő gyermekeik tanulhatnak kedvezőtlenebb 
feltételek között. Ez a két tényező együttesen okozza, hogy a tanulói teljesítményekben 
mutatkozó eltérés a különböző településtípusok között igen jelentős, ahogy a 4.1.táblázat is 
mutatja. A cigányság esetében a hátrányos családi helyzet és a kistelepüléseken élők nagy 
aránya mellett a szegregált oktatás is problémát jelent. Ennek az egyik formája, amikor az 
iskolák külön osztályban oktatják a cigány gyerekeket. Egy másik megjelenési formája az 
elkülönítésnek a roma gyermekeknek speciális iskolába vagy osztályokba való irányítása. 
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4.6.ábra  
A 15 éves tanulók körében mért olvasási teszteredménynek az anya iskolai végzettsége 
szerinti különbségei néhány OECD-országban (PISA vizsgálat)  
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4.1.táblázat  
A falvakban és nagyvárosokban élő 15 éves diákok átlagos teljesítménye (olvasás, 
matematika, természettudomány) Magyarországon és az OECD-országokban 

Településtípus Magyarország OECD-országok átlaga 

 Olvasás Matematika Természet-
tudomány Olvasás Matematika Természet-

tudomány 

Falu, kevesebb mint 
3000 lakos 359 365 371 481 482 480 

Város, több mint 1 
millió lakos 

484 490 494 510 510 514 

 40



Különbség 125 125 118 29 28 34 
Forrás: PISA 2000 adatbázis 
Megjegyzés: OECD-átlag=500. 
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5. Egészségi helyzet 

Magyarország lakói rövidebb ideig élnek és életük során kevesebb egészségre számíthatnak, 
mint más európai uniós társaik, leszámítva a balti államok lakosait. Amint azt a demográfiai 
helyzetet bemutató részben láthattuk, ma születő magyar kislányok várhatóan közel 5, a fiúk 7 
évvel korábban halnak meg átlagosan, mint az azonos nemű, más EU-tagállamban világra jött 
újszülöttek. A 20. század második felében lezajlott gazdasági-társadalmi fejlődést követően a 
várható élettartam nőknél évtizedek óta többé-kevésbé egyenletesen emelkedett, de 2001-ben 
ez a trend megtört, azóta stagnál. A férfiaknál 1970 után a fejlett országokban megfigyelhető 
egyenletes javulással szemben Magyarországon csökkent a várható élettartam. A ’90-es évek 
közepe óta fokozatos javulás figyelhető meg, bár 2001-ben a nőkhöz hasonlóan nincs jelentős 
változás. 

A rövidebb élet mellett Magyarországon a legjobbakhoz képest ma a nők 7, a férfiak 10,5 
évvel kevesebb egészségben eltöltött évet várhatnak. (WHO, 2006) A 2003-ban végzett 
országos lakossági egészségfelmérés (OLEF2003) eredményei szerint Magyarországon az 
otthon élő felnőttek egyharmada egészségük megromlása miatt csak korlátozottan tudja napi 
tevékenységét folytatni, illetve társadalmi szerepét betölteni. Ez az arány a magyar 33%-kal 
szemben Angliában például 18%. A napi életvitelükben mások segítségére szorulók aránya 
pedig nálunk 7,5%, ott 5% volt. (Görög, 2005) 

A társadalmi kirekesztettség szempontjából kiemelten fontos tény, hogy az egészség romlása 
nem azonos mértékben sújtja a társadalom különböző rétegeit, csoportjait. Kutatások sora 
bizonyítja ugyanis, hogy az egészséget számos befolyásoló tényező bonyolult hierarchikus 
kapcsolatrendszere határozza meg. (Vitrai és Vokó, 2002) Az egészség megromlása 
kapcsolatban áll az egészségmagatartással, az életmóddal (dohányzás, alkoholfogyasztás, 
táplálkozás, testmozgás), a biológiai tulajdonságokkal (életkor, nem, öröklött jellemzők), az 
iskolázottsággal, a társadalmi-gazdasági helyzettel, a pszichoszociális környezettel, a lakó- és 
munkahellyel, az elérhető egészségügyi ellátás minőségével, azaz általában a társadalmi-
gazdasági erőforrásokhoz való hozzáféréssel. A legtöbb társadalmi-gazdasági tényező 
döntően az egészségmagatartáson keresztül hat vagy a mentális jól-létet befolyásolja, illetve 
az egészséget alapvetően befolyásoló életkörülményeket (épített és természetes környezet, 
közszolgáltatások, közösségi élet, kultúra, stb.) határozza meg. 

Ezen dimenziók mentén megfigyelhető egészségegyenlőtlenségek jól mutatják, hogy – 
természetesen a rosszabb értékek javítása révén történő – csökkentésük milyen lehetőséget 
teremthet a hátrányos csoportok egészségének javításában. A következőkben röviden 
áttekintjük milyen különbségek tapasztalhatók Magyarországon az egészségi állapot, illetve 
az azt erősen befolyásoló tényezőkben. 

5.1. Életkor és nem 

A nők, döntően előnyös biológiai tulajdonságaik miatt mindenütt tovább élnek, mint a férfiak. 
Magyarországon a nők előnye a férfiakkal szemben 8,3 év. Ha biológiai különbségként 
fogadnánk el az európai átlagot (6,2 év), akkor legalább 2 életév veszteség a magyar férfiak 
„büntetése” azért, mert Magyarországra születtek.  
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Az is biológiai okokkal magyarázható, hogy az életkor előrehaladásával az egészség 
megromlásának egyre nagyobb az esélye. Egy magyarországi felmérés szerint a 35-64 éves 
korosztályban a férfiak 10%-ának, a nők 13%-ának nehézséget jelent 200 métert megállás 
nélkül megtenni, míg 65 év felett a férfiaknál ez az arány már 40%, a nőknél 50%. Ki kell 
emelni ugyanakkor, hogy az életkor, a nem és más egészséget meghatározó tényezők előre 
meg nem jósolható összefüggésben befolyásolják az egészségi állapotot. A biológiai mellett a 
társadalmi tényezők meghatározó szerepére hívják fel a figyelmet a fejlett országokkal 
összevetve egyedülálló magyarországi halálozási viszonyok. Nézzük meg, hogyan alakult az 
utóbbi évtizedekben nők és férfiak korcsoportos halálozása (SHA: 100 ezer fős, standard 
korösszetételű populációra vetítve) az EU korábbi tagországainak átlagához viszonyítva.  

 

5.1. ábra 
Halálozás korcsoport és nem szerint Magyarországon, 1980-2003 
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Forrás: European health for all database, WHO 2006 (januári verzió) 

 

 

Jól megfigyelhető, hogy 1980-ban a 30-74 éves korosztályba tartozó nők és férfiak halálozása 
az EU tagállamokban megfigyelthez képest jelentősen magasabb volt, az elmúlt húsz évben 
még tovább romlott. A legfiatalabb és a legidősebb korosztályoké lényegében változatlanul 
magas maradt. A hátrány csökkenését kizárólag a 15-29 éves korcsoportnál lehet megfigyelni. 
Az ábrán a nemi különbségek is jól látszanak: a leginkább hátrányos helyzetű 30-59 éves 
korosztálynak a ’90-es évek elején, a rendszerváltást követő felgyorsult romlása a nőknél 
1993-ban megállt, majd visszatért a ’80-as évek szintjére. A magyar férfiaknál a romlás 
erőteljesebb volt, és az elmaradás még mindig meghaladja az 1980-as értéket. 

Hasonló változásokról számoltak be a balti államok esetében is, ahol a hátrány a magyar 
férfiaknál tappasztalt 300%-ot meghaladóan a több mint 500%-ot is elérte. (McKee et al., 
2004) A kelet európai országokban megfigyelt halálozási krízist a szakértők különböző 
társadalmi és gazdasági tényezők rendszerváltáshoz kapcsolódó változásával próbálják 
magyarázni. Közvetlen okként szinte biztosan a károsító egészségmagatartás elterjedése 
azonosítható, ami mögött a politikai és a gazdasági környezet gyors változása által kiváltott 
pszicho-szociális stressz húzódhatott meg. Ezek egészségromboló hatását az elavult és 
forráshiányban szenvedő egészségügyi és szociális védelmi rendszerek nem tudták enyhíteni. 
(Cornia and Paniccià, 2000)  
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A munkaképes korúak rossz egészségi állapota minden bizonnyal hozzájárul az Európában 
egyedülálló alacsony magyar foglalkoztatáshoz, produktivitáshoz. A 15-64 év közötti 
populációra számolt korai halálozás miatt 2003-ban összesen 450 000 életévet vesztettünk el. 
Ha halálozási viszonyaink Ausztriához hasonlóak lennének, akkor az ország évente 80 
milliárd Ft többlet bruttó hazai termékkel számolhatna. (Vitrai szerk., 2004) 

A betegség miatt kiesett munkanapok számát tovább növeli a hozzátartozóit gondozó 
munkavállalók munkából való távolléte. 2003-ban több mint 265 000 munkavállaló fordított 
legalább egy munkanapot hozzátartozója ápolására, mely bruttó hazai termékre átszámítva 
további 80 milliárd Ft-nak felel meg. (Vitrai szerk., 2004) 

A munkából történő kiesés nemcsak a munkavállalóra és családjára ró jelentős terheket, 
hanem a munkáltatókra (költség, bevételkiesés) és az Egészségügyi Alapra (táppénz kifizetés; 
2003-ban ez 99 milliárd Ft volt) is.” (Vitrai J. szerk., 2004) 

Az egészség megromlását megfelelő egészségügyi ellátás igénybevétele megállíthatja, a 
romlást lelassíthatja és kedvező esetben vissza is fordíthatja. Ezért fontos szempont a szükség 
szerinti egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének egyenlő eséllyel történő biztosítása. 
Ugyanakkor a hozzáférés mellett az igénybevétellel kapcsolatos attitűd kulturális 
meghatározottsága is befolyásolja az ellátás igénybevételét és ezáltal az egészség 
helyreállításának esélyét. Magyarországon ez a probléma főként a fiatal férfiakkal, az 
alacsony iskolázottságúakkal és a roma lakossággal kapcsolatban merül fel (az utóbbi két 
csoportról lásd alább a megfelelő részben). 

Feltételezhetően kulturális különbségek magyarázzák az egészségügyi ellátás 
igénybevételében tapasztalt nemi különbségeket. Az OLEF2003 adatai szerint a nők 32%-kal 
nagyobb gyakorisággal vették igénybe az alapellátást, mint a férfiak (kiszűrve minden más 
befolyásoló tényező hatását). A fiatal női korosztály 3,8-szor, a középkorúak 2,5-szer, az 
időskorú nők pedig közel 1,5-szer gyakrabban vették igénybe a járóbeteg-szakellátást, mint az 
azonos korú férfiak. A fekvőbeteg szakellátás igénybevétele hasonlóan alakult: a fiatal nők 
több mint 2,5-szer nagyobb eséllyel kerültek kórházba, mint az azonos korcsoportú férfiak. A 
fiatal nők több mint 90%-kal, a középkorúak 60%-kal nagyobb eséllyel vették igénybe a 
fogorvosi ellátást, mint az azonos korcsoportú férfiak. A nők koleszterinszint-mérésen 37%-
kal, a vércukorszint-mérésen 49%-kal nagyobb eséllyel vettek részt, mint a férfiak. (Hajdú Á., 
2005) 

5.2. Etnikum 

Az etnikum egészségi állapotot meghatározó szerepe ma még nem megnyugtatóan tisztázott. 
Egyfelől a közösségi kultúra által meghatározott, az adott etnikumra specifikus életmód 
döntően befolyásolhatja az adott népcsoportba tartozók egészségét. Másfelől azonban a 
kisebbségben, hátrányos megkülönböztetésben élő nemzetiségek esetében a társadalmi-
gazdasági és pszichoszociális kirekesztettség jelentősen ronthatja az adott etnikum egészségi 
állapotát. 

A magyar roma népesség egészsége, akárcsak más európai országban élő társaiké, jóval 
rosszabb, mint általában a lakosságé. A telepszerű körülmények között élők között 2004-ben 
végzett egészségfelmérés adatai azt mutatják, hogy a romák egészsége és egyben társadalmi-
gazdasági helyzete nagy vonalakban az alsó jövedelemi kvartilisbe eső általános 
populációéval mérhető össze. (Vokó és szerzőtársai, 2006) Ez is felhívja a figyelmet arra a 
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problémára, hogy egyelőre nem sikerült meggyőzően tisztázni, hogy a rosszabb egészségben 
vajon az átlagosnál rosszabb társadalmi-gazdasági helyzet és/vagy a roma népesség egyéb 
sajátosságai játszanak szerepet. 

Sajnos kevés az olyan megbízható adatokat eredményező roma-vizsgálat, amely 
tudományosan megalapozottnak tekinthető megállapításokkal szolgálna a romák egészségére, 
vagy halálozására vonatkozóan. (Kósa, Lénárt és Ádány, 2002; Hajioff and McKee, 2000) A 
magyarországi romák halálozásával kapcsolatban is csupán Hablicsek László demográfus 
kutató becslését lehet idézni, amely szerint az 1990-es évek közepén a romák mintegy 10 
évvel kevesebb élettartamra számíthattak. (Hablicsek, 2000) Hasonló következtetésre jutott 
egy az ENSZ Menekültügyi Hivatala számára készített 1993-as európai tanulmány. (Braham, 
1993)  

Az említett egészségfelmérés szerint közel kétszeres arányú az egészség megromlása 
(korlátozottság) a telepen lakók között, mint az általános populációban. Ami talán nem is 
olyan meglepő, hiszen három és félszer gyakoribb a rendszeres dohányozás a telepeken, mint 
azon kívül. 

A romák rosszabb egészségi állapotára vonatkozó adatokat eredményezett egy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében végzett kutatás is. A kutatók szerint a 19-34 éves korú roma népesség 
42%-a szenved valamilyen orvos által diagnosztizált betegségben, míg a vizsgált romák 17%-
a egynél több betegségben is szenvedett. (Babusik és Papp, 2002) 

A roma telepeken élők kevésbé veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, mint 
máshol, az eltérés különösen a szakorvosi, a fogászati ellátás igénybevételében, valamint a 
szűrési programokon való részvételben mutatkozik. Ennek egyik oka lehet az, hogy a roma 
telepeken élők közül az ellátást igénybe vevők 35%-a szenvedett el valamilyen 
diszkriminációt a szolgáltatás igénybevétele során, míg az általános populációban ilyen 
panasz csak 4,4%-ban fordult elő. (Vokó és szerzőtársai, 2006) 

5.3. Iskolázottság 

Az egészségi állapot egyik döntő tényezője az egyén iskolázottsága. Ez részben közvetlenül 
az egészségmagatartás, az életmód kialakításában játszik szerepet, részben pedig a társadalmi-
gazdasági státusz megszerzése révén közvetve befolyásolja az egészséget. 

Az iskolázottság szerepét jól megvilágítják az OLEF2003 eredményei: az egészség 
megromlásának esélye a legfeljebb 8 általános végzettségűekhez képest 17%-kal volt kisebb a 
középiskolai végzettségű, de érettségivel nem rendelkezőknél, 35%-kal a csupán érettségivel 
rendelkezőknél, és 38%-kal a felsőfokú képzettségűeknél.  

A romák rosszabb egészségi állapotának egyik fontos összetevője minden bizonnyal az 
általános populációnál alacsonyabb iskolai végzettség. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
végzett roma kutatás szerint: „A 19–34 éves korú roma népesség közel negyede nem végezte 
el az általános iskolát. Munkaerő-piaci szempontból komolyabb esélyt nyújtó érettségivel 
(vagy érettségihez kötött szakmával) mindössze 2,4 % rendelkezik, míg felsőfokú 
végzettségűt nem találtunk a vizsgált népességben.” 

Az iskolázottság növeli az egészségtudatos magatartás esélyét, és ezzel párhuzamosan az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáállást. Ez utóbbi jól tükröződik az egészségfelmérés 
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adataiban is: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közel 75%-kal, a legfeljebb 
érettségizettek közel 30%-kal nagyobb eséllyel vették igénybe a járóbeteg szakellátást. A 
felsőfokú végzettségűek 2-szer gyakrabban vettek igénybe nőgyógyászati, közel 2,5-szer 
gyakrabban egészségügyi magánszolgáltatást, 2,5-szer gyakrabban fogorvosi ellátást, mint a 8 
általánost végzettek. A felsőfokú végzettségűek vérnyomásmérésen 61%-kal, koleszterinszint-
mérésen 36%-kal, a vércukorszint-mérésen pedig 83%-kal nagyobb eséllyel vettek részt a 8 
általánost végzettekhez képest. 

5.4. Anyagi helyzet 

Nem kétséges, hogy az egészséges életvitelt biztosító életkörülményekhez, az egészséges 
életmódhoz szükséges javakhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való 
hozzáférést erősen befolyásolja az egyén anyagi helyzete.  

Így nem meglepő, hogy a legjobb anyagi helyzetben lévők körében az egészségromlás esélye 
fele volt a legrosszabb anyagi helyzetben lévőkéhez viszonyítva az OLEF2003 adatai szerint. 
A megromlott egészség következményeinek enyhítése ugyancsak összefüggött az anyagi 
lehetőségekkel: a közel legkedvezőbb anyagi helyzetben élők 40%-kal nagyobb eséllyel 
vették igénybe a járóbeteg szakellátást, 92%-kal volt gyakrabban a nőgyógyászati ellátást, és 
13-szor nagyobb eséllyel vették igénybe az egészségügyi magánszolgáltatást, mint a 
legrosszabb anyagi helyzetben lévők. (Hajdú, 2005) 

5.5. Munkanélküliség 

A munkavégző képesség igen szoros összefüggést mutat az egyén egészségével. Az egészség 
megromlása a munkaerő-piaci pozíció gyengüléséhez és végső soron munkanélküliséghez 
vezethet. Ugyanakkor a munkahelyi stressz, az állással kapcsolatos bizonytalanság – lelki 
tényezőkön keresztül – egészségi problémákat idéz elő, ami azután visszahat a munkavégző 
képességre, és a kör így bezárul. (Vitrai szerk, 2004) 

A munkanélküliség amellett, hogy az anyagi helyzetet döntően meghatározza, a sajátos 
kirekesztett státuszból következően igen kedvezőtlen hatással van az egyén mentális (és ezen 
keresztül a teljes) egészségre is. Ezt igazolják az OLEF2000 adatai is: az egészség 
megromlása a munkanélküliek körében 1,7-szer, a mentális problémák 1,8-szor gyakrabban 
fordultak elő, mint a dolgozó között. (Vokó, 2002) 

Akárcsak a rosszabb anyagi helyzet, a kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzet is csökkenti az 
egészségügyi ellátás igénybevételét, és ezáltal az egészség helyreállításának esélyét. A 
munkanélküliek és az egyéb inaktívak 65%-kal, illetve 75%-kal ritkábban vették igénybe az 
alapellátást, és közel 60%-kal kisebb eséllyel vettek részt koleszterinszint-mérésen, mint a 
dolgozók, mutatják az OLEF2003 eredményei.  

A romák kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete (a BAZ megyei kutatás szerint a nők 92%-a, a 
férfiak 84% volt inaktív) ugyancsak hozzájárulhat a roma népesség átlagosnál rosszabb 
egészségi állapotához. 
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5.6. Társas környezet 

Mind a szűkebb, mind a tágabb szociális környezet fontos szerepet játszik az egyén mentális 
egészségének biztosításában. A megfelelő közösségi lét támogatást nyújt a kihívások 
leküzdéséhez, befogadja és elfogadja az egyént, elismeri a teljesítményt, referencia keretet 
kínál az egyén mindennapi tevékenységéhez. 

Érthető tehát, hogy a megfelelő társas támogatottság negyedére csökkenti az egészség 
megromlásának esélyét a támogatottság súlyos hiányával élőkkel szemben. (Albert, Dávid és 
Németh, 2005) 

A megfelelő társas támogatottság 40%-kal, a teljesen kielégítő támogatottság pedig 60%-kal 
csökkentette a mentális egészségügyi ellátás igénybevételének esélyét a támogatottság súlyos 
hiányát érzőkhöz képest, míg az enyhe vagy közepes korlátozottság majdnem kétszeresére 
növelte azt az egészségesekhez képest. (Hajdú, 2005) 

5.7. Lakóhely 

A lakóhelyként szolgáló települések mérete erőteljesen megszabja a helyben elérhető 
közszolgáltatások körét valamint az épített környezet minőségét, és ezáltal jelentősen 
befolyásolja az ott lakók egészségét. Míg az előző egyenletesen nő a település méretével, 
addig az utóbbi az egyre nagyobb városokban egyre nagyobb környezeti teherként 
jelentkezik. 

