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VALÓSÁGDARABKÁK A MAGYAR HÁZTARTÁS PANELBŐL

A Magyar Háztartás Panel sok olyan információt tartalmaz, amelyek
elemzésére még nem került sor, de amelyek vannak annyira fontosak és érdekesek, hogy röviden megismertessük velük a magyar közönséget. Összeválogattam tehát néhány olyan elemzésdarabkát, amelyek nem szerepelnek a
többi tanulmányban, s fontossági sorrendre vagy egymáshoz való kapcsolódásuk szorosságára való tekintet nélkül a következő oldalakon ismertetem
ezeket.
KÜLFÖLDINEK DOLGOZNI
1993 tavaszán az állásban lévők 11%-a dolgozott olyan munkahelyen,
mely – részben legalább – külföldi tulajdonban volt. Kérdésünk, vannak-e
társadalmi különbségek a külföldi és a magyar tulajdonosnak dolgozók között?
Társadalmi összetételüket tekintve nincs lényeges különbség a külföldi
és a magyar tulajdonban lévő munkahelyen dolgozók között. Az előbbiek
között valamivel többen vannak a fiatalabbak, de egyébként sem a nem, sem
a kor, sem az iskolai végzettség szerinti összetétel nem tér el egymástól a
munkaerőpiac e két csoportja esetében. Az egyetlen erőteljes eltérést a lakóhely szerinti összetétel mutatja. A külföldinek dolgozók 35%-a, a magyar
tulajdonú munkahelyen dolgozók 22%-a budapesti.
Ami a jövedelmeket illeti, külföldi tulajdonosnak dolgozni magasabb jövedelmet jelent. A külföldi tulajdonosnak dolgozók átlagos éves személyes
jövedelme 292 ezer Ft és a munkahelyről származó éves jövedelme (fizetés
és pénzbeli pótlékok együttesen) 212 ezer Ft, az 1993. március havi összes és
munkahelyi nettó (esetünkben ez azt jelenti, hogy ennyit vitt haza) jövedelme
pedig 26000 és 19000 Ft. Ezek az értékek 24-30%-kal magasabbak, mint
azoké, akik magyar tulajdonban lévő munkahelyeken dolgoznak.
A háztartás havi összjövedelmét tekintve kisebb, de növekvő a különbség
a külföldi és a magyar tulajdonos számára dolgozó között. 1992 márciusában
9%-kal, 1993 márciusában 16%-kal volt magasabb a külföldi tulajdonban
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lévő munkahelyen dolgozó háztartási összjövedelme a magyar tulajdonban
lévő munkahelyen dolgozóénál.
A munkaidő és a munkába járás ideje nem tér el egymástól a külföldi és
a magyar munkahelyen dolgozók esetében, de az előbbiek között valamivel
magasabb (35%) a túlórázók aránya, mint az utóbbiak között (29%).
A munkahelyi nem pénzbeli juttatások terén is a külföldieknek dolgozók
állnak valamivel jobban, különösen a hivatali kocsi és a munkahelyi orvosi
ellátás esetében (1. sz. ábra)

1. sz. ábra
A külföldi és a magyar munkahelyen dolgozók munkahelyi juttatásai (%)