Az 1000 főnél kisebb lélekszámú aprófalvakban az egészség megromlásának esélye 60-70%-
kal magasabb, mint bármely egyéb településnagyság kategóriában. (Görög, 2005)  

A több mint 50 000 lakosú településeken élők közel 35%-kal nagyobb gyakorisággal vették 
igénybe a járóbeteg szakellátást és a több, mint 5000 lakosú településeken 34-47%-kal 
gyakrabban jelentek meg koleszterinszint-mérésen. (Hajdú, 2005) 

A romák halmozottan hátrányos helyzetét jól jellemzi a már említett BAZ megyei kutatás: 
„Azok a települések maradnak ki közvetlenül, a helyben dolgozó háziorvosok 
szolgáltatásaiból, amely települések egyéb szempontból is a leghátrányosabbak közé 
tartoznak. E települések azok, amelyek többségében, a település idős korszerkezetéből, és a 
helyi források hiányából fakadóan az egyéb intézményi alapszolgáltatások is hiányoznak. Az 
ország teljes roma népességének 18,6 %-a él olyan településen, ahol nincs helyben háziorvos. 
Ezeken a települési és a szociális hátrány összeadódhat a közvetlen, helyben adott háziorvosi 
ellátás hiányával. Mivel tudjuk, hogy a romák magas betegségarányai közvetlenül 
szegénységfaktoroknak köszönhetőek, e legszegényebb aprófalvak roma lakossága – mely a 
teljes roma lakosságból több mint százezer ember – különösen súlyos helyzetben van; 
egyszerre sújtja a szegénység, a magas betegségarányok, illetve az, hogy közvetlenül 
lakóhelyén nem fér bármikor azonnali orvosi ellátáshoz. Az esélyegyenlőtlenség egyik forrása 
strukturális természetű.” (Babusik és Papp, 2002) 

Az előzőekben áttekintettük azokat a társadalmi dimenziókat, amelyek mentén jelentős 
egészségegyenlőtlenségek tapasztalhatók Magyarországon. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
az egészségegyenlőtlenségek maguk is forrásai a társadalmi csoportok elkülönülésének. A 
gyermekkori egészségproblémák akadályozzák a tanulmányi előremenetelt (World Bank, 
2005: 11), emiatt az egészség közvetve jelentősen befolyásolja az érvényesülést. A hátrányos 
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társadalmi helyzet, mint azt ez előzőekben bemutattuk, általában kevésbé egészséges lakó- és 
munkahelyi környezettel, az egészségmegőrzés, -fejlesztés szűkösebb feltételeivel jár együtt. 
A megromlott egészség munkahelyi gondokhoz, végső soron munkanélküliséghez vezethet, és 
az anyagi ellehetetlenülés mellett rombolja a családi és közösségi kapcsolatokat.  

A társadalmi kirekesztettség és az egyenlőtlenség csökkentésének egyik fontos eszköze tehát, 
olyan egészségpolitika alkalmazása, melynek egyik fő célkitűzése az 
egészségegyenlőtlenségek mérséklése. Ezzel összhangban jelöli ki a beavatkozások egyik 
területeként a DG SANCO a 2007-13 időszakra: „A társadalmi és gazdasági jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös figyelemmel az egészségügyi egyenlőtlenségekre és 
a társadalmi és gazdasági jelenségek egészségre gyakorolt hatására” (COM, 2005: 115) 
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6. Jövedelem-egyenlőtlenségek és szegénység 

A lisszaboni folyamat a társadalmi kirekesztettség kérdését a közösségi célok közé emelte. 
Miközben a fogalom meghatározása nem egységes a szakirodalomban, annyit egyértelműen 
megállapíthatunk, hogy túlterjed a jövedelmi egyenlőtlenségek és a jövedelmi szegénység 
vizsgálatán, és módszertanilag az anyagi egyenlőtlenségek, depriváció különböző dimenzióit 
és más, nem materiális paramétereket (szubjektív szegénység, társas kapcsolatok hiánya, stb.) 
is magában foglal. Az alábbiakban alapvetően a materiális dimenzióra koncentrálunk. Ennek 
során először a jövedelmi, majd a nem-monetáris dimenziót vesszük szemügyre, miközben 
mindkét esetben kitérünk nemcsak tartalmi, hanem módszertani kérdésekre is. 

Az első Nemzeti Cselekvés terv elkészülését követően több olyan empirikus adatfelvétel 
kézült Magyarországon, amely alkalmas a jövedelmi egyenlőtlenségek és a társadalmi 
kirekesztettség fő indikátorainak előállítására. A KSH vizsgálatai, melyek közé a 2004-es 
Háztartási Költségvetési Felvétel, a Mikrocenzushoz kapcsolt Jövedelemfelvétel és Változó 
Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA, vagyis a magyarországi EU-SILC) a 2004-es 
jövedelemévre, míg a TÁRKI legfrissebb Háztartás Monitora döntően a 2005-ös 
jövedelemévre vonatkozik. Az eredmények összehasonlításánál és értelmezésénél erre a 
különbségre különös figyelmet kell fordítani. A továbbiakban ezekre az adatforrásokra 
támaszkodunk, az elemzést pedig elsősorban a laekeni indikátorokra építjük. Az elemzés 
során nagyban támaszkodunk a TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatai során közreadott 
kutatási jelentésekre, ezek közül is a legutolsó hullám nyomán íródott tanulmányokra: Tóth 
(2006), Gábos és Szivós (2006), valamint Havasi (2006). A jövedelemegyenlőtlenségek és a 
jövedelmi szegénység mérésekor alkalmazott módszertanról bővebben a 2. számú 
mellékletben esjtünk szót. 

6.1. Jövedelmi egyenlőtlenségek, jövedelmi szegénység 

6.1.1. A jövedelemegyenlőtlenségek alakulása 

A TÁRKI Háztartás Monitor 2005 vizsgálat egyik legfontosabb eredménye, hogy 
összességében, bármilyen egyenlőtlenségi mutatót is vizsgálunk, 2003-hoz képest csökkentek 
az egyenlőtlenségek.3 Az egy főre jutó jövedelmek személyek közötti eloszlását tekintve (ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jövedelem szerint sorba rendezett tízmillió emberből a 
legfelső és a legalsó egymillió átlagjövedelmeit vetjük össze egymással), azt láthatjuk, hogy 
ma az átlagjövedelmek aránya 2003-ban jellemző 8 körüli értékről 7,6-ra süllyedt. 
Valamennyi hasonló mutató (eltérő mértékben ugyan) bizonyos mértékű csökkenést mutat. 
Összességében az egyenlőtlenségi mérőszámok nagysága nagyjából azt a képet mutatja, 
amely 1996 és 2000 között jellemezte a magyar jövedelemeloszlást. (M6.1. táblázat) Az egyes 
jövedelmi decilisekhez tartozó átlagjövedelmek egymástól eltérő mértékű növekedése (az alsó 
decilisek nagyobb mértékű és a felső decilisek alacsonyabb ütemű emelkedése) okozta 
együttesen azt, hogy a két szélső jövedelmi csoport közötti különbség a 2003-as kiugrás után 
a kilencvenes évek végét jellemző szintre csökkent.  

Az ekvivalens jövedelmek fontosabb mutatóinak eloszlását mutatja az M6.2. táblázat. Az 
adatok ennek a jövedelemdefiníciónak a segítségével is konzisztensen 
jövedelemegyenlőtlenség-csökkenést mutatnak 2003 és 2005 között, bár ebben a nemzetközi 
                                                 
3 Az alfejezet Tóth (2006) alapján íródott. 
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sztenderdek között tett összevetésben nem minden mutató mutat ugyanakkora visszaesést, 
mint azt az egy főre jutó jövedelmek esetében láttuk. Így a laekeni indikátorlista 
jövedelemegyenlőtlenségi mutatói közül a felső és alsó jövedelmi ötöd jövedelmeinek aránya 
(S80/S20) a 2004-re vonatkozó KSH felvételek esetében 3,6 és 3,9 között változnak. (M6.3. 
táblázat) A legalacsonyabb értéket a HKF adja, a Jövedelemfelvétel és a VÉKA között 
szignifikáns eltérés nincs. A TÁRKI által 2005-re becsült mutató 3,8. Kismértékű eltérés 
tapasztalható a másik egyenlőtlenségi mutató, a Gini-koefficiens esetében is. A HKF alapján 
ennek értéke 0,27, a másik három adatforrás alapján annak egyaránt 0,29. Európai 
összehasonlításban ezzel Magyarország továbbra is a kevésbé egyenlőtlen 
jövedelemszerkezetű országok közé sorolható. 

A TÁRKI Háztartás Monitor adatai alapján kiszámítottuk a laekeni indikátorokat, nemcsak az 
EUROSTAT által megadott módszertan, hanem két másik módon számított jövedelem 
esetében is. Így az M6.3. táblázatban feltüntettük az OECD1 skálával, illetve az egy főre jutó 
háztartásjövedelmekkel számított mutatókat is. Ennek alapján arra, az előzetes 
várakozásainkkal megegyező, eredményre jutottunk, hogy minél magasabb fogyasztási súllyal 
vesszük figyelembe a háztartástagokat, annál magasabb lesz a jövedelmi egyenlőtlenségek 
becsült mértéke. A két mutató közül az S80/S20 arány érzékenyebb a skála-választásra, a Gini 
együttható esetében statisztikailag is szignifikáns különbség csak az ekvivalens, illetve az egy 
főre jutó jövedelem használata között alakult ki. 

A TÁRKI mutatói 2003 és 2005 között, amint arról korábban már szó volt, a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkenéséről árulkodnak. Az S80/S20 arány 4,5–ről 3,8– ra, míg a Gini 
mutató értéke 0,296–ról – 0,290-re csökkent. A változás különösen az első mutató esetében 
jelentős, aminek magyarázata a felső és alsó decilisekben élők jövedelemdinamikájának az 
átlaghoz képest eltérő nagysága állhat. Ezzel szemben a Gini együttható kevésbé érzékeny a 
jövedelmi hierarchia alsó és felső régióiban bekövetkezett változásokra. Idősorosan vizsgálva 
a jövedelemegyenlőtlenségi mutatók alakulását, azt tapasztalhatjuk azonban, hogy a 2003 és 
2005 közötti csökkenés valójában visszatérést jelent egy korábbi, a kilencvenes és 2000-es 
évek fordulóját jellemző időszak egyenlőtlenségi mintáihoz. (M6.1. táblázat) 

6.1.2. A jövedelmi szegénység alakulása 

2004-ben a relatív jövedelmi szegénység a lakosság 12-14 százalékát érintette (M6.3. 
táblázat) A szegénységi ráta a HKF-ből alapján 12,4 százalék, a Jövdelemfelvétel alapján 13,7 
százalék, míg a VÉKÁ-ból számítva 13,3 százalék volt. A TÁRKI adatai szerint 2005-ben – 
ugyancsak a laekeni módszertan alapján számítva – a teljes népesség 12 százalékát 
tekinthettük szegénynek. Ezekhez a rátákhoz az 580-610 ezer forintos, egy fogyasztási 
egységre jutó szegénységi küszöbök tartoznak. Ez azt jelenti, hogy akkor tekinthetünk valakit 
relatív jövedelmi szempontból szegénynek, ha a háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó éves nettó jövedelem nem éri el ezt a határt. Mivel egy ’pár 2 gyermekkel’ típusú család 
– az OECD2 skála esetén – 2,1 fogyasztási egység, esetükben 1,2 és 1,3 millió forint között 
éves nettó háztartásjövedelem a szegénységi küszöb értéke, adatforrástól függően. 

A szegénységi ráták – összhangban a jövedelmi egyenlőtlenségeknek e periódusban tapasztalt 
alakulásával – relatív jövedelmi szegénység kismértékű csökkenését mutatja 2003-hoz képest. 
Az adatok összehasonlítása alapján megállapíthatjuk, hogy az eltérő adatfelvételekből becsült 
szegénységi ráták eltérése statisztikailag nem tekinthető szignifikánsnak. 

A szegénység e jelzőszámait nemzetközi összehasonlításban is vizsgálva, láthatjuk, hogy 
Magyarország a jövedelmek eloszlását tekintve legkevésbé egyenlőtlen skandináv és a 
közepesen egyenlőtlen kontinentális európai országok (Hollandia, Ausztria, Franciaország, 
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Belgium) között helyezkedik el, akár a hivatalosan publikált KSH-adatokat, akár a TÁRKI 
Háztartás Monitor alapján számítottakat vesszük figyelembe. (6.1.1. ábra) A 2004-ben 
csatlakozott tíz új tagállam között Magyarországot, Csehország (8 százalék) és Szlovénia (10 
százalék) mellett, a legalacsonyabb szegénységűek közé sorolhatjuk. Az EU-10-ek többsége 
egyébként meglehetősen hasonló (15-17 százalék közötti), az eloszlás közepén elhelyezkedő 
relatív szegénységi rátákat mutat. Kivételt jelent ez alól a már említett alacsony szegénységű 
három ország, illetve a magas szegénységi rátát produkáló Szlovákia (21 százalék). A régi 
tagországok szóródása e tekintetben lényegesen nagyobb. E csoporton belül jól elkülönülnek 
az alacsonyabb szegénységű skandináv és kontinentális európai országok (11-15 százalék), 
valamint a magasabb szegénységi rátákat mutató angolszász és mediterrán országok (18-21). 
A csatlakozásra váró országok közül Bulgária (15 százalék), Románia (17 százalék) és 
Horvátország (18 százalék) a középmezőny felső régióiban helyezkedik el, míg Törökország a 
legmagasabb szegénységi rátát mondhatja magáénak (25 százalék).  

 

6.1.1. ábra 
A szegénységi ráta és a szegénységi rés az Európai Unió országaiban és Magyarországon 
a 2000-es évek első felében 
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Forrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis alapján végzett számítások. 
Megjegyzés. A szegénységi határt az OECD2-skálával számított ekvivalens mediánjövedelem 60 százaléka 
jelenti. A szegénységi rátára vonatkozó adatok 2004-esek, a *-gal jelölt országok eseté 2003-asok, a **-gal 
jelöltek esetén pedig 2000-esek. A szegénységi rés esetében az adatok 2004-esek, Magyarország kivételével az 
újonnan csatlakozott országok, továbbá Hollandia, az Egyesült Királyság, Horvátország, Románia és 
Törökország adatai azonban 2003-ra vonatkoznak, Máltáé 2000-re. Magyarország esetében a TÁRKI mindkét 
adata 2005-re vonatkozik. 
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A szegénység mélységének laekeni jelzőszáma, a relatív medián szegénységi rés a 2004-es 
évben Magyarországon 20 (HKF) és 18 (Jövedelemfelvétel, VÉKA) százalék között alakult. 
A 2005. évre vonatkozó TÁRKI becslés 19 százalék. A szegénység mélységét vizsgálva a 29 
ország összehasonlításában, láthatjuk, hogy Magyarország e tekintetben közepes pozíciót 
foglal el, akár a KSH 2004-re publikált adatát (20 százalék), akár a 2005-ös TÁRKI Háztartás 
Monitorból számított értéket (19 százalék) tekintjük. A szegénységi rés értéke Lettországban 
a legalacsonyabb (13 százalék) és Szlovákiában a legmagasabb (39 százalék). A szegénységi 
rés időbeli alakulását - a TÁRKI Háztartás Monitor alapján - vizsgálva azt állapíthatjuk meg, 
hogy értéke az elmúlt öt év során nem változott számottevően: 2000-ben, 2003-ban és 2005-
ben is 19 százalék volt. 

6.1.3. Jövedelmi szegénység életkor szerint 

A TÁRKI legfrissebb, 2005-ös adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a szegénység kockázata 
csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoport a gyermekeké 
és a fiataloké. Az általános, 12 százalékos szegénységi rátával szemben a 0-15 évesek körében 
a szegénység 15, a 16-24 évesek körében pedig 17 százalékos. A felnőttek közül a 
középkorúak (25-64 évesek) esetében a szegénység kiterjedése átlagos, 10-12 százalék között 
van. Az idős, 65 év feletti népesség szegénységi kockázata ezzel szemben lényegesen 
alacsonyabb az átlagosnál, körükben a szegénységi ráta 7 százalék. Hasonló megfigyeléseket 
tehetünk a 2004-es évre vonatkozóan is. A gyermekek, tehát a 0-15 évesek körében mért 
szegénységi ráta minden más életkori csoporténál nagyobb, adatforrástól függően 17 (HKF) 
és 18 százalék (Jövedelemfelvétel, VÉKA között változik. Ezzel szemben a 65 év felettiek 
szegénységi kockázata, minden felhasznált adatforrás esetében, az átlagnál alacsonyabb volt 
2004 és 2005-ben. A 16-64 évesek esetében minden esetben a teljes népesség körében 
mérthez nagyon hasonló értékek figyelhetők meg. 

Az életkor és szegénység kapcsolatát időbeli összehasonlításban is vizsgálva láthatjuk, hogy 
ebben a dimenzióban jelentős átrendeződés történt a vizsgált időszak során. Míg közvetlenül a 
rendszerváltást követően az idősek relatív jövedelmi szegénysége volt kiugróan magas (1992-
ben 22 százalék), addig a kilencvenes évek második felére már a gyermekek és a fiatalok 
szegénységi kockázata volt a legmagasabb, és az még ma is. (M6.4. táblázat) A 25-49 évesek, 
tehát a gyermekes szülőket is magában foglaló korosztályok esetében is hasonló tendenciát 
látunk, de az indulásnál tapasztalt nagyon alacsony szegénységi mutatók növekedése az 
országos átlag közelében stabilizálódott az ezredforduló környékén. Ezzel párhuzamosan a 65 
év felettiek szegénysége, tehát a jövedelemszerkezetben elfoglalt helye fokozatosan javult, 
szegénységi kockázatuk az évtized végére már átlag alattivá vált. Az 50-64 évesek 
szegénységi rátáiban kisebb ingadozásokat látunk, de esetükben az előző életkori csoporthoz 
hasonló átrendeződést nem figyelhetünk meg.  

Az alternatív ekvivalencia skálákat (egy főre jutó jövedelem, OECD1-skála) a laekeni 
módszertani keretek egyfajta kontrolljaként használva is megvizsgáltuk az életkor szerinti 
szegénységi kockázatokat. Mivel mindkét ekvivalencia-skála az előzőekben használtnál 
nagyobb fogyasztási súlyt rendel a háztartások második és további tagjaihoz, ezen belül is 
elsősorban a gyermekekhez, arra számíthatunk, hogy az elmúlt 15 évben megfigyelt életkori 
átrendeződés kevésbé markánsan mutatkozik meg, miközben az életkori csoportok közötti 
különbségek erősebbek lesznek. Az alternatív számítások eredményei ezt meg is erősítik. Az 
egy főre jutó jövedelem mellett végzett számítások már a legelső időpontban, tehát 1992-ben 
is a gyermekek átlagosnál magasabb és az idősek átlagosnál alacsonyabb szegénységi 
kockázatát mutatják. (M6.5. táblázat) 1992-ben a 0-15 évesek közül minden ötödik, az azt 
követő időszakban minden harmadik volt szegénynek tekinthető, míg ugyanezt a 65 év 
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felettiek esetében csak minden huszadik-harmincadik személyről lehetett elmondani. A 
nemzetközileg leggyakrabban használt ekvivalencia skálák közül, a hazai szakirodalom 
szerint a magyarországi háztartások fogyasztási szerkezetét legjobban leíró OECD1-skálát 
használva4, az eddig bemutatott két „történet”-hez képest egy köztes folyamatot láthatunk. 
(M6.6. táblázat) A szélső életkori csoportok, tehát a 0-24 évesek és a 65 év felettiek kiinduló 
helyzete nagyon hasonló, míg a 25-64 évesek szegénységi kockázata átlag alatti volt 1992-
ben. Ezt követően azonban a folyamat azonos a laekeni módszer esetében megfigyelttel: a 
gyermekek romló, az idősek javuló relatív pozícióit figyelhetjük meg, melynek nyomán 2005-
ben a gyermekek között minden ötödik, a 65 év felettiek körében minden huszadik személyt 
tekinthettünk szegénynek.  

6.1.4. Jövedelmi szegénység háztartástípus szerint 

A háztartástípus a háztartásméret, a háztartástagok életkora és a köztük lévő kapcsolat 
jellegére vonatkozó információkat sűríti. Ezen ismérvek különböző kombinációja erősítheti 
vagy gyengítheti az elemi változók mentén megfigyelt szegénység mértékét. Az M6.3. számú 
táblázat alapján megfigyelhetjük például, hogy a párok, legyenek idősek (65 év felettiek) vagy 
fiatalok (65 év alattiak), számottevően alacsonyabb szegénységi kockázatot mutatnak, mint a 
hasonló korú, egyedül élő személyek. Azt is láthatjuk, hogy a gyermekek jelenléte növeli a 
szegénység kockázatát, különösen akkor, ha a szülők legalább három gyermeket nevelnek. 
Ugyancsak magas kockázatot jelent az, ha a gyermekes háztartásból hiányzik az egyik szülő. 

A TÁRKI Háztartás Monitor adatai szerint 2005-ben a gyermeküket egyedül nevelők (34 
százalék), a három- és többgyermekes (23 százalék), valamint a 65 év alatti egyszemélyes 
háztartások (22 százalék) körében volt a legmagasabb a szegénység Magyarországon. Ezzel 
szemben az idős párok és az egy gyermekes párok szegénységi rátája átlag alatti volt. A KSH 
adatfelvételei alapján 2004-re számított adatok ehhez hasonló képet mutatnak. Eltérést jelent 
ugyanakkor az egyszülős háztartások (22-25 százalék) és az eltartott gyermek nélküli egyéb 
háztartások (6-7 százalék) körében mért alacsonyabb szegénységi ráta, az egy és 
kétgyermekes párok közötti, a TÁRKI vizsgálatában statisztikailag szignifikáns, különbség 
hiánya.  

A elmúlt másfél évtized folyamatait vizsgálva láthatjuk, hogy mind a 30-64 év közötti 
egyedülállók, mind a gyermeküket egyedül nevelők, mind pedig a sokgyermekesek 
szegénységi kockázata végig lényegesen magasabb volt az átlagosnál. (M6.4. táblázat) Az 
alacsony elemszám egyes háztartástípusok esetében bizonytalanná teszi a becslést, 
rögzíthetjük azonban, hogy – a kilencvenes évek elejétől eltekintve – az idős párok, a 
gyermektelen ’más’ háztartások és a gyermektelen, 65 év alatti párok szegénységi rátái 
jellemzően átlag alattinak bizonyultak. Ugyancsak megfigyelhetjük az egy gyermeket nevelő 
párok átlagosnál alacsonyabb szegénységét, mely különösen a gyermekes családok 
összehasonlításában tűnik ki.

5 

6.1.5. Jövedelmi szegénység etnikum szerint 

A TÁRKI Háztartás Monitor 2005. évi vizsgálatát elemezve, a háztartásfő etnikai származása 
szerint csoportosítva a magyar népességet, azt tapasztaljuk, hogy a roma háztartásfővel 
                                                 
4 Lásd Éltető és Havasi (2002). 
5 Az egygyermekes párok körében a szegénység előfordulása 1996-ban kiugróan magas volt. Sem korábban, sem 
később olyan magas rátával, mint abban az évben nem találkozhatunk. Ez minden bizonnyal összefüggésben van 
a gazdasági stabilizációs intézkedéscsomag azon jóléti elemével, amely a családtámogatásokra fordított 
kiadásokat jelentősen csökkentette. Ezek az intézkedések időleges hatályúak voltak. 
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rendelkező háztartások tagjai az átlagosnál lényegesen magasabb szegénységi kockázatú 
társadalmi csoportok közé tartoznak, de hasonló megállapítást tehetünk az elmúlt másfél 
évtized egészére is. (M6.4. táblázat) Körükben a szegénységi ráta 1992 és 2000 között 
folyamatosan növekedett, majd azt követően csökkent. 2003-ban - az előzőek szerint definiált 
- roma háztartásban élők közül minden második élt a szegénységi küszöb alatt, arányát 
tekintve ugyanannyian, mint 1992-ben. A TÁRKI háztartásvizsgálatai azt mutatják, hogy az 
öt vizsgált időpont közül a romák szegénységi kockázata 2000-ben volt a legmagasabb (az 
átlag 5,5-szerese), 2005-ben pedig a legalacsonyabb (3,1-szeres). 

6.1.6. A jövedelmi szegénység meghatározói 

A jövedelmi szegénységet meghatározó egyéni vagy háztartási jellemzők önálló hatásának 
megállapításához Gábos és Szivós (2006) többváltozós statisztikai elemzést, azon belül is a 
logisztikus regresszió módszerét használták, a TÁRKI Háztartás Monitor 2005 vizsgálat 
adatait felhasználva.6 A függő változó definiálásához különböző szegénységi küszöböket 
használó futtatások eredményeit a statisztikai melléklet M6.7. számú táblázatban foglaltuk 
össze. Láthattuk, hogy az ekvivalencia-skála megválasztása jelentősen befolyásolhatja egyes 
demográfiai csoportok szegénységi kockázatát. Ezért az OECD2-skála mellett az egy főre 
jutó, és az OECD1-skálával számított ekvivalens mediánjövedelem 60 százalékában 
meghatározott küszöb melletti szegénységi ráták függő változóként való használatakor kapott 
eredményeket is közöljük. (M6.8. táblázat) 

A szerzők, a TÁRKI háztartásvizsgálatainak adatbázisán végzett korábbi elemzéseikhez 
hasonlóan7, a 2005. évi adatok alapján megállapították: a háztartásfő iskolai végzettsége és 
gazdasági aktivitása játssza a legfontosabb szerepet abban, hogy egy adott háztartás tagjai 
szegénynek tekinthetők-e vagy sem. Emellett számottevő hatása van még a gyermekszámnak, 
annak hogy valaki egyedül él-e vagy sem, továbbá annak, hogy lakóhelye vidéken vagy 
városban van-e. Becsléseik szerint a háztartásfő neme és életkora – az alkalmazott 
szegénységi küszöbtől függően - egyáltalán nem vagy csak viszonylag kismértékben 
magyarázza a szegénység előfordulását. A korábbi évekkel ellentétben, a háztartásfő roma 
származása nem bír önálló hatással a háztartástagok jövedelmi szegénységére. A szegénység 
meghatározóinak stabilitását Tóth (2005: 219-220) 1987 és 2003 közötti időszakra végzett, 
hasonló módszertant használó elemzése is megerősíti. Megállapítása szerint két olyan csoport 
van, amelynek szegénységi kockázata az elemzési periódus elején is magas volt, és onnan 
kezdve csak rosszabbodott: a három és többgyermekesek és a legfeljebb alapfokú végzettségű 
háztartásfők háztartásiban élők. 

A szegénység egyik legfontosabb meghatározója, mint láttuk, a munkaerőpiaci helyzet. A 
foglalkoztatotti státus, vagyis a piaci jövedelem megléte a háztartás bevételei között, azonban 
nem jelenti automatikusan a szegénység elkerülését. A jelenség monitorozását az Európai 
Unió is fontosnak tartja, a munkában állók szegénysége (in-work poverty) részét képezi a 
laekeni indikátorrendszernek. A TÁRKI Háztartás Monitor 2005. évi adatfelvétele szerint a 
foglalkoztatottak körében a szegénységi ráta 5,5 százalékos, a KSH adatfelvételei szerint 
2004-ben pedig 5,6 és 6,5 százalék közötti értéket vett fel. (M6.3. táblázat) E mutatók értéke 
valamivel alacsonyabb mint az országos átlag fele és ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
munkaerőpiaci helyzet szerinti vizsgálatkor a foglalkoztatottak a szegénységnek legkevésbé 
kitett csoport. A munkában állók körében mért szegénység jól mutatja ugyanakkor, hogy a 
munkahely önmagában nem garancia a szegénységből való kikerülésre, hiszen azt az adott 
munka jellege, kvalifikáltsága, időtartama, területi jellegzetességei, tehát az így 
                                                 
6 A modell-specifikáció leírását lásd Gábos és Szivós (2006). 
7 Gábos és Szivós (2001), Gábos és Szivós (2004). 

 54



megszerezhető jövedelem nagysága is befolyásolja. A kérdés mélyebb elemzése a szociális 
ellátórendszer munkaerőpiaci ösztönző hatásainak továbbgondolása szempontjából is fontos 
lehet. 

Az ekvivalencia-skálák megválasztásának a szegénység előfordulásában játszott szerepének 
feltárásához adhat támpontot, ha az egy fogyasztási egységre jutó háztartásjövedelem 
meghatározásához használt ekvivalencia-skálák különbözősége szerint specifikált függő 
változókon is lefuttatott modellek eredményeit is megvizsgáljuk. (M6.8. táblázat) Az így 
kapott szegénységi ráták a háztartásban élő pótlólagos személyekhez társított fogyasztási súly 
csökkenésével együtt értelemszerűen csökkennek. Eszerint a szegénység kiterjedése akkor a 
legnagyobb, ha az egy főre jutó jövedelem alapján rendezzük sorba a társadalom tagjait 
jövedelmük szerint (17 százalék). Az OECD1-skála használata esetén ez az arány 13-, míg az 
OECD2-skála esetén 12 százalék. Az esélyhányadosok összehasonlítása alapján 
megállapítható, hogy a két legfontosabb paraméter, a háztartásfő iskolai végzettségének és 
gazdasági aktivitásának önálló hatása nem mutat jelentősebb különbségeket. Szintén nincs 
számottevő eltérés a kevéssé jelentős magyarázó változók, tehát a háztartásfő neme és 
életkora esetében, a becsült regressziós együtthatók jellemzően statisztikailag nem 
különböznek nullától. Mivel a szerzők a modellek függő változóinak képzése során a 
háztartástagokhoz rendeltek eltérő súlyokat, nem meglepő eredmény, hogy számottevő 
változást a háztartástípusok egy része, valamint a háztartásmérettel szorosabban összefüggő 
paraméterek, így a lakóhely és a háztartásfő etnikuma esetében találtak.8 Ennek megfelelően, 
a háztartástagok fogyasztási súlyának csökkenésével párhuzamosan csökken a gyermekszám 
szerepe a szegénnyé válás magyarázatakor. Az egy főre jutó jövedelem használata esetén a 65 
év alatti párokhoz képest a gyermeküket egyedül nevelők szegénnyé válásának esélye közel 
13-, a három és többgyermekeseké pedig közel 20-szoros. Ebben a modellben a kétgyermekes 
párok esetében becsült érték is hétszeres esélyt jelez a szegénységre a referenciakategóriába 
tartozókhoz képest, miközben a másik két modellben – alacsonyabb szignifikancia szintek 
mellett – ez az esély „mindössze” 2-3-szoros. Az egyes háztartástípusok skála-érzékenységét 
jól mutatja, hogy az egy főre jutó jövedelem alapján képzett függő változó esetében az 
egygyermekes párok esélyrátája is szignifikánssá válik, igaz csupán 10 százalékos szinten. 

Gábos és Szivós idézett elemzésükben, a laekeni indikátorok számítása során követett 
módszertan mellett arra a meglepő eredményre jutotak, hogy a háztartásfő roma származása – 
ceteris paribus – nem mutat szignifikáns kapcsolatot a jövedelmi szegénységgel, egyetlen 
általunk vizsgált szegénységi küszöb mellett sem. Korábbi – eltérő módszertant, tehát 0,73-as 
méretgazdaságossági együtthatóval számított ekvivalens háztartásjövedelmet használó – 
elemzéseik azt jelezték, hogy ez az önálló hatás létezik. A választott ekvivalencia skála 
becslési eredményeket befolyásoló jelentőségét mutatja, hogy az egy főre jutó jövedelem és 
az OECD-skála alkalmazása mellett a roma etnikum hatása szignifikánssá válik. (lásd az 
M6.8. táblázatot) A roma háztartások átlagosnál nagyobb mérete e két skála mellett erősebb 
kapcsolatot okoz. Ez utóbbi modellek esélyhányadosainak értéke hozzávetőlegesen 
megegyezik a szintén a TÁRKI Háztartás Monitor adatbázisán végzett 2003-as elemzés 
eredményeivel9. 

                                                 
8 A háztartásnagyság Budapest – város – község bontásban rendre 2,2 – 2,5 – 2,8 fő. A roma - nem roma 
dimenzióban a különbségek még nagyobbak: a roma háztartásokban átlagosan 3,6, míg a nem roma 
háztartásokban 2,5 fő él. 
9 Gábos és Szivós (2004). 
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6.2. A szegénység nem-monetáris dimenziói10

A szakirodalomban számos érvet találunk arra vonatkozóan, hogy a szegénység kizárólag 
relatív jövedelmi (vagy fogyasztási) helyzet alapján történő definiálása, miért nem ad teljes 
(vagy éppen elfogadható) képet e társadalmi problémáról.11 A teljesség igénye nélkül itt most 
csak kettőt említenénk. Egyrészt a relatív jövedelmi szegénység eloszlásfüggő, s ez különösen 
az összehasonlító elemzéseknél jelent egyfajta korlátot. Förster és társai (2002: 7) hipotetikus 
példán mutatják be, hogy egy magasabb jövedelemszinten élő társadalmat szegényebbnek 
láthatunk a relatív szegénységi küszöbök használata mellett, mint egy alacsonyabb 
jövedelemszinten élőt. Másodszor, a jövedelem általában, de annak általunk használt éves 
formája is, folyó (flow típusú) erőforrás, nem ad tehát teljes képet arról a háztartás 
ténylegesen mozgósítható pénzbeni vagy nem pénzbeni vagyonáról, tartalékairól. Így a 
jövedelmi szegénység-definíció alkalmazása nem teszi lehetővé például az eladósodottság 
problémájának kezelését.12 A többdimenziós szegénység hangsúlyozásával párhuzamosan 
egyre több kísérlet születik a fogalom operacionalizálására, az elméleti és az empirikus 
megközelítések összehangolására. Ezekre a nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt 
találunk példát. Ezzel együtt, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a relatív jövedelmi szegénység 
nemzetközi szinten is meglehetősen standard módszertanához képest, a többdimenziós 
szegénység esetében egyelőre még csak alternatív próbálkozásokról beszélhetünk. 

A társadalmi kirekesztettség nem jövedelmi dimenziójának legfrissebb, a TÁRKI Háztartás 
Monitor 2005-ös adaton nyugvó elemzését Havasi (2006) végezte el. Tanulmányában a 
megélhetési nehézségek legfontosabb, alapvető szükségletekre fókuszáló, nem pénzbeli 
dimenzióit vizsgálta.13 Ennek során a megélhetési nehézségek különböző típusait, illetve ezek 
együttesét tekintette anyagi deprivációnak és csak az anyagi természetű, a hazai viszonyok 
között a többség számára kielégített szükségletek területén vettük számba a nélkülözéseket. A 
továbbiakban az elemzés fő megállapításait összegezzük. 

A TÁRKI Háztartás Monitor 2005-ös felvételből származó adatok szerint 2005-ben a 
lakosság 23%-a a legelemibb létszükségleteinek kielégítésében is korlátozott, 28%-a 
lakásfelszereltségét tekintve deprivált, 19%-a lakáskörülményei alapján és 46%-a 
szegénységérzete miatt. Gyakran a depriváció-típusok egy-egy háztartás, illetve személy 
esetében halmozódnak, de ez nem minden esetben van így. Ha egy háztartás, illetve a benne 
élők egynél több ismérv szerint depriváltak, akkor beszélünk halmozott deprivációról.  

Az OECD1-skálával számított, a mediánjövedelem 60%-ában meghúzott szegénységi küszöb 
melletti 14%-os jövedelmi szegénységi aránnyal szemben a halmozott anyagi depriváció a 
lakosság egyharmadát érinti. Az adatok szerint 2005-ben minden harmadik ember 
halmozottan deprivált és/vagy jövedelmi szegény (37%). Az emberek 8%-a esetében a 
jövedelmi szegénység és a halmozott depriváció együttesen van jelen, amely tartós és mély 
szegénységre utal. A halmozott depriváció kockázata leginkább az alacsony iskolai 
végzettségű háztartásfővel rendelkező háztartások tagjait és a roma származásúakat fenyegeti. 

A nem pénzbeli szegénység, a halmozott depriváció szoros kapcsolatban áll a jövedelmi 
szegénységgel. A jövedelmi szegénységben élők halmozott deprivációnak esélye négy és 

                                                 
10 Az alfejezet döntően havasi (2006) alapján íródott. 
11 A jövedelmi szegénység-definíciónak ugyanakkor vannak kétségtelen előnyei, az életkörülmények 
figyelembevételén alapulónak pedig egyértelmű hátrányai. Ezekről lásd például Spéder (2002: 49-51). 
12 Förster és társai (2002: 9) idézik Sen (1992) megállapítását. Utalnunk kell arra, hogy Sen az alapvető és a 
lehető legszélesebb értelemben vett adottságok (capabilities) hiányaként definiálja a szegénységet. Ugyanerről 
lásd még Spéder (2002: 49-50). 
13 Az alkalmazott módszertan leírását részletesen lásd a hivatkozott tanulmányban: Havasi (2006). 
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félszerese a jövedelmi szempontból nem szegényekének. A halmozottan depriváltak 
jövedelmi szegénységbe kerülésének esélye, összehasonlítva a halmozott depriváció nélküli 
társaikkal, hasonlóan magas. 

A jövedelmi szegénységbe kerülés és a halmozott depriváció kockázatát tekintve a három és 
többgyermekes háztartásokban élők eltérő módon viselkednek. A sok gyerek egyértelműen 
növeli a jövedelmi szegénység esélyét, de nem növeli a halmozott deprivációjét. Míg a 
jövedelmi szegénység szorosan kapcsolódik a háztartás és az egyén aktuális léthelyzetéhez, 
addig a halmozott depriváció esetében egy tágabb időhorizont jellemzőit kell figyelembe 
venni. 

Az elemzés és az alkalmazott módszertan legnagyobb hozadéka, hogy a jövedelem alacsony 
szintjével összekapcsolódó nem pénzbeli anyagi depriváció számszerűsítésével mérhetővé, és 
ez által megismerhetővé/azonosíthatóvá vált a társadalomnak egy olyan 8% körüli csoportja, a 
„jövedelmi szegénységben élő halmozottan depriváltaké”, akikre a társadalompolitika 
alakítóinak (és nem a szűken vett szociálpolitikai döntéshozóknak) kiemelt figyelmet kell 
fordítania. Ezeknek az embereknek egynegyede az észak-magyarországi régióban, további 
23%-a az észak-alföldi régióban él, mintegy egyharmaduk kistelepülésen (2 ezer fő alatti) 
lakik, 53%-uk olyan háztartás tagja, ahol a háztartásfő legmagasabb iskolai végzettsége nem 
több nyolc általánosnál és 28%-uk három-és több gyermeket nevelő háztartásokban élő. 
Miközben a roma származásúak teljes népességen belüli aránya (a TÁRKI Háztartás Monitor 
2005-ös adatai szerint) mindössze 3%, addig a „jövedelmi szegénységben élő halmozottan 
depriváltak” 13%-a közülük kerül ki. 

 

Az eddigiek során is bemutatott adatok és empirikus elemzések alapján egyértelműen 
megállapíthatjuk, hogy a szegénység alapvető meghatározója az iskolázottság. Ez hat a 
munkaerőpiaci esélyekre, amit peremfeltételként befolyásol a területi elhelyezkedés, nehezít a 
demográfiai életciklus, a munkaképesség fizikai okokból történő részleges vagy teljes 
elvesztése és az etnikai hovatartozás. Éppen az iskolázottság meghatározó jellege miatt, a 
humán tőke beruházás segítésére fókuszáló szociálpolitika döntő fontosságú nemcsak 
szegénység kockázatásnak csökkentésében, hanem a szegénység és így a társadalomból való 
kirekesztettség generációs átörökítésének megtörésében is. A szociális védelmi rendszer 
teljesítményéről a következő fejezetben lesz szó. 
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7. Szociális védelem 

7.1. A szociális védelmi kiadások szerkezete 

Magyarországon a szociális védelmi kiadások aránya, a nyugdíjakat és az egészségügyi 
kiadásokat is beleértve, a bruttó hazai termék több mint egyötödét (21,4 százalék) teszi ki. 
Ezzel hazánk, 2003-es összehasonlító adatok szerint, az újonnan csatlakozott EU-10 es között 
a harmadik helyet foglalja el. (M7.1. táblázat) Ennél valamivel többet költött szociális 
kiadásokra a megtermelt nemzeti jövedelemből Szlovénia (25 százalék) és Lengyelország (22 
százalék). A többi újonnan csatlakozott tagország ennél arányosan kevesebbet költött jóléti 
kiadásokra, különösen alacsony ez az arány a balti államok körében. Egyik új tagország 
szociális védelmi kiadásainak aránya sem éri el azonban az EU-25-ök átlagát (28 százalék). 
Ez annak köszönhető, hogy az EU-15-ök jóval többet költenek jóléti ellátásokra, mint az EU-
10-ek. Így például Svédország, Franciaország, Németország, Dánia vagy Belgium esetében a 
GDP arányában kifejezett kiadások nagysága megközelítette, elérte vagy meghaladta a 30 
százalékot. A közép-kelet-európai országokhoz hasonlóan alacsony, 25 százalék alatti 
arányokat csak Luxemburg (24 százalék), Spanyolország (20 százalék) és Írország (17 
százalék) esetében tapasztalhatunk. Ennél is szembeszökőbb a régi és új tagállamok közötti 
különbség, ha az egy főre jutó, euróban kifejezett összegeket vizsgáljuk. Lakosságához 
viszonyítva legtöbbet Luxemburg (közel 13 ezer euró) és Dánia (10 ezer euró) költ jóléti 
kiadásokra. Ezzel szemben a balti államokban és Szlovákiában az egy főre jutó szociális 
védelmi kiadások összege ezer euró alatt volt 2003-ban. Magyarországon ez az érték 1600 
euró volt. 

Akárcsak a többi tagország esetén, Magyarországon is a nyugdíjak jelentik a szociális védelmi 
kiadások legfontosabb elemét. 2003-ban a magyar jóléti kiadások több mint egyharmadát 
öregségi nyugdíjakra fordítják, az összes nyugdíjkiadás (öregségi, özvegyi, rokkantsági) 
aránya eléri az 50 százalékot, a GDP arányában kifejezve pedig a 11 százalékot. (7.1. 
táblázat) A jóléti kiadások közel egyharmadát teszik ki az egészségügyi költségek (29 
százalék) és Magyarország esetében különösen magas a családtámogatásokra fordított 
közkiadások aránya is. (13 százalék, a GDP közel 3 százaléka). 