Alig meglepő a fentiek fényében, hogy a külföldi tulajdonban lévő munkahelyen dolgozók között a magyar tulajdonosnál alkalmazotthoz képest
kevesebben vannak azok, akik a hóvégi pénzzavart ismerik (51% a minta
60%-ával szemben), de többen vannak, akik évente legalább 10 hónapon
keresztül félre tudnak tenni fizetésükből (19%, a 13%-kal szemben).
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Ami a világhoz, a magyar valósághoz való viszonyt illeti, nem találtunk
nagy eltéréseket a külföldi és a magyar tulajdonú munkahelyeken dolgozók
között. Tanulság hogy:
- a munkanélkülivé válástól egyaránt tart a munkaerőpiac mindkét csoportja, de a külföldi cégnél dolgozó 21%-a, a magyar munkahelyen alkalmazottak csak 16%-a gondolja azt, hogy ha ez bekövetkezne, akkor könnyedén
találna magának új munkahelyet,
- a jövedelemmel elégedettebb, a közbiztonsággal elégedetlenebb a külföldi, mint a magyar tulajdonú munkahelyen dolgozó (25 és 38%, a 16 és
31%-kal szemben),
- a külföldi tulajdonban levő munkahelyen dolgozók 15%-a, ugyanakkor
a magyar tulajdonú munkahelyen alkalmazottak csupán 6%-a tervezi, hogy
külföldre megy dolgozni vagy élni.
MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELÉS
Akár azt vizsgáljuk, hogy a lakosság mekkora hányada végzett az elmúlt
évben mezőgazdasági munkát, akár azt, hogy a háztartások hanyad része
foglalkozott kistermeléssel, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a részidős, kistermelői, utóparaszti lét nem múlt el a rendszerváltás során.
Kérdés, hogy mennyire kicsi az a kistermelés. A lakosság munkavégzése
felől közelítve a kérdést, azt találjuk, hogy ahol kisgazdaság van, ott a háztartástagok 85%-a végez mezőgazdasági munkát. Az állattenyésztéssel foglalkozók annyi munkát végeznek az állatok körül, ami a teljes lakosságra vetítve
azt jelenti, hogy minden 15 éves és annál idősebb lakos évente kb. három
hónapot dolgozna az állatokkal. A kerti munkák esetében évi 55 nap jutna
egy magyar lakosra, a szántóföldi, javító és szállító tevékenység mértéke
viszont elhanyagolható.
Ha az eladásra, a felesleges értékesítésre és az önellátásra berendezkedett
háztartások anyagi és társadalmi helyzetét hasonlítjuk össze (2. sz. ábra), azt
látjuk, hogy míg az állattenyésztéssel foglalkozó háztartások mezőgazdasági
és összes jövedelme enyhén magasabb a növénytermesztéssel foglalkozókénál, addig a hóvégi pénzzavar ritkábban fordul elő az utóbbi csoportokban, s
itt magasabb a megtakarított pénz mennyisége is. Tanulságos, hogy a mezőgazdasági jövedelmek eltérése az állattenyésztéssel foglalkozók javára nem
az eladásból, hanem az önellátás által megtakarított jövedelemből adódik,
illetve, hogy az eladással foglalkozó állattenyésztők háztartási összjövedelme
a növényi termékek eladáséval foglalkozókénál sokkal magasabb. Ez utóbbi
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háztartástípus kapja ugyanakkor a legtöbb munkasegítséget más háztartásoktól.

2. sz. ábra
Az állatot tenyésztők és a kerti munkát végzők társadalmi összetételének
néhány jellemzője (%)

CIGÁNYNAK LENNI MAGYARORSZÁGON
Cigánynak lenni már 1992-ben sem volt „fenékig tejfel”, s 1993-ban sem
az, noha egy év alatt nem mehetett végbe nagy változás a cigányok társadalmi helyzetében. Így továbbra is a tipikus cigány származású iskolázatlanabb
(90%-uknak van legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége, szemben a minta
47%-os értékével), fiatalabbak (átlagéletkoruk 35 év, szemben a minta 46
évével), többen laknak közülük vidéken (47%-uk falusi lakos, szemben a
minta 39%-os értékével), többen élnek nagy háztartásban, ahol gondozásra
szoruló családtag is él.