 

7.1. táblázat 
A szociális kiadások mértéke Magyarországon, 1999-2003 

1999 2000 2001 2002 2003 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Öregségi nyugdíjellátások 7,2 34,6 6,9 35,0 7,1 35,9 7,6 36,9 7,5 35,2
Özvegyi ellátások 1,2 5,6 1,1 5,6 1,1 5,6 1,1 5,4 1,1 5,3
Rokkantsági ellátások 2,0 9,5 1,9 9,4 2,0 10,0 2,1 9,9 2,2 10,0
Munkanélküli ellátások 0,9 4,5 0,8 4,0 0,7 3,3 0,6 2,9 0,6 2,8
Családtámogatások 2,7 13,0 2,6 12,9 2,5 12,7 2,5 12,3 2,7 12,7
Egészségügyi ellátás 5,6 26,9 5,4 27,3 5,3 27,0 5,7 27,4 6,2 29,1
Lakástámogatások 0,6 3,0 0,6 2,8 0,5 2,4 0,5 2,3 0,5 2,2
Szociális segélyezés 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 1,0 0,1 0,6

Forrás: EUROSTAT, ESSPROS adatbázis. 
Megjegyzés. A szociális kiadások kategrizálása az ESSPROS adatbázis alapján történt. 
Jelölés:  (1) – a GDP %-ában 
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(2) – az összes szociális kiadás %-ában 

7.2. A szociális ellátórendszer működése: rétegeloszlás és visszavonási hatások 

7.2.1. Rétegeloszlás 

Láthattuk tehát, hogy a magyar társadalom az általa megtermelt jövedelem egyötödét jóléti 
kiadásokra fordítja. Bár az újraelosztásnak nem feltétlenül csak jövedelemegyenlőtlenség- és 
szegénységcsökkentő hatása lehet, a társadalmi összetartozást szolgáló politikai döntések 
szempontjából e hatásmechanizmusok vizsgálata az elsődleges.  

A társadalmi jövedelmek csökkentik a piaci jövedelmek nyomán kialakuló 
jövedelemegyenlőtlenségeket. Az összes jövedelmet négy nagyobb kategóriába sorolhatjuk: 
piaci jövedelmek, egyéb nem állami jövedelmek, társadalombiztosítási jövedelmek és 
szociális jövedelmek. E négy nagyobb jövedelmi kategória belső egyenlőségének vizsgálata 
az állami újraelosztás fontos jellemzőire világíthat rá. A piaci jövedelmek egyenlőtlenségét 
jellemző ún. Gini-mutató értéke a TÁRKI háztartásvizsgálatai alapján 2000 táján volt a 
rendszerváltás óta a legmagasabb. Azután ez a mutató jelentősen csökkent 2003-ra, majd 
2005-ben változatlan maradt (M7.2. táblázat). Ennek köszönhető, hogy az összes állami 
újraelosztás előtti jövedelem (keresetek, tőkehozadék, egyéb háztartási jövedelmek) 
egyenlőtlensége lényegében szintén változatlan 2000 óta. Az állami újraelosztásból származó 
jövedelmek szóródását vizsgálva azt láthatjuk, hogy a szociális jövedelmek egyenlőtlensége 
növekedett, a társadalombiztosítási jövedelmeké viszont csökkent. Mindkét jelenség 
összességében az összjövedelem csökkentése irányába hat (hiszen, ha a szociális jövedelmek 
egyenlőtlensége növekszik, akkor az vélhetően elsősorban az alacsonyabb jövedelmi 
kategóriákba történő koncentrálódást jelzi, míg a társadalombiztosítási jövedelmek 
egyenlőtlenségeinek csökkenése a nyugdíjak, munkanélküliségi járadékok szóródásának 
összenyomódásával társítható). Mindebből fakadóan az összes újraelosztás utáni jövedelem 
egyenlőtlensége csökkent. 2005-ben ennek az egész népesség összes háztartására vonatkozó 
becslése 28,4-es értéket mutat (e=0.73 kitevőt használat melletti ekvivalens jövedelmek 
esetén). 

A fontosabb társadalombiztosítási és szociális jövedelmek rétegeloszlását abból a 
szempontból is megítélhetjük, hogy az adott ellátástípusból mennyi jut az összes jövedelem 
alapján definiált legalsó 20 százalékához. Ezt mutatja a 7.2. ábra, amelyből az 1992-t és 2005-
öt összekötő időszakra vonatkozóan, ugyancsak a TÁRKI adataira támaszkodva, egy sajátos 
történet olvasható ki. Ma összességében a nyugdíjak kivételével (amelyek egy speciális 
kategóriát alkotnak) a többi ellátás lényegesen nagyobb arányban jut el az alsó jövedelmi 
ötödhöz, mint 1992-ben. Már nagyjából az ezredforduló óta az összes segély mintegy 50%-a 
koncentrálódik a legalsó jövedelmi ötödnél. Megjegyzendő, hogy további egyharmadnyi 
segély kerül a következő két jövedelmi ötödbe, és viszonylag kevés jut a lakosság legfelső 
40%-ához. Az adatok vizsgálata azt mutatja tehát, hogy a társadalmi jövedelmek további 
célzásával kapcsolatos igények (amelyek egyébként sűrűn felmerültek a kilencvenes évek 
közpolitikai vitáiban) igazán reálisan már nem indokolhatók. A családi pótlék a kilencvenes 
évek második felének némi megtorpanása után enyhén emelkedő ütemben jut el a legalsó 
jövedelmi ötödbe (ami persze részben a gyermekesek szegénységének alakulásával függ 
össze). Nagyjából hasonló tendenciát mutat az anyasági támogatások rétegeloszlása is. Ennél 
lényegesebb viszont a munkanélküliségi járadékok rétegeloszlása. Ezek az ellátások ugyanis 
1992 és 2000 között növekvő arányban jutottak a legszegényebb ötödhöz, azóta azonban az 
alsó 20% részesedése a munkanélküliségi járadékokból meredeken zuhanni látszik (a 2000-es 
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évben jellemző csaknem 50%-os arányból 2005-ben 30% alá). A társadalmi jövedelmek 
rétegeloszlására vonatkozó részletesebb és idősoros adatokat az M7.3. táblázat tartalmazza. 

7.2. ábra  
Az alsó, ekvivalens jövedelem (e=0.73) alapján meghatározott népességötöd részesedése 
az egyes társadalmi jövedelmekből 1992-2005, (%) 
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Forrás: Tóth (2006). Az adatok forrása a TÁRKI 1992 és 2005 közötti háztartásvizsgálatai. 
Megjegyzés. Ekvivalens jövedelmek (OECD2) alapján számított egyén tizedek. A jövedelemtípusok arányát 
háztartásszinten számítottuk. 
 

 

7.2.2. A szociális jövedelmek szerepe a háztartások jövedelmei között 

A TÁRKI 2005-ös háztartásvizsgálata szerint 2005-ben a háztartások összes éves 
jövedelmének átlagosan 52 százaléka munkajövedelem, 43 százaléka valamilyen jóléti 
transzfer. A háztartások bevételeinek 1 százaléka származik más háztartásoktól, míg az egyéb 
jövedelmek (pl. tőkejövedelmek) aránya közel 5 százalék. (M7.4. táblázat) Míg a 
munkajövedelmek a felső jövedelmi tizedekben kétharmados arányt képviselnek, a legalsó 
decilisben átlagosan az összes háztartásjövedelem egynegyedét sem teszik ki, miközben a 
jóléti transzferek aránya meghaladja annak háromnegyedét. Figyelemre méltó ugyanakkor, 
hogy a második jövedelmi tizedben a munkajövedelmek, valamint a szociális és 
társadalombiztosítási jövedelmek aránya lényegesen kiegyenlítettebb. Ez egyrészt abból 
adódik, hogy a nyugdíjasok jellemzően a középső decilisekben találhatók, másrészt arra utal, 
hogy a szegények között van egy nagyobb réteg, amelyik annak ellenére is 
jövedelemhiányosnak mondható, hogy a háztartásban van(nak) aktív tag(ok) is. A tőke- és 
állakozói jövedelmek aránya csupán a két felső ötödben számottevő, ezen belül is a legfelső 
jövedelmi tizedbe tartozók bevételei között átlagosan 16 százalék. 

A szociális védelmi kiadások egyes elemeit külön is vizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy 
átlagos háztartás összes jövedelmének egynegyedét az öregségi nyugdíj (ideértve a 
nyugdíjszerű ellátásokat is) teszi ki. (7.2. táblázat) A második legnagyobb tételt (5 százalék) a 
családtámogatások (anyasági és a gyermekhez kapcsolódó ellátások összesen) jelentik, de 
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hasonló nagyságrendet képvisel a rokkantsági nyugdíj is (4 százalék). Ezzel szemben a segély 
típusú ellátások aránya elenyésző a háztartások jövedelmei között. Ez esetben is vizsgálhatjuk 
a szociális jövedelmek típusainak előfordulását a jövedelmi decilisek mentén. Ekkor 
egyértelműen kitűnik, hogy a saját jogú öregségi nyugdíj jelentősége a 3-5. jövedelmi 
decilisek esetében a legnagyobb, eléri a kétötödös arányt, de a hatodik tizedben is az összes 
jövedelem átlagosan egyharmadát teszi ki. Más a helyzet a rokkantsági nyugdíjjal. Ez az 
ellátás alapvetően a legalsó decilisben jelentős tétel (15 százalék). Hasonlóképpen magas a 
családtámogatásoknak az alsó tizedekbe tartozó háztartások jövedelemszerkezetében betöltött 
pozíciója. A legalsó tized esetében a háztartás jövedelmének átlagosan 18 százaléka, a 
második esetében 11 százaléka, a harmadik esetében pedig 8 százaléka származik 
családtámogatásokból. Ezzel szemben a felső decilisekbe tartozó háztartások bevételei között 
e jövedelemtípus aránya mindössze 2-3 százalékos. Hasonló megállapítást tehetünk a 
lakástámogatásról vagy más szociális segélyekről is.  

 

 

7.2. táblázat 
Jóléti transzferek aránya a háztartások összes rendelkezésre álló jövedelmében, 2005 
(%) 

 
1. 
decilis 

2. 
decilis 

3. 
decilis

4. 
decilis

5. 
decilis

6. 
decilis

7. 
decilis

8. 
decilis 

9. 
decilis 

10. 
decilis

Össze-
sen 

Öregségi nyugdíj 21,5 27,6 39,6 41,3 41,0 32,8 24,7 21,3 17,9 8,9 24,5 
Rokkantsági nyugdíj 14,8 6,7 8,3 7,9 6,6 4,5 3,2 2,3 2,2 0,9 4,2 
Özvegyi nyugdíj 3,9 2,2 1,2 2,5 0,2 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,8 
Munkanélküli 
támogatások 7,7 2,7 1,3 1,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,4 0,1 1,1 

Családtámogatás 18,5 10,9 8,4 6,7 4,5 5,4 3,0 2,9 2,6 2,2 4,8 
Táppénz 0,8 0,4 0,5 0,4 0,2 1,3 1,5 0,5 0,6 0,6 0,7 
Lakástámogatás 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Szociális segély 2,6 1,7 0,8 0,9 1,0 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0 0,5 

Forrás: a TÁRKI Háztartás Monitor 2005 alapján végzett számítások. 
 

 

7.2.3. Visszavonási hatások 

Az ellátások szegénységcsökkentő hatásának elemzésére is szolgál az ún. visszavonási 
hatások elemzése. A laekeni indikátorrendszer összeállításakor is figyelembe vett mutató 
megegyezik a jóléti transzferekkel csökkentett jövedelmekből számított szegénységi rátával. 
Utalnunk kell azonban arra, hogy ez a módszer csak hipotetikus eredményt adhat, hiszen a 
jóléti transzferek hiányában az emberek viselkedése is megváltozna, más döntéseket hoznának 
jövedelmük megszerzése érdekében, de nyilvánvalóan más lenne például a kormányzat adó- 
és járulékpolitikája is. Ezzel együtt a módszert általánosan használják, így részét képezi a 
laekeni indikátor-rendszernek is.14 A rendelkezésre álló nemzetközi összehasonlító adatok ezt 
a hatást az összes transzfer, valamint a nyugdíjak nélküli transzferek hiányában számított 
jövedelmek esetében mérik. A visszavonási hatások könnyebb áttekintéséhez két indexet 
                                                 
14 A módszer alkalmazását lásd például Förster – Tóth (1999), World Bank (2001), Eurostat (2002). 
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számoltunk, melyek a transzferek hiányában számított rátákat az összes 
háztartásjövedelemmel számított ráták arányában fejezik ki. (7.2. táblázat) 

 

 

7.2. táblázat 
Visszavonási ráták az Európai Unióban, 2003 

 
Szegénységi 

ráta (1) 

Szegénységi ráta 
transzferek nélkül, 
nyugdíjakkal (2) 

Szegénységi ráta 
összes transzfer 

nélkül (3) Index1 Index2 
EU25 15 25 40 1,7 2,7
EU15 15 25 39 1,7 2,6
EU10 15 27 44 1,8 2,9
Belgium 15 29 44 1,9 2,9
Csehország 8 21 39 2,6 4,9
Dánia 12 32 38 2,7 3,2
Németország 15 23 35 1,5 2,3
Észtország 18 25 41 1,4 2,3
Görögország 21 24 41 1,1 2,0
Spanyolország 19 22 40 1,2 2,1
Franciaország 12 24 42 2,0 3,5
Írország 21 36 31 1,7 1,5
Olaszország 19 23 45 1,2 2,4
Ciprus 15 20 28 1,3 1,9
Lettország 16 24 43 1,5 2,7
Litvánia 15 23 39 1,5 2,6
Luxemburg 10 23 39 2,3 3,9
Magyarország 12 17 32 1,4 2,7
Magyarország-TÁRKI 12 22 47 1,8 3,9
Málta 15 19 30 1,3 2,0
Hollandia 12 23 37 1,9 3,1
Ausztria 13 24 43 1,8 3,3
Lengyelország 17 31 49 1,8 2,9
Portugália 19 26 42 1,4 2,2
Szlovénia 10 16 37 1,6 3,7
Szlovákia 21 28 43 1,3 2,0
Finnország 11 28 40 2,5 3,6
Svédország 11 30 43 2,7 3,9
Egyesült Királyság 18 29 43 1,6 2,4
Forrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis. 
Megjegyzés. Az adatok Málta esetében 2000-esek, Olaszország és Svédország esetén 2004-esek. Magyarország 
esetén a TÁRKI adatok 2005-ből származnak. 
Jelölés:  Index1 – a készpénzes jóléti transzferek hiányában, de nyugdíjjal együtt számolt jövedelmek és az 

összes háztartásjövedelem mellett számolt szegénységi ráták hányadosa: (2)/(1). 
 Index2 – az összes készpénzes jóléti transzfer hiányában és az összes háztartásjövedelem mellett 

számolt szegénységi ráták hányadosa: (3)/(1). 
 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon, a KSH által 2003-ra publikált laekeni 
indikátorok szerint az összes transzfer hiányában a szegénységi előfordulása közel 
háromszorosa lett volna az összes jövedelem figyelembevételével becsültnek. Ha a 
nyugdíjakat kivesszük a jóléti transzferek közül, ez a hatás jelentősen csökken, az index 
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értéke ez esetben már csak 1,4-szeres. Valamelyest más képet mutat a magyar jóléti rendszer 
szegénységcsökkentő teljesítményéről a TÁRKI 2005-ös háztartásvizsgálata. Az összes 
transzfer hiányában számított szegénységi ráta ez utóbbi esetében négyszerese a háztartás 
összjövedelméből számított rátának, míg a nyugdíjak elhagyása a szociális transzferek 
köréből 1,7-es indexet eredményez. Ez összességében a nyugdíjak jelentősebb 
szegénységcsökkentő hatását mutatja, mint a KSH 2003-as adatai. De máshol helyezik el ezek 
az adatok Magyarországot a nemzetközi összehasonlításban is. A KSH 2003-as adatai az 
összes transzfer hiányában számolt ráták relatív nagysága esetében megegyeznek az EU-25-
ök (és egyben az EU-15-ök) esetében számított indexekkel, míg a TÁRKI adatai a 
legmagasabb visszavonási indexszel rendelkező országok közé helyezik Magyarországot: 
Luxemburg (3,9-es visszavonási index), Svédország (3,9), Szlovénia (3,7). E mutató alapján 
Csehország jóléti rendszere mutatkozik a leghatékonyabbnak a szegénység csökkentésében 
(4,9). 

 

A fejezet összegzéseként, tehát a kiadások nagysága, a támogatások rétegeloszlása, a szegény 
háztartások jövedelemszerkezetében játszott szerepe, valamint szegénységcsökkentő 
hatásainak egybevetésével, megállapíthatjuk, hogy a magyar szociális védelmi rendszer 
teljesítménye jó, amennyiben azt a jövedelemegyenlőtlenség és szegénységcsökkentő 
funkciója szerint ítéljük meg. Fontosnak tartjuk azonban egyrészt annak vizsgálatát, hogy a 
szegény háztartások ilyen mértékű függése a jóléti transzferektől mennyiben és hogyan vezet 
a szegénnyé váláshoz, illetve, hogy mennyiben és hogyan akadályozza a szegénységből való 
kilépést.15 Másrészt, a rendszer hatékonyságának értékelésekor, az egyenlőtlenségcsökkentő-
szegénységenyhítő funkción túl legalább két szempontra kell tekintettel lennünk. Az első, 
hogy a jóléti állam ellátásainak és szolgáltatásainak döntő része az életciklus menti 
újraelosztást jelent, mely a társadalomban együtt élő generációk közötti transzferek mentén 
megy végbe.16 Ezért az adó- és járulékterhekhez való hozzájárulással arányos szolgáltatások 
elvének is érvényesülnie kell, amely egyébként önmagában is jelentős szegénységcsökkentő 
hatással bír. Erre nemcsak a nyugdíjak szerep hozható fel példaként, hanem a 
családtámogatásoké is. Ez utóbbiak szintén az életciklus menti újraelosztás fontos elemét 
alkotják, miközben a gyermekszegénység csökkentésében is fontos szerepük van. A második 
megemlítendő szempont, különösen a lisszaboni célokra való tekintettel, a munkaösztönző 
hatások kérdése. Ez utóbbival is foglalkozunk a következő fejezetben. 

                                                 
15 A kilencvenes évek közepére vonatkozóan, az MHP adatbázisán végzett elemzések bemutatják e kapcsolat 
jelenlétét a transzferek magas aránya és a szegénységbe kerülés, illetve a szegénységből való kilépés nehézségei 
között. 
16 Lásd például Barr (2001), aki a jóléti állam „malacpersely” funkcióját emeli ki. A gondolatmenetet magyarul 
Gál (2003) fejti ki. 
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8. fejezet Szociális ellátórendszer (munkanélküliségi csapda, inaktivitási csapda)17

A munkagazdaságtan alapvető állítása, hogy az emberek akkor vállalnak munkát, hogyha a 
munkavégzés révén elért jövedelem meghaladja  

• a nem fizetett (házi-)munka elmaradása miatt, illetve  

• a munkanélküli státuszhoz kapcsolódó jövedelmek (segélyek, fekete munka, stb.) 
elvesztése miatt elszenvedett hátrányokat és 

• a szabadidő egyéb eltöltésekor elérhető hasznosságot.18 

A segélyezési rendszer léte is hat a munkaerőpiacon elérhető jövedelemnövekmény 
nagyságára. Valószínű, hogy amennyiben a munka hozama alacsony, akkor a munkavállalási 
hajlandóság is kicsi. Ebben az esetben két ellenösztönző hatás fellépéséről beszélhetünk: a 
munkanélküliségi és a szegénységi csapda létéről. 

8.1. Munkanélküliségi csapda  

Munkanélküliségi csapda az, amikor a munkanélküliként megkapott jövedelmek a 
munkaerőpiacon elérhető bérekhez és egyéb bevételekhez képest magasak, ezért csökken az 
ösztönzés a munkahely keresésére. Ennek a klasszikus jele a magas helyettesítési ráta. Ez azt 
mutatja, hogy a polgárok munkabérükhöz viszonyítva mekkora jövedelemre tehetnek szert, 
hogyha kivonulnak a (legális) munkaerőpiacról. Amennyiben a helyettesítési ráta alacsony, 
akkor a munkaerőpiacra visszatéréskor elérhető többletjövedelem is magas. 

Az M8.1. táblázat a legfrissebb rendelkezésre álló, 2003-as adatok mellett 1998-ig 
visszamenő idősorban mutatja meg, hogy néhány kiemelt jóléti transzfer helyettesítési 
arányait a minimálbér, a medián kereset, illetve a létminimum esetében. Eszerint 2003-ban a 
munkanélküli járadék a minimálbér 71 százalékát, a medián kereset egyharmadát, az 
ekvivalens medián háztartásjövedelem felét tette ki és megegyezett a KSH által számított 
létminimummal. A legmagasabb helyettesítési arány a munkanélküli járadék esetében a 
vizsgált időszakban az 1999. évet jellemezte, de az idősoros elemzés, a periódus során 
jelentősen megnövelt minimálbér kivételével, viszonylag állandó értékeket mutat e támogatás 
esetében. 

Magasabb helyettesítési arányokat figyelhetünk meg az öregségi nyugdíj esetében. 2003-ban 
az ellátás átlagos értéke a minimálbér 100 százalékát, a létminimum 140 százalékát, a medián 
kereset felét, az ekvivalens háztartásjövedelem mediánjának pedig közel 70 százalékát tette 
ki. Ugyanebben az évben a rendszeres szociális segély összege a minimálbér közel 
egyharmadával, a létminimum kétötödével, a medián kereset 15 százalékával és a medián 
jövedelem egyötödével egyezett meg. Ennél alacsonyabb helyettesítési arányok mutatkoztak a 
                                                 
17 A fejezet írása során nagymértékben támaszkodtunk a TÁRKI által 1998-ban, a Népjóléti Minisztérium 
megbízásából, a Középtávú Szociálpolitikai Koncepcióhoz készített háttértanulmányok megfelelő részeire. 
18 Hogyan hat a munkajövedelem növekedése vagy csökkenése a munkavállalási hajlandóságra? A szabadidő ára 
a munkavégzéssel elérhető többletjövedelem. Ha nő a munkabér, akkor nő a munkavégzéssel töltött idő is. Ezt a 
hatást nevezi a közgazdaságtan helyettesítési hatásnak: hogyha két áru közül az egyik ára a másikéhoz képest nő, 
akkor fogyasztási szerkezetünket az olcsóbbá váló termék javára rendezzük át. Ez azonban csak az érem egyik 
oldala. Ezzel szemben amennyiben a munkavégzés miatt az összjövedelem nő, akkor a szabadidő iránti kereslet 
is nőni fog. Ez a hatás az ún. jövedelmi hatás. Látható, hogy a két összetevő (a helyettesítési és a jövedelmi 
hatás) egymással ellentétes irányba mozdítaná el a munkavállalási hajlandóságot. Azt, hogy a két hatás közül 
éppen melyik az erősebb, csak konkrét empirikus vizsgálatok segítségével tudjuk megállapítani. 
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családi pótlék esetében. Mindkét utóbbi ellátás időben csökkenő helyettesítési arányokat 
produkált a legkevésbé volatilis medián keresethez viszonyítva. 

Kérdéses azonban, hogy a segélyből kilépő ugyanolyan munkaerőpiaci pozíciókkal 
rendelkezik-e, mint amikor elvesztette az utolsó állását. Mit nem mutat a helyettesítési ráta?  

• Feltételezhető, hogy akik hosszabb ideje munka nélkül vannak, utolsó állásukhoz képest 
lényegesen kisebb fizetésre számíthatnak. Ennek csak egyik oka kiszolgáltatott helyzetük. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a humán tőke komoly mértékben “amortizálódik” a 
munkanélküliség időtartama alatt. Ez a folyamat kapcsolatban áll a negatív hosszfüggéssel: 
minél tovább van valaki munka nélkül, annál kisebb az esélye az újbóli elhelyezkedésre. 

• A segély maga, és ezen keresztül a magasabb helyettesítési ráta is növelheti a munkába 
állás esélyét. Ugyanis egyrészt segít fenntartani az előbb hivatkozott humán tőkét, 
másrészt, amennyiben a segély egy részét munkakeresésre használják (pl. újságok 
vásárlása, stb.), akkor ez is javíthatja az elhelyezkedési esélyeket. 

• Az állásba lépéssel esetleg magas költségek (pl. gyermekgondozás, utazási kiadások, stb.) 
is járnak együtt.  

• További probléma eredhet az információhiányból: a viszonylag alacsony ráta csak akkor 
hathat, hogyha ennek a munkanélküliek tudatában vannak, vagyis ha nem csak a segélyük 
összegét ismerik, hanem reális elképzeléseik vannak a munkaerőpiacon elérhető 
jövedelmekről.19 

A rendszernek csak az egyik eleme a segély nagysága, ugyanilyen fontos lehet az, hogy kik 
részesülhetnek az ellátásból (különösen így van ez, hogyha társadalombiztosítási ellátásról 
van szó, amely korábbi munkavállaláshoz van kötve), mennyi ideig jár az ellátás. 

8.2. Szegénységi csapda 

Szegénységi csapdáról akkor beszélünk, hogyha a jövedelem csekély növekedése is komoly 
mértékben csökkenti a juttatás összegét, avagy a segély teljes elvesztésével jár. Súlyosbíthatja 
a helyzetet, ha mindezekhez még a jövedelemnövekedés adóztatása is hozzájárul.20  Ezen 
ellenösztönző hatást mér az ún. effektív marginális adókulcs (röviden: EMAK), amely azt 
mutatja, hogy a bruttó munkabér növelése milyen hatással van a segélyezés utáni 
jövedelemre. Az EMAK két hatást foglal magában: egyrészt a bruttó bért terhelő 
jövedelemadót, másrészt a rendszer által alkalmazott - a segélyezési technikától függő 
nagyságú - visszavonási kulcsot.21  

Fel kell azonban itt is hívni a figyelmet egy problémára: a munkaerőpiaci döntések ritkán 
marginális döntések, ritkán szólnak a következő egységnyi jövedelem megszerzéséről. Az 
                                                 
19 Nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a munkanélkülieknek meglehetősen kevés elképzelésük van arról, hogy 
mekkora keresetre tehetnének szert. Tovább bonyolítja ezt az a tény, hogy míg a segély összege a jogszabályok 
ismerete esetén időben is viszonylag jól kalkulálható, addig a munkaerőpiaci jövedelmek meglehetősen 
bizonytalanok. (OECD, 1996. 64. 28. o.) 
20 A magyar szociális rendszer a bruttó jövedelmek alapján sorolja be a kérelmezőket. Vagyis amennyiben 
valakinek az adó előtti jövedelme növekszik, akkor ez egyrészt csökkenti a segély összegét (jövedelempótló 
ellátás esetén ezzel azonos összegben), másrészt a megkeresett jövedelem után adóznia is kell. (Természetesen 
ezt a hatást csökkenti a bérek esetében érvényesülő adójóváírás.) 
21 Mi a visszavonási kulcs? Minden jövedelemfüggő segélyezési rendszer két összetevő kombinációjaként írható 
le. Egyrészt a garantált jövedelemből, amelyet a semmilyen egyéb jövedelemmel nem rendelkezők számára 
biztosít a rendszer, másrészt a segély-visszavonási kulcsból. A kérdés az: amennyiben 1 Ft-tal nő a segélyezett 
bruttó jövedelme, akkor ennek hány százalékát vonja el a segélyezési rendszer az ellátás összegének 
csökkentésén keresztül. 
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esetek többségében a munkavállalás önmagában is a küszöb átlépésével járhat együtt, bár 
vannak olyan esetek, amikor a munkavállalással együtt is csak a segélyezési küszöb alatti 
jövedelemhez lehet jutni. Hasonlóképpen szegénységi csapda, vagyis bizonyos sávokban 
nagyon magas implicit adókulcs nem csak akkor fordulhat elő, ha a kifizetéseket a rászoruló 
pillanatnyi jövedelmi helyzetéhez igazítják, hanem akkor is, ha az egyes kifizetésekre való 
jogosultságot egymáshoz kötik.22  

A viselkedési hatás nem csak a segélyezetteket érinti, hanem azokat is, akik még a 
munkaerőpiacon vannak, akiknek a jövedelme egyelőre meghaladja a segélyezési küszöböt: 
csökkenthetik (kimutatható) jövedelmüket annak érdekében, hogy a segélyezettek közé 
léphessenek. Ezt a folyamatot nevezi a közgazdasági szakirodalom a pénzek 
“elszivárgásának”.23

A szociális rendszer azonban nem csak annyiban hat a munkaerőpiacra, hogy a (potenciális) 
segélyezetteket visszatartja a nagyobb erőfeszítéstől, hanem – az adórendszeren keresztül – hatással 
van a munkaadók vagy a magasabb jövedelmű munkavállalók viselkedésére is. Amennyiben a 
munkaadókat jelentős közteher fenyegeti a segélyezettek, illetőleg az alacsony bérű alkalmazottak 
foglalkoztatásakor, akkor ez károsan hat azok elhelyezkedési esélyeire. A szociális rendszer saját 
költségeivel maga idézhet elő olyan helyzetet, amikor a rendszerből kilépni és a munkaerőpiacra 
visszatérni szándékozók nem találkoznak megfelelő állásajánlattal. Az adóteher befolyásolja a 
magasabb jövedelműek munkavállalási hajlandóságát is: csökkenti a munkaerőpiacon elérhető bért. 
A rendszer finanszírozási igényének hatását a globális adóék nagyságával mérhetjük. Ez az érték azt 
adja meg, hogy mekkora az a szakadék, amely a munkaadó által viselt költségek és a munkavállaló 
(elfogyasztható) jövedelme között fennáll. Vélhetően minél magasabb a globális adóék értéke, annál 
alacsonyabb lesz a foglalkoztatás, hiszen az indirekt adókkal csökkentett nettó bér alacsonyabb 
szinten tartja a munkaerő-kínálatot, míg a magasabb bérkiadások a keresletet fogják vissza. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a segélyezés rendelkezik mind ösztönző, mind 
ellenösztönző hatásokkal. Az, hogy az egyes hatások közül melyik az erősebb, azt csak empirikus 
vizsgálatok segítségével lehetne eldönteni. A társadalombiztosítási rendszereket vizsgáló 
nemzetközi tanulmányok és a munkanélküli ellátással foglalkozó magyar vizsgálatok azonban vagy 
nem találnak egyértelmű összefüggést a segélyezés léte, mértéke és a munkavállalási hajlandóság 
között (pl. Gál, 1996, Moffitt, 1992), vagy kevéssé szignifikáns negatív (Köllő-Nagy, 1995), esetleg 
pozitív (Galasi, 1996) kapcsolatot jeleznek.24 A magyar segélyezési rendszerről nem állnak 
rendelkezésünkre ehhez hasonló vizsgálatok. Különösen azért sajnálatos ez, mert itt vélhetően más a 
helyzet, mint a társadalombiztosítási rendszerek esetében: csak a hosszútávon munka nélkül maradt 
csoportokkal találkoznak, vagyis azokkal, akiknek az elhelyezkedési esélyei lényegesen rosszabbak.  

8.3. A segélyezés nem munkaerőpiaci magatartásra gyakorolt hatásai 

A tényleges segélyezési rendszerek általában kombinálják az általános jövedelmi garanciát 
valamilyen, a jogosultságot érintő kritériumokkal. Az ilyen kategoriális segélynek általában 
két összetevője van: a jövedelmi kritérium és egy demográfiai vagy munkaerőpiaci státuszhoz 

                                                 
22 Az egyes támogatások egymáshoz kötése valójában súlyosbítja a problémát. Például ha a szociális segélyre 
való jogosultságot a jövedelemhez, a közgyógy-ellátottságot pedig a rendszeres szociális segélyben való 
részesüléshez kötik, akkor a jövedelmek egy bizonyos emelkedése egyszerre vezethet mindkét támogatás 
elvesztéséhez.  
23 Az elszivárgásról részletesebben lásd Okun (1975). 
24 Negatív összefüggés azt jelenti, hogy a magasabb ellátás visszafogja a munkaerőpiaci keresést, erőkifejtést, vagyis 
ellenösztönzés létét mutatja ki. A pozitív kapcsolat a segély, a támogatás pozitív munkaerőpiaci hatásait bizonyítja. 
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kötött előírás (pl. munkanélküli, csökkent munkaképességű, sokgyerekes, gyermekeit egyedül 
nevelő, stb.). A “kiegészítő” kategóriához kapcsolódó ösztönzési hatásokkal akkor 
találkozunk, amikor az alacsony jövedelmű csoportok úgy alakítják életkörülményeiket, hogy 
jogosulttá váljanak. 25

Mivel a legtöbb kategoriális segélyrendszer helyileg adminisztrált és alapvetően négy nagy 
csoportra koncentrál (idősek, csökkent munkaképességűek, munkanélküliek, gyermeküket 
egyedül nevelő szülők) így ezen hatások közül a legfontosabbakat ismertetjük. 

• A családstruktúra átalakítása. Ilyen például a válás olyan esetben, amikor a gyermekeit 
egyedül nevelő szülő számára jár csupán segély, avagy ez lényegesen meghaladja a teljes 
családokat megillető összeget. 

• A migráció. Ez abban az esetben lép fel, hogyha a segélyezettnek tudomása van arról, hogy 
valamely másik rendszerben a saját kategóriájában magasabb ellátásra számíthat.26 Az 
1980-as évek közepétől készített tanulmányok mindegyike pozitív és szignifikáns 
kapcsolatot talál a jóléti rendszer és a területi mobilitás, a lakóhely között: a legtöbb nagy 
távolságot felölelő mobilitási döntés mögött elsődlegesen gazdasági jellegű megfontolások 
húzódnak meg. Vélhetően ez a hatás Magyarországon is erős lehetne, hiszen a segélyezési 
rendszer jelentős mozgásteret biztosít a helyi önkormányzatok számára, komoly lokális 
eltérések tételezhetők fel. Más kérdés, hogy ezt a mechanizmust gátolhatja egyrészt a 
lakáspiac állapota, másrészt a szociális ellátórendszer kiszámíthatatlannak tetsző 
dinamikája: csak rövid távú információk szerezhetőek be. Könnyen elképzelhető, hogy egy 
jelenleg bőkezűnek tűnő önkormányzat a következő években komoly megszorításokra 
kényszerül. 

• A segélyezetti lét “kultúrájának” kialakítása. Az ellátáshoz nem csak hozamok 
kapcsolódnak, hanem komolynak tekinthető költségek is: a tranzakciós költség és a stigma 
miatt viselt kellemetlenségek. A segély megszerzése – sok egyéb mellett – időt, energiát 
követel az érintettől. Különösen jelentős lehet ez akkor, hogyha a segélyezési rendszer 
nehezen áttekinthető, így sok utánjárást igényel a szükséges információ megszerzése. 
(Vélhetően tehát a magyar segélyrendszer esetében meglehetősen magas a tranzakciós 
költség. Éppen azok számára jelenthet ez komoly terhet, akik társadalmi integrációjukat 
tekintve egyébként is jelentős mértékben leszakadtak, tehát akik leginkább rászorulnának a 
szociális rendszer segítségére.) Szintén a tranzakciós költségek növelése irányába hat, 
hogyha a segélyezést különböző tesztekhez, együttműködési kötelezettséghez, életviteli 
előírásokhoz, stb. kötjük. Ezen költségek, kellemetlenségek csökkentésére általában az idő 
előrehaladtával az emberek különböző technikákat fejlesztenek ki. Ez a tudás, képesség 
generációról generációra áthagyományozható, valamiféle intergenerációs (viselkedési) 
hatást is kiépítve. 

• Intergenerációs hatás. Az elemzések leggyakrabban azt mutatják ki, hogy a szülők 
részvétele szoros összefüggésben van azzal, hogy gyermekeik részesülni fognak-e ilyen 
ellátásból. A probléma azonban az, hogy a szegénység öröklése maga is – mindenféle 
viselkedési hatástól függetlenül – komoly hatást gyakorol a második generáció jövedelmi 
helyzetére. Ennek megfelelően érdemes megkülönböztetni a direkt és az indirekt hatásokat. 
(Moffitt, 1992: 36) A direkt a stigmával és a tranzakciós költségekkel kapcsolatos. 
Könnyen belátható, hogy azok, akik olyan családban nőttek fel, amely maga is segélyezett 

                                                 
25 Ezt a viselkedési mintát nevezi a közösségi döntések irodalma járadékvadászatnak. (lásd Buchanan, Tollison 
and Tullock, 1992) 
26 A hatás megfelel a Tiebout (1956) által leírt "lábbal szavazásnak", amely az egyes emberek migrációját a helyi 
hatóságok adóztatási, illetőleg segélyezési gyakorlatával magyarázza.  
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volt, amely maga is szembekerült a stigma kellemetlenségeivel, könnyebben feldolgozzák 
az ezzel kapcsolatos nehézségeket. A rendszerről gyermekkorban megszerzett információk 
szintén csökkentik a későbbiekben a tranzakciós költségeket. Indirekt hatás az, amit az 
alacsony jövedelem maga okoz: például a humán tőke elégtelen felhalmozása.  

8.4. A szociális ellátórendszer fenntarthatósága 

A hatékonysági szempontok mellett a fenntarthatóság kulcsfontosságú szempont a szociális 
ellátórendszer működtetésében. A jóléti kiadások egyik legnagyobb eleme a nyugdíjrendszer, 
mind az ellátás volumene, mind az ellátottak száma, mind az érintettek megélhetésében 
játszott szerepe okán. Ezért az alábbiakban megkísérlünk egy kiadási becslést készíteni a 
nyugdíjakra vonatkozóan. A nyugdíjkiadásokra vonatkozó becslésünk dekompozíciós 
módszeren alapszik. Először ismertetjük a dekompozíció egyes elemeinek jövőbeni 
alakulására vonatkozó becsléseket, majd ismertetjük a nyugdíjkiadások alakulásra vonatkozó 
előrejelzéseinket a különböző gazdaságpolitikai alternatívák mellett. 

A korfüggőségi ráta jövőbeni alakulásának forrása a népesség előreszámítás. Az előrejelzés 
arra a feltevésre épül, hogy a férfiak születéskor várható élettartama a 2002-es 68,3 évről 
2020-ra 73,5 évre, a nőké pedig 76,8-ről 80,3 évre nő. Ezen kívül az előrejelzés 2005 után 
konstans évi 6000-es férfi és női vándorlási egyenleget feltételez. Az előrejelzés alapján a 
nyugdíjas korúaknak az aktív korúakhoz viszonyított aránya a 2003-as 32 százalékról az 
évtized végéig csökkenő tendenciát mutat, értéke a 2008-as mélyponton 30 százalék. Ezek 
után azonban a II. világháború után, illetve az 1950-es években született nagy létszámú 
generációk elérik a nyugdíjkorhatárt, ezért a korfüggőségi ráta emelkedni kezd, és 2020-ra 39 
százalékos értéket ér el. Az elmúlt évtizedben két korcsoportban növekedett jelentősen az 
aktivitási ráta: egyfelől a harmincasok (férfiaknál a 30–39 évesek, nőknél a 25–29 évesek) 
csoportjában, másfelől a nyugdíj előtt állók (55–59 évesek) csoportjában. Az idősebb 
munkavállalók aktivitási rátáját egyrészt a nyugdíjkorhatár alakulása, illetve egyéb jóléti 
juttatások hozzáférhetősége, valamint az iskolai végzettség befolyásolhatja. Az idősebbek 
aktivitásának az elmúlt években bekövetkezett növekedése viszonylag egyértelműen 
megmagyarázható a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével. A korhatár emelése a férfiak 
esetében már nem okoz további jelentős aktivitás-emelkedést, míg a nők esetében jóval 
bizonytalanabb az előrejelzés, mivel csak öt év múlva zárul le a korhatáremelés. A mai 
tendencia a férfiakéhoz hasonló. A nyugdíjkor alatti korcsoportok aktivitásának fent vázolt 
emelkedését visszafoghatja, ha a más jóléti juttatásokhoz való hozzájutás sokak számára 
lehetővé teszi, hogy a korhatár elérése előtt vonuljanak vissza a munkaerőpiacról. Az időskori 
aktivitást befolyásoló másik lényeges tényező a népesség javuló iskolázottsága. Az 
iskolázottság jelentősen növeli a munkavállalási hajlandóságot: részben azért, mert a 
képzettebb munkaerőt jobban megfizetik, részben pedig azért, mert a képzettséggel együtt 
nőnek a munkavégzésből származó nem pénzbeni hozamok: a presztízs, illetve a munka 
öröme is. Ugyanakkor a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége miatt a közvetlenül a 
nyugdíjkorhatár előtt álló néhány évfolyam aktivitásában nem jelenik meg az a növekedés, 
ami a teljes aktív népesség körében már tapasztalható. A közvetlenül a korhatár alatti 
népesség ugyanis folyamatosan változott a korhatár-emelések következtében, és éppen olyan 
korévekkel bővült, amelyekben az aktivitás gyorsan nő ugyan, de a fiatalabbakhoz képest még 
mindig alacsony. A nyugdíjellátások igénybevétele nem meglepő módon, éppen az 
aktivitással ellentétes tendenciát mutat. A nyugdíjas/nyugdíjas korúak arányszáma – azaz a 
lefedettség – ugyanis jellemzően az 55–59 évesek nyugdíjhoz-jutásának mértékében haladja 
meg a 100 százalékot, az ellátásokhoz való hozzájutás és az aktivitás között pedig igen szoros 
összefüggés van. Mint már szó volt róla, a magyar munkaerőpiac sajátossága az alacsony 

 68



aktivitással párosuló alacsony munkanélküliség. Valaki vagy dolgozik, vagy kikerül a 
munkaerőpiacról. Előrejelzésünk alapváltozatában ennek a helyzetnek a fennmaradásával 
számoltunk. Az átlagos nyugdíj 1990-ben még az átlagos kereset 66 százalékát is elérte, az 
1990-es évek folyamán azonban jelentősen csökkent. Az évtized végén újra megközelítette a 
60 százalékot, majd újra csökkent. A svájci indexálás szerint a nyugdíjak az infláción felül a 
reálbérek felével nőnek egyik évről a másikra. A relatív nyugdíj a jelenlegi 55 százalék feletti 
szintről jelentősen csökken. A csökkenés mértéke, az infláció nagyságától csak kismértékben 
függ, a reálbér emelkedés mértéke viszont jelentősen módosítja. Minél nagyobb a reálbér 
emelkedés mértéke, annál jobban csökken az átlagos nyugellátás az átlagos keresethez képest. 

Az 1998-as nyugdíjtörvény értelmében az elkövetkező tizenöt évben a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerben számos változtatás fog életbe lépni, amelyek szintén befolyásolják az 
újonnan nyugdíjba vonulók kezdőnyugdíjainak nagyságát, és ezáltal a relatív nyugdíjat. Az 
átlagos kezdőnyugdíjak nagyságának szempontjából a degresszió megszüntetése és az új 
formula hatása nagyjából kioltják egymást. Ugyanakkor társadalompolitikailag releváns 
kérdés, hogy az 1998-as reformban elhatározott változtatásokat - különösen a relatív 
nyugdíjak szintjét csökkentő svájci indexálást - változatlan formában végrehajtja-e a 
kormányzat, vagy igyekszik ennek hatását különböző intézkedésekkel tompítani. A 
nyugdíjkifizetéseknek a politikai ciklusra való érzékenysége közismert. 

Az alapesetben az eddigiekben bemutatott trendeket feltételezzük, továbbá azt, hogy a 
munkanélküliségi ráta 5 százalékra, a bérhatékonysági paraméter pedig 3,3-re csökken 
egyenletes ütemben 2020-ig. Ebben a forgatókönyvben a nyugdíjkiadások a jelenlegi 10,1 
százalékos szintje gyakorlatilag változatlan marad 2020-ban is, 10,4 százalék lesz. A kiadások 
változatlan demográfiai feltételek mellett a nyugdíjtörvény jelenlegi formája mellett 
csökkennének, 2010 körül azonban elkezdődik a második világháború után és az ötvenes 
években született nagy létszámú korcsoportok nyugdíjba vonulása. 

Az alternatív forgatókönyvek hatásának vizsgálatakor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 
nyugdíjpolitikai intézkedésekre mennyire érzékenyen reagál a nyugdíjkiadásoknak a GDP-n 
belüli aránya. Ahogy korábban is említettük, a nyugdíjkiadások befolyásolására a 
kormányzatnak egyrészt az aktivitás ösztönzése, másrészt a relatív nyugdíj szintjének 
változtatása révén nyílik lehetősége. 

Az aktivitás ösztönzése elképzelhető a korhatár további emelésével vagy a korhatár előtti 
nyugdíjba vonulás lehetőségeinek szigorításával. A magasabb aktivitási ráta a GDP-hez 
viszonyítva értelemszerűen alacsonyabb nyugdíjkiadást von maga után. Ha 2020-ra 73 
százalékos lesz az aktivitási ráta, akkor a nyugdíjkiadások 9,7 százalékát teszik ki a GDP-nek, 
további öt százalékpontos emelkedés az aktivitási rátában 0,6 pontos csökkenést eredményez 
a nyugdíjkiadások arányában. 

A másik kézenfekvő nyugdíjpolitikai lehetőség az átlagos nyugellátásnak az átlagkeresethez 
viszonyított arányát közvetlenül befolyásoló intézkedések. Ahogy korábban is láttuk, a svájci 
indexálás a relatív nyugdíj szintjének folyamatos csökkenését eredményezi. A kérdés politikai 
kényességét ismerve várható, hogy a kormányzatok igyekeznek majd tompítani ennek hatását, 
különösen választások előtti években. Ezért megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul a kiadások 
aránya akkor, ha a relatív nyugdíj a jelenlegi 56 százalékos szintjén marad, valamint azt is, 
hogy mi történik egy kisebb mértékű csökkenés esetén. Értelemszerűen minél magasabb a 
relatív nyugdíjszint, annál magasabb a nyugdíjkiadások GDP-hez viszonyított aránya. Ha a 
relatív nyugdíj a jelenlegi szintjén maradna, akkor becslésünkben 13 százalék fölé emelkedne 
a kiadások aránya, de egy kisebb mértékű csökkenés mellett is 11,7 százalék lenne a 
nyugdíjkiadások GDP-hez viszonyított szintje. Mindkét arány magasabb, mint amivel a 
kilencvenes években bármikor meg kellett birkóznia a kormányzatnak. 
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1. számú melléklet. Statisztikai táblák 

M2.1. táblázat 
Az átlagos háztartáslétszám alakulása Magyarországon és az Európai Unióban, 1988-
2001 (fő) 

 1988 1994 1999 2001
Belgium 2,5 2,5 2,5 2,4
Csehország na. na. 2,7 na.
Dánia na. 2,1 2,1 2,2
Németország 2,2 2,3 2,2 2,2
Észtország na. na. 2,3 2,4
Görögország 3,1 2,9 2,8 2,6
Spanyolország 3,5 3,3 3,2 2,9
Franciaország 2,6 2,5 2,4 2,4
Írország na. 3,3 3,1 3,0
Olaszország 2,8 2,8 2,6 2,6
Ciprus na. na. 3,3 3,1
Lettország na. na. 3,0 2,7
Litvánia na. na. 2,7 2,6
Luxemburg 2,9 2,6 2,7 2,5
Magyarország na. na. 2,7 2,6
Málta na. na. 3,0 3,2
Hollandia 2,5 2,3 2,3 2,3
Ausztria na. 2,7 2,5 2,4
Lengyelország na. na. 3,2 3,1
Portugália 3,1 3,0 2,8 3,0
Szlovénia na. na. 3,0 na.
Szlovákia na. na. 2,9 na.
Finnország na. 2,2 2,2 2,1
Svédország na. 2,2 2,2 na.
Egyesült Királyság 2,5 2,4 2,3 2,3
Forrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis. 
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M2.2. táblázat 
Háztartások megoszlása a háztartástagok száma szerint (%) 

 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő 7 fő 8+ fő Összesen
1960 14,5 26,2 23,7 18,6 9,8 4,2 1,7 1,3 100
1970 17,5 25,7 23,9 18,9 8,5 3,4 1,2 0,9 100
1980 19,6 28,1 22,3 19,5 6,9 2,4 0,8 0,5 100
1990 24,3 29,0 20,6 18,0 5,6 1,6 0,5 0,3 100
2001 26,2 28,8 19,7 16,5 5,9 1,9 0,6 0,4 100
2005 29,1 29,6 18,7 14,7 5,3 1,6 0,5 0,4 100

Forrás: KSH Mikrocenzus 2005. 

 

 

M2.3. táblázat 
Az egyszemélyes háztartások arányának alakulása Magyarországon és az Európai 
Unióban, 1990-2004 (%) 

 1988 1994 1999
Belgium 28,8 20,9 29,7
Csehország na. na. 24,5
Dánia na. 32,8 37,3
Németország 31,9 31,7 35,4
Észtország na. na. 35,0
Görögország 11,3 13,9 16,0
Spanyolország na. 10,1 10,1
Franciaország 24,6 26,8 28,9
Írország na. 19,4 20,8
Olaszország 20,7 20,2 22,0
Ciprus na. na. 12,1
Lettország na. na. 31,6
Litvánia na. na. 22,7
Luxemburg 11,5 23,3 24,8
Magyarország na. na. 24,0
Málta na. na. 16,0
Hollandia 24,7 28,2 33,7
Ausztria na. 22,2 30,2
Lengyelország na. na. 14,0
Portugália 9,9 13,9 17,3
Szlovénia na. na. 16,0
Szlovákia na. na. 16,0
Finnország na. 34,3 38,3
Svédország na. 29,6 38,2
Egyesült Királyság 23,7 26,5 31,4
Forrás: EUROSTAT NewCronos adatbázis. 
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M6.1 ábra  
Egyes egyenlőtlenségi mutatók megbízhatósági intervallumai 1987 és 2005 között 
(személyi ekvivalens jövedelmek személyi eloszlása alapján) 

M6.1.1. ábra: A legfelső decilis alsó töréspontja és az alsó decilis felső töréspontjának 
aránya (P90/P10) 
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M6.1.2. ábra: A legfelső és a legalsó decilisek jövedelem-átlagainak aránya (S10/S1) 
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M6.1.3. ábra: Gini együttható 
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Megjegyzés. Minden becslés az ekvivalens jövedelmek eloszlására vonatkozik, 95 százalékos megbízhatósági 
szinten. A Gini, a P90/P10 és az S10/S1 esetében 1000 ismétléses Stata bootstrap becslés, a szegénységi ráta 
becslése a sztenderd hiba alapján történt.  
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M6.1. táblázat  
Az egy főre jutó háztartási jövedelmek személyek közötti eloszlásának fontosabb 
egyenlőtlenségi mutatói Magyarországon, 1987–2005 

 1987 1992 1996 2000 2003 2005 
P10 61 60 48 51 49 51 
P90 173 183 191 193 192 192 
P90/P10 2,81 3,07 3,95 3,78 3,90 3,78 
S1 4,5 3,8 3,2 3,3 3,2 3,3 
S5+S6 17,9 17,4 17,5 17,3 17,1 17,1 
S10 20,9 22,7 24,3 24,8 25,7 25,1 
S10/S1 4,6 6,0 7,5 7,6 8,1 7,6 
Robin Hood 
index 17,0 18,5 20,7 21,2 21,8 21,4 

Gini-együttható 0,244 0,266 0,300 0,306 0,316 0,308 
N 56459 5538 4972 5253 5909 5209 

Forrás: KSH jövedelemfelvétel, valamint MHP (B) I–VI. hullámok és TÁRKI Háztartás Monitor 1998–2003 
alapján Tóth, (2005). Az 1992 és 2005 közötti években a feltüntetett év az adatfelvétel éve. A referencia időszak 
az előző év áprilisától az adott év márciusáig tart az 1992-2001 felvételekben és október-szeptember a 2003, 
2005 évi felvételben.  

M6.2. táblázat  
Ekvivalens (e=0.73) jövedelmek személyi eloszlása 1987 és 2005 között a jövedelem 
eloszlás különböző részeire érzékeny mutatók alapján  

 1987 1992 1996 2000 2003 2005 
Felső sávra érzékeny mutatók 

P90/P50 1,69 1,86 1,90 1,92 1,92 1,91 
GE(2) 0,116 0,168 0,236 0,207 0,261 0,260 
A(0,5) 0,046 0,059 0,071 0,072 0,078 0,073 
Középső sávra vagy az eloszlás két szélére szimmetrikusan érzékeny mutatók 
S10/S1 4,55 5,52 6,62 6,63 7,30 6,68 
P90/P10 2,8 3,1 3,6 3,5 3,58 3,42 
GE(0) 0,092 0,119 0,143 0,147 0,156 0,145 
GE(1) 0,097 0,127 0,156 0,155 0,175 0,163 
Gini 0,236 0,263 0,290 0,292 0,302 0,291 
A(1) 0,088 0,112 0,133 0,137 0,144 0,135 
Alsó sávra érzékeny mutatók 
P10/P50 0,60 0,59 0,54 0,55 0,54 0,56 
A(2) 0,164 0,219 0,244 0,294 0,259 0,243 

Forrás: 1987: KSH Jövedelem Felvétel, 1992, 1996: HHP, 2001, 2003, 2005: TÁRKI Háztartás Monitor. 

 

M6.3. táblázat 
Különböző adatforrások alapján számított laekeni indikátorok Magyarországon, 2004-
2005 
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M6.4. táblázat 
A relatív jövedelmi szegénység kiterjedtsége nem, életkor, háztartástípus és a 
háztartásfő etnikai hovatartozása szerint, 1992-2005 (%) 
 1992 1996 2000 2003* 2005 

Férfi 13,5 23,5 16,7 18,3 16,6
Nő 11,4 15,2 16,3 19,2 12,4

0-15 Összesen 12,5 19,5 16,5 18,7 14,6
Férfi 13,0 18,8 16,4 13,9 15,2
Nő 11,7 16,4 17,7 17,8 18,8

16-24 Összesen 12,4 17,7 17,1 15,6 16,9
Férfi 8,0 12,9 13,1 11,4 12,7
Nő 7,5 13,0 10,9 14,1 11,9

25-49 Összesen 7,7 13,0 11,9 12,8 12,3
Férfi 7,2 9,7 14,1 11,7 11,2
Nő 12,4 9,0 11,9 10,8 10,0

50-64 Összesen 10,1 9,4 12,9 11,1 10,5
Férfi 14,8 3,9 4,1 5,1 3,7
Nő 26,2 16,4 9,8 11,7 9,3

65+ Összesen 21,6 11,9 7,7 9,2 7,0
Férfi 10,7 14,7 13,3 12,4 12,3
Nő 12,9 13,7 12,5 14,3 11,8

Összesen Összesen 11,9 14,2 12,9 13,4 12,0
 
Egyszemélyes, <30 (17,4) (6,3) 31,4 25,0 (5,4)
Egyszemélyes, 30-64 29,0 16,4 26,5 23,6 25,0
Egyszemélyes, 65+ 53,4 26,2 12,1 16,9 13,4
Pár, legalább egy tag 65+ 14,5 3,7 5,4 5,0 (1,8)
Pár, mindkét tag <65 5,5 6,2 11,0 12,2 9,4
Más háztartás gyermek nélkül 6,3 5,4 7,0 6,9 10,0
Egyedülálló szülő 20,0 25,7 32,1 37,4 32,7
Pár 1 gyermekkel 5,8 21,2 8,5 11,4 5,4
Pár 2 gyermekkel 4,3 8,5 12,9 10,3 9,7
Pár 3+ gyermekkel 24,2 33,1 16,7 30,4 23,3
Más háztartás gyermekkel 10,8 18,1 20,7 14,7 15,5
Összesen 11,9 14,2 12,9 13,5 12,0
 
Háztartásfő roma 52,8 64,9 70,4 50,8 37,1
Háztartásfő nem roma 9,8 11,8 10,2 11,5 10,9
Összesen 11,9 14,2 12,9 13,5 12,0
Forrás: MHP, TÁRKI Háztartás Monitor. 
Megjegyzés. A szegénységi határt az OECD2-skálával számított ekvivalens mediánjövedelem 60 százalékában 
határoztuk meg. 
*A 2003-as eredmények, kismértékű utólagos adattisztítás miatt, valamelyest eltérnek a korábban publikálttól 
(Gábos és Szivós, 2004). 
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M6.5. táblázat 
A szegénységi ráta alakulása nem és életkor szerint, egy főre jutó jövedelemmel 
számolva, 1992-2005 (%) 
 1992 1996 2000 2003 2005 
 
0-15 Férfi 19,7 35,4 29,0 35,0 32,9
 Nő 16,3 25,9 31,5 30,5 31,5
 Összesen 18,0 30,8 30,1 32,7 32,2
16-24 Férfi 13,8 20,6 20,8 16,0 19,9
 Nő 12,3 19,0 22,0 21,4 25,0
 Összesen 13,1 19,8 21,4 18,4 22,3
25-49 Férfi 9,2 18,2 17,9 16,3 20,5
 Nő 9,2 17,8 16,1 17,9 18,8
 Összesen 9,2 18,0 16,9 17,1 19,6
50-64 Férfi 5,6 7,6 9,8 9,8 9,0
 Nő 5,3 6,2 9,9 8,6 7,3
 Összesen 5,4 6,8 9,8 9,2 8,1
65+ Férfi 4,2 3,1 3,5 3,6 2,0
 Nő 4,4 5,0 4,6 4,6 3,4
 Összesen 4,3 4,2 4,2 4,2 2,8
Összesen Férfi 10,9 19,2 17,2 17,4 17,9
 Nő 9,4 15,1 15,6 16,3 16,0
 Összesen 10,1 17,0 16,3 16,8 16,9
Forrás: MHP, TÁRKI Háztartás Monitor. 
 

M6.6. táblázat 
A szegénységi ráta alakulása nem és életkor szerint, OECD1 skálával számolva, 1992-
2005 (%) 
 1992 1996 2000 2003 2005 
 
0-15 Férfi 14,7 26,9 20,4 22,4 21,1
 Nő 12,9 20,2 21,0 20,8 16,8
 Összesen 13,8 23,7 20,8 21,6 19,2
16-24 Férfi 12,2 20,3 19,1 14,1 15,8
 Nő 12,6 17,8 20,2 20,1 21,4
 Összesen 12,4 19,0 19,5 16,8 18,4
25-49 Férfi 8,5 14,7 14,1 13,0 15,0
 Nő 7,8 14,5 12,4 14,7 13,9
 Összesen 8,1 14,6 13,3 13,8 14,4
50-64 Férfi 6,1 8,8 11,3 10,5 11,2
 Nő 8,4 7,4 10,5 8,7 8,7
 Összesen 7,4 8,0 10,8 9,4 9,7
65+ Férfi 9,2 3,9 3,2 3,6 2,8
 Nő 13,7 9,6 6,3 6,5 5,9
 Összesen 11,9 7,6 5,3 5,5 4,6
Összesen Férfi 10,1 16,2 14,1 13,5 13,8
 Nő 10,5 13,9 13,0 13,7 12,5
 Összesen 10,3 14,9 13,6 13,6 13,2
Forrás: MHP, TÁRKI Háztartás Monitor. 
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M6.7. táblázat  
A szegénység fő meghatározói különböző szegénységi küszöbök mellett (logisztikus 
regressziós modell esélyhányadosai) 

 Medián 50%-a Medián 60%-a Medián 70%-a
A szegénységi ráta értéke az adott küszöb mellett (%) 6,7 12,0 20,6 

 
Háztartásfő neme (férfi) nsz nsz 1,4 
Háztartásfő életkora (60+)    
18-39 3,9 nsz nsz 
40-59 9,2 2,1 1,7 
Háztartásfő iskolai végzettsége (diploma) 
Alapfokú 10,6 15,4 21,4 
Szakmunkásképző 5,9 7,4 9,9 
Érettségi 6,3 6,7 5,7 
Háztartásfő gazdasági aktivitása (foglalkoztatott) 
Munkanélküli 7,7 8,5 7,6 
Nyugdíjas 2,9 3,1 2,1 
Egyéb inaktív 10,5 9,3 8,0 
Háztartás típusa (pár, mindkét tag <65) 
Egyszemélyes, <30 nsz nsz 5,9 
Egyszemélyes, 30-64 4,9 4,1 4,7 
Egyszemélyes, 65+ 4,6 nsz nsz 
Pár, legalább egy tag 65+ nsz 0,2 0,3 
Más háztartás gyermek nélkül 0,5 nsz nsz 
Egyedülálló szülő nsz 4,7 4,7 
Pár 1 gyermekkel nsz nsz nsz 
Pár 2 gyermekkel nsz 2,2 2,6 
Pár 3+ gyermekkel nsz 3,8 4,2 
Más háztartás gyermekkel nsz nsz 1,7 
Lakóhely (Budapest) 
Község 3,5 2,1 2,4 
Város 2,5 nsz nsz 
Háztartásfő etnikuma (nem roma) nsz nsz nsz 

 
log pseudo-likelihood -983 -1515 -2068 
Wald khi2 167,6 176,4 237,1 
Pseudo R2 0,24 0,22 0,23 
Helyesen előrejelzett esetek száma 93,2 88,8 82,7 
Helyesen előrejelzett esetek száma a függő változó 1 

értékű kategóriájában* 12,2 18,8 32,5 

Súlyozatlan esetek száma 5284 5284 5284 
Forrás: Gábos és Szivós (2006). A szerzők saját számításai a TÁRKI Háztartás Monitor 2005. alapján. 
Megjegyzés. A függő változó értékei: 0 – az adott küszöb mellett nem szegény, 1 – az adott küszöb mellett 
szegény. A táblázatban a változók után a referenciakategóriákat tüntettük fel. Az esélyhányadosok ebben az 
esetben ehhez a kategóriához képest értelmezendőek. Az esélyhányadosok közül azokat tekintettük 
szignifikánsnak, melyek esetében a regressziós együttható 0,01-es, 0,05-ös vagy 0,1-es szignifikancia szinten 
különbözik nullától. 
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M6.8. táblázat  
A szegénység fő meghatározói különböző ekvivalencia-skálák használata mellett 
(logisztikus regressziós modell esélyhányadosai) 

 
Egy főre jutó 

jövedelem OECD1-skála OECD2-skála 

A szegénységi ráta értéke az adott ekvivalencia-
skála mellett (%) 16,9 13,2 12,0 

Háztartásfő neme (férfi) nsz nsz nsz 
Háztartásfő életkora (60+) 
18-39 nsz nsz nsz 
40-59 nsz nsz 2,1 
Háztartásfő iskolai végzettsége (diploma) 
Alapfokú 14,5 18,7 15,4 
Szakmunkásképző 7,2 9,1 7,4 
Érettségi 5,6 6,4 6,7 
Háztartásfő gazdasági aktivitása (foglalkoztatott)  
Munkanélküli 6,2 6,7 8,5 
Nyugdíjas 1,8 2,9 3,1 
Egyéb inaktív 5,3 8,3 9,3 
Háztartás típusa (pár, mindkét tag <65) 
Egyszemélyes, <30 nsz nsz nsz 
Egyszemélyes, 30-64 2,0 2,7 4,1 
Egyszemélyes, 65+ 0,2 nsz nsz 
Pár, legalább egy tag 65+ 0,1 0,1 0,2 
Más háztartás gyermek nélkül nsz nsz nsz 
Egyedülálló szülő 12,5 5,3 4,7 
Pár 1 gyermekkel 2,5 nsz nsz 
Pár 2 gyermekkel 6,8 2,8 2,2 
Pár 3+ gyermekkel 19,5 4,3 3,8 
Más háztartás gyermekkel 6,5 2,6 nsz 
Lakóhely (Budapest) 
Község 3,8 2,4 2,1 
Város 2,0 nsz nsz 
Háztartásfő etnikuma (nem roma) 2,4 2,0 nsz 
 
log pseudo-likelihood -1684 -1567 -1515 
Wald khi2 237,8 176,0 176,4 
Pseudo R2 0,30 0,24 0,22 
Helyesen előrejelzett esetek száma 81,7 81,8 88,8 
Helyesen előrejelzett esetek száma a függő változó 1 
értékű kategóriájában* 27,6 17,5 18,8 

Súlyozatlan esetek száma 5284 5284 5284 
Forrás: Gábos és Szivós (2006). A szerzők saját számításai a TÁRKI Háztartás Monitor 2005. alapján. 
Megjegyzés. A függő változó értékei: 0 – az adott küszöb mellett nem szegény, 1 – az adott küszöb mellett 
szegény. A táblázatban a változók után a referenciakategóriákat tüntettük fel. Az esélyhányadosok ebben az 
esetben ehhez a kategóriához képest értelmezendőek. Az esélyhányadosok közül azokat tekintettük 
szignifikánsnak, melyek esetében a regressziós együttható 0,01-es, 0,05-ös vagy 0,1-es szignifikancia szinten 
különbözik nullától. 
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M7.1. ábra 
Szociális védelmi kiadások az Európai Unióban, 2003 (%) 

 A GDP %-ában Egy főre jutó (euró) 
EU25 28,0 6 012
EU15 28,3 6 925
Belgium 29,7 7 719
Csehország 20,1 1 594
Dánia 30,9 10 782
Németország 30,2 7 911
Észtország 13,4 801
Görögország 26,3 3 671
Spanyolország 19,7 3 656
Franciaország 30,9 7 932
Írország 16,5 5 744
Olaszország 26,4 5 956
Ciprus 16,4 2 561
Lettország 13,4 586
Litvánia 13,6 645
Luxemburg 23,8 12 653
Magyarország 21,4 1 590
Málta 18,5 1 964
Hollandia 28,1 8 239
Ausztria 29,5 8 233
Lengyelország 21,6 1 102
Portugália 24,3 3 192
Szlovénia 24,6 3 038
Szlovákia 18,4 962
Finnország 26,9 7 427
Svédország 33,5 9 933
Egyesült Királyság 26,7 7 532
Forrás: EUROSTAT. http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-DC-06-001/EN/KS-DC-06-001-
EN.PDF 
Megjegyzés. Ciprus esetében az adat 2002-es. Az egy főre jutó szociális védelmi kiadások euróban kifejezett 
összegét a nemzeti valutának az euróval szembeni átváltási értékén számították. 
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M7.2. táblázat  
Egyes háztartási jövedelem-elemek és ezek összegének egyenlőtlenségei, 1992–2005 
(Gini-együtthatók, %) 

 1992 1996 2000 2001 2003 2005 
Piaci jövedelmek 46,6 50,1 54,8 52,4 45,2 45,0 
Egyéb nem állami 64,3 65,8 70,1 73,9 85,9 74,3 
Újraelosztás előtti 

jövedelmek 47,2 50,4 55,4 53,3 53,5 52,3 

Szociális jövedelmek 37,3 37,9 40,6 43,6 45,7 47,3 
Társadalombiztosítási 

jövedelmek 31,8 37,9 37,1 39,8 39,1 36,1 
Újraelosztás 

előtti+szociális 
jövedelmek 

45,1 48,4 53,3 51,6 53,5 51,7 

Imputálás előtti 
jövedelmek összesen 29,5 30,8 33,0 33,1 36,7 32,8 

Imputálás utáni összes, 
ekvivalens 
jövedelmek/háztartás  

26,7 28,4 29,6 29,7 32,2 28,4 

Forrás: Magyar Háztartás Panel (A), I–IV. hullám, TÁRKI Háztartás Monitor 1998–2005 
Megjegyzés. A táblázatban a Gini értékek mindig a háztartások egy fogyasztási egységre jutó, nem nulla 
jövedelmeinek koncentrációját mutatják. Mérési egység: háztartás. 
Transzferek előtti jövedelmek = piaci jövedelmek (munkából és vagyonból származó) + más nem állami 
juttatások. 
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M7.3. táblázat  
Az egyes társadalmi jövedelmek és az összes háztartási jövedelem kumulált megoszlása, 
a háztartások ekvivalens jövedelmei alapján definiált jövedelmi ötödökben (%) 

Év 1. 2. 3. 4. 5. Összesen 
Nyugdíjak 

1992 16,2 23,7 23,9 18,2 17,9 100,0 
1993 15,6 22,0 24,6 20,5 17,3 100,0 
1996 10,9 21,3 25,6 22,8 19,4 100,0 
1997 9,7 19,1 25,7 26,1 19,5 100,0 
2000 12,0 21,4 24,0 24,9 17,8 100,0 
2001 12,2 23,0 24,4 24,1 16,3 100,0 
2003 12,4 21,2 24,9 23,6 17,9 100,0 
2005 10,3 20,0 25,5 23,2 21,0 100,0 

Munkanélküli járadék 
1992 24,1 22,7 16,3 26,1 10,8 100,0 
1993 30,9 20,7 17,9 22,0 8,4 100,0 
1996 32,2 25,5 19,6 15,4 7,4 100,0 
1997 39,8 18,4 13,7 22,6 5,6 100,0 
2000 47,8 18,3 10,7 9,9 13,3 100,0 
2001 34,3 22,8 23,6 11,6 7,6 100,0 
2003 38,8 23,8 13,8 13,0 10,6 100,0 
2005 28,9 23,4 16,7 23,1 8,0 100,0 

Anyasági támogatások 
1992 14,9 22,9 26,1 21,4 14,8 100,0 
1993 17,5 23,7 21,7 23,7 13,3 100,0 
1996 35,6 18,4 16,4 17,1 12,6 100,0 
1997 39,4 17,4 19,4 12,5 11,4 100,0 
2000 33,2 15,5 19,5 14,8 17,1 100,0 
2001 32,8 20,5 16,0 17,1 13,6 100,0 
2003 37,2 20,2 16,6 13,3 12,8 100,0 
2005 37,4 17,4 14,5 10,2 20,6 100,0 

Segélyek 
1992 21,3 15,7 26,0 18,0 18,9 100,0 
1993 30,8 16,2 18,7 22,9 11,4 100,0 
1996 29,9 14,5 25,0 17,0 13,6 100,0 
1997 36,2 24,2 14,5 14,7 10,4 100,0 
2000 52,8 14,9 15,8 6,7 9,8 100,0 
2001 49,8 22,5 9,8 15,6 2,3 100,0 
2003 49,3 22,2 10,8 6,9 10,8 100,0 
2005 47,9 22,7 12,2 9,8 7,5 100,0 

Családi pótlék 
1992 14,1 17,7 22,9 26,7 18,6 100,0 
1993 17,3 18,6 22,8 23,1 18,2 100,0 
1996 28,9 18,3 18,6 19,2 15,0 100,0 
1997 35,0 16,9 19,1 17,7 11,3 100,0 
2000 34,0 15,0 19,1 18,5 13,5 100,0 
2001 32,8 17,6 14,1 15,9 19,6 100,0 
2003 35,6 20,0 16,9 13,3 14,2 100,0 
2005 35,1 20,9 14,2 14,7 15,1 100,0 

Összes jövedelem 
1992 7,9 12,0 17,0 24,0 39,1 100,0 
1993 8,9 12,8 17,3 23,0 38,0 100,0 
1996 9,1 12,0 16,5 22,8 39,5 100,0 
1997 9,5 12,5 16,5 23,0 38,6 100,0 
2000 9,1 13,4 16,8 21,6 39,1 100,0 
2001 8,9 13,4 16,9 21,8 39,0 100,0 
2003 8,7 13,2 16,7 21,3 40,1 100,0 
2005 9,4 13,8 17,2 21,5 38,1 100,0 

Forrás: Tóth (2006). Az adatok forrása a Magyar Háztartás Panel (A), I–IV. hullám, TÁRKI Háztartás Monitor 
1998–2003 
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M7.4. táblázat 
Egyes jövedelemtípusok aránya a háztartások összes rendelkezésre álló jövedelmében (%) 

 1. decilis 2. decilis 3. decilis 4. decilis 5. decilis 6. decilis 7. decilis 8. decilis 9. decilis 
10. 
decilis 

Összesen 

Munkajövedelem 22,9 41,6 33,7 30,2 36,4 45,3 56,0 62,3 63,9 66,2 51,6 
Jóléti transzfer 76,1 57,6 65,6 68,6 62,6 53,5 41,0 36,1 30,5 15,0 42,5 
Transzfer más háztartásoktól  0,6 0,6 0,4 0,9 0,2 0,6 0,4 0,5 1,4 2,6 1,1 
Más jövedelem 0,4 0,2 0,3 0,2 0,7 0,7 2,5 1,2 4,2 16,3 4,8 

Forrás: a TÁRKI Háztartás Monitor 2005 alapján végzett számítások 
Megjegyzés. Ekvivalens jövedelmek (OECD2) alapján számított egyén tizedek. A jövedelemtípusok arányát háztartásszinten számítottuk. 
 

M8.1. táblázat 
A szociális ellátások egyes típusainak helyettesítési arányai (%) 

1998      1999 2000 2001 2002 2003
 (1)         (2) (3) (1)  (2) (3) (1)  (2) (3) (1)  (2) (3) (1)  (2) (3) (1) (2) (3) (4)
Munkanélküli járadék 97 98 38 100 105 45 91 93 36 69 93 37 64 102 37 71 98 34 48 
Öregségi nyugdíj 134 135 52 132 139 59 129 132 51 96 132 51 89 142 52 101 139 49 68 
Családi pótlék 43 43 17 38 40 17 33 34 13 22 34 12 21 32 12 21 29 10 14 
Rendszeres szociális segély 48 49 19 47 50 21 43 44 17 33 44 17 29 47 17 30 41 15 20 

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyvek, kormányrendeletek a minimálbér megállapításáról, KSH létminimum-számítása. 
Megjegyzés. A családi pótlék esetében az egy családra jutó havi átlagos összeg szerepel a számításokban. 
Jelölések: (1) – a minimálbér %-ában 

   (2) – a létminimum %-ában 
   (3) – a medián kereset %-ában 
   (4) – az adózás és a jóléti transzferek utáni medián háztartásjövedelem %-ában 
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2. számú melléklet. Módszertani megfontolások a jövedelemegyenlőtlenségek és a relatív 
jövedelmi szegénység indikátorainak számításához 

A relatív jövedelmi megközelítés a háztartások, illetve azok tagjainak jövedelmi helyzetét, 
szegénységét a társadalom többi tagjainak jövedelméhez hasonlítva határozza meg. Annak 
eldöntésekor, hogy az adott társadalom mely tagjait tekintjük jövedelmi szegénynek, több 
kérdést is meg kell válaszolnunk, és ehhez kutatói döntéseket kell meghoznunk. Személyek 
vagy háztartások az elemzés alanyai? Egyéni vagy háztartásjövedelemmel dolgozzunk? 
Amennyiben az adatállomány megengedi, bruttó vagy nettó jövedelmeket használunk az 
elemzés során? Egyéni szintű elemzés és háztartásjövedelem használata esetén hogyan 
osztjuk meg a háztartás jövedelmét annak tagjai között, vagy másként megfogalmazva milyen 
ekvivalencia-skálát alkalmazunk? Milyen módon határozzuk meg a szegénységi küszöböt?  

Ezek a megfontolások azonban nem önkényesek, hanem alapvetően egy nemzetközileg 
kialakult, meglehetősen standardizált módszertani eszközrendszerre támaszkodnak. Eszerint 
az elemzések alanyai jellemzően személyek, a társadalomban elfoglalt relatív jövedelmi 
helyzetüket azonban háztartásuk összjövedelme határozza meg. Ez a jövedelem 
alapértelmezésben a háztartás rendelkezésére álló, tehát adózás utáni és a társadalmi 
transzferekkel együtt számított bevételét jelenti. A háztartásjövedelem háztartástagokhoz 
allokálásának módszere az ún. ekvivalencia-skála használata, tehát az egyes személyek 
háztartáson belüli fogyasztási súlyának alkalmazása. A legegyszerűbb és legismertebb eljárás, 
ha egy főre jutó jövedelmet számítunk, tehát minden személyt egy fogyasztási egységnek 
tekintünk, függetlenül attól, hogy mekkora és milyen összetételű háztartásban él. Ez az eljárás 
azonban nem veszi figyelembe a háztartások méretgazdaságosságát, vagyis azt a tényt, hogy a 
háztartások fogyasztási szükséglete nem nő egyenes arányban a háztartás létszámával, 
valamint azt sem, hogy a fogyasztás életkor szerinti eltérő lehet. Könnyen belátható, hogy a 
háztartások jövedelmeinek összehasonlítása, a társadalom tagjainak a 
jövedelemegyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helye, és így a különböző társadalmi-
demográfiai paraméterekkel rendelkező személyek szegénységi kockázata szempontjából nem 
indifferens az ekvivalencia-skála megválasztása. Az elméleti és empirikus megalapozású 
ekvivalencia-skálák száma meglehetősen nagy, a nemzetközi szakirodalom azonban ezeknek 
csak szűk körét használja. Ezek közül is a legelterjedtebb az ún. OECD-skála (továbbiakban 
OECD1-skála), amely a háztartásfőhöz 1, minden további 16 éves vagy idősebb 
háztartástaghoz 0,7, a 15 éves vagy fiatalabb gyermekekhez pedig 0,5 fogyasztási egységet 
rendel. A kutatók egy része ennél adekvátabbnak érzi az előbbi skála egy módosított 
változatát (a továbbiakban OECD2-skála), mely a háztartásfőhöz 1, minden 14 éves vagy 
idősebb háztartástaghoz 0,5 és minden 14 év alatti gyermekhez 0,3 fogyasztási egységet 
rendel. Mindezek mellett létezik a méretgazdaságot egy elaszticitási együttható segítségével 
figyelembe vevő módszer is, amely a háztartás méretének hatványával határozza meg a 
háztartástagok fogyasztási súlyát.  

A különböző, esetünkben szegénységi mutatószámai nemzetközi összehasonlíthatóságának 
érdekében szükséges, hogy – az indikátorok tartalma és az adatgyűjtés fő jellemzőinek 
azonossága mellett – a számításuk során használt módszertan is egységes legyen. A téma 
vizsgálatában érdekelt nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, OECD vagy a Világbank, 
törekszenek is erre. 2001 óta az Európai Unió is hasonlóan jár el, mikor az ekvivalens 
jövedelem számításakor az OECD2-es skálát használja. 

Az empirikus adatokból számított ekvivalencia-skálák országonként és időszakonként 
eltérőek, függően például a háztartások demográfiai szerkezetétől, a fogyasztás szerkezetétől 
és az azt leginkább meghatározó termékcsoportok összetételétől és relatív fogyasztói árától. A 
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hazai szakmai nyilvánosságban hangsúlyosan megjelenik az a probléma, hogy 
Magyarországra (tágabban Közép-Kelet Európára) jellemző empirikus ekvivalencia-skálák 
eltérnek a régi tagországokra és más, hasonló fejlettségi szinten lévő országokra becsült 
skáláktól. A magyarországi elemzések (Éltető és Havasi, 2002; Varga, 2006) alapvetően az 
OECD1-skálához hasonló fogyasztási súlyokat becsültek. A későbbiekben még szó lesz arról, 
hogy az eltérő ekvivalencia-skálák használata milyen mértékben befolyásolja a háztartástagok 
jövedelemegyenlőtlenségi szerkezetben elfoglalt helyét. 

A módszertanból következő hatások között fontos megemlíteni azokat is, melyek a 
mintavétellel és a mintanagysággal kapcsolatosak. Minden mintavételre alapozott 
társadalomtudományi vizsgálat esetében az adott mutatók megfigyelt értékét jelentősen 
befolyásolhatja e felvételek statisztikai (mintavételi és nem mintavételi) hibája. A mintavételi 
hiba gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha egy adott időpillanatban ugyanabból a sokaságból száz 
különböző mintát vennénk, akkor a száz mintából számított egyenlőtlenségi mutatók azon 
érték körül szóródnak, amelyet a népesség minden tagjának megfigyelésével kaphatnánk. A 
statisztikában szokásos fogalomhasználattal megbízhatósági intervallumnak azt a tartományt 
nevezik, amely a teljes népességben megfigyelhető érték körül olyan távolságra helyezkedik 
el, amelybe száz mintavételből 95 esetében a számított mutató beleférne. Ilyen 
bizonytalanságai nemcsak a közvélemény-kutatási adatoknak vannak, hanem a 
jövedelembecsléseknek és a jövedelmek egyenlőtlenségi mérőszámainak is. Ha két különböző 
időpontban megfigyelt értékek megbízhatósági intervallumai egymást átfedik, akkor azt 
mondhatjuk, hogy statisztikai értelemben a két érték között nincs lényeges eltérés, ha ezek az 
intervallumok nem fednek át, akkor mondhatjuk azt, hogy statisztikai értelemben is 
szignifikáns változást figyelhettünk meg. A statisztikai melléklet M6.1. ábrája az ilyen típusú 
megbízhatósági intervallumokat mutatja egyes 1987 és 2005 közötti évekre vonatkozóan az 
összes jövedelem egyenlőtlenségét jellemzői Gini-mutató, a legfelső és legalsó jövedelmi 
tized jövedelem átlagának aránya és az un P90/P10 arány (vagyis a legfelső decilis 
„legszegényebb” és a legalsó decilis „leggazdagabb” tagjának jövedelem aránya) esetében. Ez 
alapján azt láthatjuk, hogy a megbízhatósági intervallumok viszonylag jelentős átfedése miatt 
a 2005-ös, az S10/S1 mutatóval és a Gini együtthatóval jövedelem egyenlőtlenség mértéke a 
2000 évi és az 1996 évi értékektől nem tér el szignifikánsan, valószínűsíthetően alacsonyabb 
azonban a 2003-as értéknél. A P91/P10 mutatók értékeire hasonló megállapításokat 
mondhatunk, bár ebben az esetben a 2005-ös érték és a megelőző három adatponthoz tartozó 
konfidencia intervallumok között egyaránt kisebb az átfedés. 
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3. számú melléklet. Javaslat országspecifikus indikátorokra a társadalmi összetartozás 
folyamatának monitorozására  
(készült Tóth István Györgynek a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság szakértői 
albizottsága, a Módszertani Egyeztető és Tudományos Orientáló Demokratikus Műhely 
[METOD] számára készített A társadalmi összetartozás monitorozása Magyarországon: 
javaslat az országspecifikus indikátorokra címet viselő javaslata alapján) 
 

Az Európai Unió nyitott koordinációs eljárása (Open Method of Coordination, OMC) 
keretében a társadalmi összetartozásra vonatkozó indikátorok monitorozási gyakorlatának 
lényege az eredeti döntés (SPC 2001) értelmében az, hogy a szóban forgó indikátorok 
egymással összehasonlíthatóak legyenek, biztosítsák a folyamatok követhetőségét, világosak 
és átláthatóak legyenek (Atkinson et al, 2002, 2005). Az ezt követő gyakorlatban az egyes 
országok jelentései és az uniós összefoglaló jelentések (Council of the European Union, 2006, 
European Commission, 2004, 2005a), valamint a hivatalos szakértői anyagok (Bardone-Guio, 
2005, Dennis-Guio, 2003) igyekeztek követni a fenti szempontokat és a magyar indikátor-
portfolió kidolgozásánál is célszerű lesz szem előtt tartani őket. 

Az indikátorok koncepciója szerint relevánsnak, robusztusnak, policy érzékenynek, 
összehasonlítva mérhetőnek, időszakosan felülvizsgálhatónak, ésszerűség határain belüli 
költségekkel előállíthatónak kell lennie (Atkinson et al. 2002, 2005, European Commission 
2005b, 2006b). Emellett az indikátorok együttesének érdemben reflektálnia kell a releváns 
dimenziókat, egymással konzisztensnek és arányosan összeválogatottnak, valamint világosan 
átláthatónak kell lennie. (SPC 2001, Atkinson et al, 2005, p 41) Ezt a magyar gyakorlatban is 
követni kell (noha az EU országok sem mindig követik, lásd European Commission 2006a).  

Az Uniós ajánlások eredetileg három indikátor csoportot különíttek el: elsődleges, 
másodlagos és harmadlagos indikátorok. Az elsődlegesek és a másodlagosak célja, hogy 
országok és időszakok között összehasonlíthatóak legyenek. A harmadlagosak célja, hogy az 
adott országok gyakorlatát érzékenyebben mutassák be. 

A lisszaboni stratégia újraindítása kapcsán maga az OMC metódus és ezen belül az indikátor 
monitorozási gyakorlat is újragondolás alatt van (Európai Közösségek Bizottsága 2005, 
Európai Unió Tanácsa 2006), több szempontból is. Egyfelől a társadalmi összetartozásra 
vonatkozó indikátorokat kiegészítik a nyugdíjrendszerre, valamint az egészségügyre és a 
tartós ápolásra vonatkozó indikátorokkal. Ezen túl, az összetartozás indikátorainak 
kiigazítását is javasolta a Social Protection Committee Indikátor Albizottsága (European 
Commission, 2006b, SPC 2006), követve a monitorozással foglalkozó 2005-ös luxemburgi 
konferencia ajánlásait (Atkinson et al., 2005). A jelenlegi átalakítási gyakorlat célja, hogy 
kevesebb indikátor legyen több területről és egyszerűsödjön a jelentési rendszer.  

Ezen belül a vezető indikátorok száma csökken, összesen várhatóan 15-20 ilyen indikátor 
lesz. Ez vélhetően azzal is jár, hogy az indikátorok áramvonalasított rendszeréből a korábban 
használatosak közül néhány kimarad. 

Az új jelentési rendszerben az indikátoroknak három típusát különítik el aszerint, hogy azok 
mennyire lényeges és átfogó elemét képezik a jelentési rendszernek. Az első kategóriába az 
EU valamennyi tagállamának jelentéseiben elvárt, közösen egyeztetett módszertannal 
készített indikátorok tartoznak (EU közös indikátorok). A második kategóriába az alkalmazni 
javasolt indikátoroknak egy széles köre tartozik, amelyeknek szintén egyeztetett 
módszertannal és harmonizált tartalommal kell elkészülniük, de a tagországok viszonylagos 
szabadsággal dönthetnek arról, hogy a saját problémáik és előrehaladásuk bemutatására az 
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indikátorok melyik konkrét csoportját használják fel (országspecifikus indikátorok). A 
harmadik csoportba azok az un kontextuális indikátorok tartoznak, amelyek háttérismereteket 
kontextuális tényeket mutatnak be (általános makroökonómiai, munkaerő-piaci és egyéb, a 
társadalmi helyzet bemutatását célzó mutatók). Az alábbi ajánlásokat az új rendszer 
figyelembevételével tesszük. 

 

1. ajánlás: az EU közös indikátorokat (elsődlegeseket és a másodlagosakat is) Magyarország 
fogadja el úgy, ahogy ajánlják őket, beleértve a kiszámításuk módját is. A nemzetközi 
kommunikáció lényege a közös nyelv, az indikátorok egy ilyen közös nyelv alapjait adják. 
Próbáljunk meg beszélni ezen a nyelven.  

A jelenlegi munkafázisban (amikor csökkenteni igyekeznek az indikátorok számát) a magyar 
delegátusok törekedhetnének arra, hogy legalább egy, az adott országok jövedelemeloszlását 
magában foglaló mutató (elsősorban a GINI vagy ha ez nem lehetséges akkor az S80/S20 
mutató) maradjon benne az EU közös indikátorlistában. 

 

2. ajánlás: dolgozzunk ki egy saját, megfelelően árnyalt és a magyar viszonyokra hangolt 
indikátor rendszert. Ezt az indikátor-portfoliót elsősorban az unió által egyeztetett 
országspecifikus indikátor-portfolióból kiindulva kell összeválogatni. 
E rendszer kidolgozása során abból kell kiindulni, hogy a magyar kormánynak az „EU-közös” 
indikátorokat mindenképpen elő kell állítania, tehát a magyar indikátor rendszerben egy 
szűkített, továbbfejlesztett „laekeni” indikátorcsomagnak mindenképpen ott kell lennie. 
Javaslatunk szerint ezt kell kiegészíteni az ún. országspecifikus indikátorokkal, amelyekkel 
kapcsolatban a következő elvárások fogalmazhatók meg. 

Először is, az országspecifikusan alkalmazott indikátoroknak ugyanúgy meg kell felelniük az 
általános elvárásoknak, mint az elsődleges és a másodlagos mérőszámoknak (lásd fent). Tehát 
ezek az indikátorok is kövessék azokat a módszertani előírásokat, amelyeket az unió által 
kijelölt munkabizottságok ajánlásai szabnak meg. Vannak azonban pótlólagos elvárások is: 
összességében megfelelően tükrözzék a magyar viszonyokat.  

Előfordulhat persze, hogy egyik-másik, a laekeni indikátorok számításához használatos 
módszertani előfeltevés valamilyen szempontból torzítottan (vagy legalábbis magyar 
szakértők által nem kellően árnyaltnak ítélt módon) mutatja be magyar valóságot. Ezt az érvet 
a minimumon kell tartani. Akkor ugyanis, ha pl. egyes országok társadalmainak 
korszerkezetét kell bemutatni, nem érdemes vitatkozni azon, hogy egyes országokban 
különböző kohorszhatárokat közöljenek. Ha ezt tesszük, éppen a lényeg veszik el. 
Mindazonáltal: célszerű ezekre a legfontosabb módszertani döntésekre hangoltan 
érzékenységi vizsgálatokat végezni az egyes indikátorokra vonatkozóan.  

 

3. ajánlás: A közösen elfogadott uniós indikátorok kiszámítása mellett közöljünk érzékenységi 
vizsgálatokat, amelyek tekintetbe vesznek egyéb módszertani szempontokat. 

Ilyen módszertani szempont lehet az alternatív fogyasztási skálák használata. Javaslat: azokat 
a mutatókat, amelyek népességarányokat tartalmaznak (szegénységi ráták), számoljunk ki 
alternatív ekvivalencia skálákra is. A többi szegénység intenzitási mutatóra és az 
egyenlőtlenségi mutatókra nincs sok értelme ezeknek az alternatív számításoknak. 

Egy következő indok a sajátságos magyar indikátor kidolgozására az, hogy előfordulhat, hogy 
a magyar társadalmi folyamatok speciális (de nem feltétlenül csak Magyarországon 
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előforduló) problémákat hordoznak. Az országspecifikus indikátoroknak ezekre kell 
reflektálniuk. A magyar helyzet speciális, az uniós átlagnál nagyobb mértékben jelenlevő 
problémái közé tartoznak: az alacsony foglalkoztatottság, az alacsony várható élettartam és 
iskolázottsági egyenlőtlenség. Ezeken túl a magyar társadalompolitikai gyakorlat kiemelt 
fontosságot tulajdonít a gyermekek szegénységének és (a többi közép-kelet-európai 
országokhoz hasonlóan) a roma népesség speciális problémáinak. 

 

4. ajánlás: Az országspecifikus indikátorok portfolióját úgy kell kialakítani, hogy azok a 
magyar helyzetre reflektáljanak. Három területen vegyünk fel speciális indikátorokat a 
jelentésbe: foglalkoztatottság, egészségi állapot, iskolázottsági egyenlőtlenség. 

Mindhárom területen azt a gyakorlatot lenne célszerű követni, hogy ahol van az adott területre 
kidolgozott uniós ajánlás, ott azt vegye át a magyar indikátorrendszer. Teljesen új indikátort 
csak akkor dolgozzunk ki, ha úgy véljük, azzal olyan társadalmi jelenséget sikerül 
megragadnunk, amelyre a többi mérőszám nem világít rá kellőképpen. Ebben az esetben is 
törekedni kellene azonban a módszertani harmonizálásra. 

A fent jelzett problémáknak az indikátor rendszerben való reflexióját egyébként az Uniós 
gyakorlatot áttekintő szakértői anyagok (ld Atkinson et al., 2005), valamint uniós 
dokumentumok (European Commission, 2006b, SPC 2006) is szorgalmazzák: új, 
foglalkoztatási alapú indikátorokat javasolnak, a gyermekek helyzetének középpontba állítását 
javasolják és egyes dokumentumokban már hangsúlyosan jelenik meg a bevándorlók és az 
etnikai csoportok társadalmi helyzetének követése is.  

Ez utóbbi két dimenzió (tehát a gyermekek helyzete és az etnikai kisebbségek problémái) 
egyébként olyan, amelyre a magyar jelentésnek is különös hangsúlyt kell fektetnie. 
Magyarországon értelemszerűen nem a bevándorlók helyzetére kell fókuszálni, hanem a 
magyarországi roma népesség szociális helyzetére. 

 

5. ajánlás: Alkalmazzunk olyan indikátorokat, amelyek közvetlenül reflektálják a gyermekek 
helyzetét.  

Ehhez valójában nagyon sok információt ad önmagában az is, ha a javasolt EU közös és 
országspecifikus indikátorok tartalmaznak egy olyan korosztályi bontást, amely kellőképpen 
jelzi a gyermekek helyzetét. A legfrissebb uniós dokumentumok egyébként a gyermekek 
korhatárának megállapításához a 17 éves kort javasolják. Véleményem szerint ennek így 
semmi értelme. A mi szempontunkból vagy ragaszkodni kellene a szokásos 0-18 év 
bontáshoz, esetleg a 0-16 évhez vagy a laekeni indikátorokban ezidáig alkalmazott 0-15 
évhez. Mindegyik mellett felsorakoztathatók szakmai érvek és tradíciók is, nincs azonban 
értelmesen megindokolható oka, hogy miért pont 17 éveseknél húzzuk meg a gyermekkor 
határát. 

 

6. ajánlás: Mindenütt, ahol az uniós jelentési rendszer férfi-nő dimenziókban 
megkülönböztetést javasol, alkalmazzuk a roma-nem roma megkülönböztetést is. A 
foglalkoztatással és az iskolázottsággal kapcsolatos indikátoroknak akkor is legyen etnikai 
bontása, ha egyébként a férfi-nő bontás nem indokolt. 

Ezzel kapcsolatban javaslatunk az, hogy a nyílt koordináció folyamatában a magyar 
delegátusok igyekezzenek elérni, hogy a környező országok is vegyék fel a romák helyzetét 
tükröző bontásokat az országspecifikus indikátorok közé. Különösen fontos lenne ez 
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Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária és Horvátország esetében. E tekintetben – mind a 
szabad identitásválasztással kapcsolatos megfontolásokból, mind pedig a mérés pontossága 
szempontjából – különösen érzékeny kérdés az etnikai hovatartozás mérésére alkalmazott 
módszer. A roma-nem roma dimenzió használatára tett javaslat esetén, azt módszertani 
ajánlással kiegészítve kell megtenni, hiszen az országspecifikus indikátorok alkalmazásának 
feltétele – különösen akkor, ha a régió más országaira való kiterjesztését is javasoljuk - a 
módszertani harmonizáció is. 

 

7. ajánlás: Ki kell dolgozni az egészségi állapotnak azt a mutatóját, amely megfelel az OMC 
indikátorokkal kapcsolatban elfogadott általános elvárásoknak.  

Ezen a helyen nem teszünk javaslatot egészségüggyel kapcsolatos indikátorokra, de ezek 
használatának szükségességét kétszeresen is alá szeretném húzni. A mutató kiválasztásakor 
vagy arra törekedhetünk, hogy az hűen tükrözze az életesélyek társadalmi-gazdasági státus 
(esetleg egyszerűen az iskolázottság) szerinti különbségeit, vagy pedig olyan betegségek 
előfordulásának gyakoriságát méri, amelynek bizonyítottan köze van a szegénységhez és a 
nem megfelelő humán infrastrukturális ellátottsághoz. 

Az indikátor fejlesztési folyamat legfrissebb ajánlásai néhány ún. kontextuális indikátort is 
javasolnak (GDP-növekedés, foglalkoztatás és munkanélküliségi ráták, várható élettartam, 
makroökonómiai és közkiadási mutatók stb.). A magyar nemzeti cselekvési terv 
helyzetértékelésében ezeknek természetesen szerepelniük kell, de itt a szövegíróknak elég 
nagy szabadságuk van abban, hogy pótlólagos lokális kontextuális indikátorokat 
alkalmazzanak. 

 

8. ajánlás: A jelentések, ahol csak lehet, igyekezzenek közölni az egyes mintavételekből vett 
mutatószámok és indikátorok statisztikai megbízhatósági tartományait. Legyen elvárás, hogy 
a helyzetértékelő jelentések sávosan közöljék az egyes mutatószámokat. 

Az uniós monitorozási és statisztikai adatközlési gyakorlat egészen a legutóbbi időkig nem 
volt tekintettel arra, hogy a megfigyelt indikátorok viszonylag kis minták alapján állnak elő. 
Az ilyen kismintás vizsgálatokban a dolog természeténél fogva jelen van a statisztikai hiba, 
aminek a nem mintavételi hiba-részét az óvatos és körültekintő országok közötti 
harmonizálási gyakorlat igyekszik (több-kevesebb sikerrel) minimalizálni. Ugyanakkor az ún. 
mintavételi hiba mindig jelen marad. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha az 
indikátorok alapján nemzeti társadalompolitikai célokat fogalmaznak meg. Ekkor ugyanis 
könnyen előfordulhat, hogy a célértékelésnél valójában nem a társadalmi változásokat, hanem 
a mintahibát értékelik. Ezért a monitorozási gyakorlat felülvizsgálatát javasoló legfrissebb 
uniós dokumentumok már tartalmazzák azt az elvárást, hogy a közlések mutassák meg az 
adott indikátorok konfidencia intervallumait is (European Commission, 2005b). 

Az egyes indikátorok különböző mértékben kötődnek a statisztikai adatszolgáltatási 
rendszerhez. A mellékelt táblázatban javasolt indikátorok közül az 1–5, valamint a 6–9 
mutatószámok előállítása könnyen megvalósítható, ha már rendelkezésre fog állni az EU-
SILC (nálunk VÉKA) adatállomány. Tulajdonképpen a mikroadatállomány rendelkezésre 
állása jelentős mértékben megnöveli a jelentésírók mozgásszabadságát, hiszen adott 
változószerkezetben viszonylag rugalmasan lehet újraszámolni a szóban forgó indikátorokat 
egy esetleges jobbnak tűnő definíció vagy bontás felmerülése esetén. A többi mutatószám 
esetében részben kialakult sztenderdek vannak (mint például a munkaerőfelvétel vagy az 
OECD PISA esetében). 
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A mintavételen alapuló jelentések esetén elengedhetetlen (nemcsak Magyarországon, hanem a 
többi EU-országban is), hogy ahol lehet, ott alternatív forrásokat is alkalmazzanak az adatok 
validálásához. Mindenképpen ilyen indikátorok a fenti listából a szegénységgel és a 
jövedelemeloszlással kapcsolatos mutatók. 
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Javasolt kontextuális indikátorok 
 
1. GDP növekedési ráta 
2. Foglalkoztatottsági ráta, munkanélküliségi ráta és hosszútávú munkanélküliségi ráta nemek és korcsoportok szerint 
3. Születéskor és 65 éves korban várható élettartam 
4. Időskori függőségi ráta, aktuális és előrejelzett 
5. A népesség megoszlása háztartástípusok szerint 
6. Az államháztartás egyenlegének fő számai (kiadási-bevételi és hiány adatok aktuálisan és középtávú előrejelzésben a GDP-százalékában) 
7. Szociális közkiadások funkcionális megoszlásban 
 
 
Javasolt kulcsindikátorok a társadalmi kirekesztés monitorozására 
 

Bontás     
   

Kulcsdimenzió Indikátor Definíció
Életkor Nem Etnikum Egyéb

Az indikátor 
státusa, ill. 
megjegyzés 

1.     Szegénységi
kiterjedtsége 

Relatív 
szegénységi ráta 

Az országos, ekvivalens 
medián jövedelem 60%-a alatt 
élő személyek aránya 

–18, 
65+ 

Igen Igen Háztartás
típus 

szerint 

EU közös, de 
alternatív 

ekvivalencia-
skálákra is 

legyen 
kiszámítva 

 
2.       Szegénység mélysége Relatív medián

szegénységi rés 
A szegénységi küszöb alatt élő 
személyek medián ekvivalens 
jövedelme a szegénységi 
küszöb százalékában 

0–18, 
19–64, 

65+ 

Igen Igen – EU közös
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Bontás  Kulcsdimenzió Indikátor Definíció 
Életkor Nem Etnikum Egyéb 

Az indikátor 
státusa, ill. 
megjegyzés 

3.      Abszolút
szegénységváltozás 

Rögzített 
szegénységi ráta 

Az egész népességre számított 
2005 évi mediánjövedelem 
60%-a alatti nettó ekvivalens 
jövedelemnél kevesebből élők 
aránya az összes, adott 
csoportba tartozó személyek 
között 

–18, 
65+ 

Igen Igen - EU
országspecifikus, 
de alternatív eq-

skálákra is 
legyen 

kiszámítva 
 

4.      Jövedelem-
egyenlőtlenség 

Gini együttható Az ekvivalens 
háztartásjövedelmek eloszlási 
mutatója egyénekre számítottan 

– – – – EU
országspecifikus 

5.      Foglalkoztatottság-
munkanélküliség 

Hosszú távú 
munkanélküliségi 
ráta 

A legalább egy éve 
munkanélküliek aránya a 
gazdaságilag aktív népességben 

Nem Igen Igen – EU közös

6.     Munkaerő-piaci 
érintettség 
(háztartásszinten) 

Munkával nem 
rendelkező 
háztartásokban 
élők aránya 

Azoknak a személyeknek az 
aránya, az adott életkori 
kohorszon belül, akik olyan 
háztartásban élnek, amelyben 
senki sem foglalkoztatott 

–16, 
17–59 

Igen Igen – EU közös

7.      Munkaerő-piaci 
polarizáció 
(háztartások között) 

A háztartás 
foglalkoztatottsági 
összetétele 

Az összes, adott alnépességbe 
tartozó háztartásban élők 
megoszlása aszerint, hogy hány 
kereső van a háztartásban 

– – Igen – Új javaslat
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Bontás  Kulcsdimenzió Indikátor Definíció 
Életkor Nem Etnikum Egyéb 

Az indikátor 
státusa, ill. 
megjegyzés 

8.     A munkaerőpiaci 
integráltság intenzitása 

Munkaintenzitás A háztartásokban élők 
megoszlása a különböző 
munkaintenzitási kategóriákban 
(egy háztartás 
munkaintenzitása: az összes 
háztartástag által a 
referenciaévben ledolgozott 
hónapok száma osztva az adott 
referenciaévben elméletileg 
összesen ledolgozható hónapok 
számával) 

0–16, 
65+ 

Igen Igen EU
országspecifikus 

módosítva 

9.       Foglalkoztatási
egyenlőtlenség  

Foglalkoztatási rés 
(etnikai 
kisebbségek) 

A roma és a nem roma 
népesség foglalkoztatási szintje 
közötti százalékos különbség 

– – Igen – EU
országspecifikus, 

módosítva 
10.     Korai beiskolázás

hiánya 
Iskola előtti 
ellátásokban nem 
részesedők aránya 

A formális iskola előtti 
ellátásban (bölcsőde, óvoda, 
iskolai felkészítés) nem 
részesedő 0–7 éves gyermekek 
aránya az összes 0–7 éves 
gyermekek között 

0–7 – Igen Településtí
pus (falu, 

város, 
Budapest)

Új javaslat 

11a. Lemorzsolódás (a) Korai iskola-
elhagyók aránya 
(a)  

A 15 éves korban az alapfokú 
iskolai képzés 8. évfolyamára 
el nem jutott gyermekek aránya 
az összes azonos korú gyermek 
százalékában 

15 
évesek 

–    Igen – EU közös
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Bontás  Kulcsdimenzió Indikátor Definíció 
Életkor Nem Etnikum Egyéb 

Az indikátor 
státusa, ill. 
megjegyzés 

11b. Lemorzsolódás (b) Korai iskola 
elhagyók aránya 
(b)  

Azon 18 és 24 közötti 
személyek aránya, akik 
legfeljebb szakmunkásképző 
végzettséggel rendelkeznek 
(ISCED 0, 1 vagy 2) és a 
vizsgálat lefolytatása előtti egy 
hónapban nem jártak 
semmilyen képzésre. 

–     Igen Igen – EU közös

12. Iskolai eredményesség  Rossz olvasási 
képességek  

A 15 éves korban, 
sztenderdizált olvasási 
képességteszten nem kielégítő 
eredményt (PISA 1 fokozat 
vagy kevesebb a kombinált 
olvasási készség-skálán) mutató 
gyermekek aránya   

14 
évesek 

–    Igen – EU közös
indikátor 
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