168

Sik Endre: Valóságdarabkák a Magyar Háztartás Panelből

Ami munkaerőpiaci helyzetüket és vagyoni állapotukat illeti, 23%-uk
van állásban, szemben a minta 41%-os értékével. Mind éves személyes jövedelmük, mind havi háztartási jövedelmük elmarad a minta értékétől, s a tavalyi évhez képest jövedelmi hátrányuk növekedett (1. sz. táblázat). A mintához képest elenyésző nagyságú a cigányok megtakarítása (4000 Ft, a minta
51000 Ft-os átlagához képest), és csupán 11%-uknak van autója, szemben a
minta 44%-os értékével.
A fentiek alapján nem meglepő, hogy a szegénység szubjektív mutatóit
vizsgálva ég és föld a különbség a cigányság és a lakosság között (3. sz. ábra). Ennek alapján viszont sem az nem meglepő, hogy a cigányok elégedetlenebbek a lakosságnál, sem az, hogy ez a legerősebben a megélhetés, az életpálya és a jövő reményei esetében mutatkozik meg.
3. sz. ábra
A szegénység szubjektív mutatói a cigányság és a minta esetében (%)
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1. sz. táblázat
A CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚAK JÖVEDELMEI A MINTÁHOZ KÉPEST

Éves személyes jövedelem (ezer Ft)
1992. áprilisi személyes jövedelem (Ft)
1993. márciusi személyes jövedelem (Ft)
1992. évi átlagos havi háztartási
összes jövedelem (Ft)
1993. évi átlagos havi háztartási
összes jövedelem (Ft)

Cigány
származásúak
(1)
96

Minta
(2)

(1)/(2)
%

158

62

7663
8433
20300

12399
13815
27200

62
60
74

22700

31800

71

HÓVÉGI PÉNZZAVAR
A háztartások többségére jellemző, hogy vagy egyáltalán nem, vagy havonta sújtja őket a hóvégi likviditási zavar, tehát amikor a jövedelem nem tart
ki a hó végéig (4. sz. táblázat).
Mely társadalmi csoportokra jellemző a hóvégi pénzzavar hiánya és
rendszeres felbukkanása? A budapesti, a magasabb iskolai végzettségű és az
idősebb háztartások aránya magasabb azon háztartások körében, ahol nem
fordul elő a hóvégi pénzzavar. Ugyanakkor a fenti társadalmi csoportok
ellentettjei közül a falusi és a fiatal háztartások nem csupán a havonta küszködők, de az évente egy vagy két hónapban pénzzavarban lévők körében is
gyakoriak. Falun és a fiatalok körében tehát nem szükségképpen a szegénység, sokuknál inkább a pénzzel való gazdálkodás sajátosságai, tehát idényszerűsége, üteme a hóvégi pénzzavar oka. Az iskolázottság esetében a kép egyszerűbb, az iskolázottabbakra kevésbé, az iskolázatlanokra jobban jellemző a
hóvégi pénzzavar.
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4. sz. ábra
A hóvégi pénzzavar gyakorisága (%)

A pénzügyi gondok gyakorisága természetesen kihat az elégedettség
mértékére és a szegénység szubjektív mutatóira is. Minél gyakoribb a gond,
annál rosszabbul érzi magát az ember a bőrében.
A 2. sz. táblázatban azt vizsgálhatjuk, hogy eltérő módon védekeznek-e a
háztartások attól függően, hogy a hóvégi pénzzavar csak ritka vendég vagy
havonta beköszöntő rossz ismerősük. A táblázatból látható, hogy a spórolás,
a segítség kérés és az egyéb megoldások (alkalmi munkavégzés, eladni vagy
zálogba tenni valamit stb.) gyakorisága nem függ a hóvégi pénzzavar rendszerességétől. Eltérés abban lelhető, hogy akinek van megtakarított pénze, az
azt, akinek nincs, az jobbhíján a kapcsolataiba fektetett „tőkét” mobilizálja,
ha kifut a pénzéből.
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2. sz. táblázat
A VÉDEKEZÉS LEGGYAKORIBB MÓDJA A HÓVÉGI PÉNZZAVAR
GYAKORISÁGA SZERINT
Évente
egyszer
kétszer
esetszám
spórol
kölcsönkér
takarékhoz nyúl
segítséget kér
egyéb
Összesen

Három
Két
havonta
havonta
védekező háztartás
205
225

117

104

37
24
25
7
7

37
26
22
10
5

39
28
17
7
11

100

100

100

Havonta

(%)
Összes
háztartás

494

1143

42
30
11
11
6

37
38
7
9
7

38
32
13
9
8

100

100

100

VÉDEKEZNI A HÓVÉGI PÉNZZAVAR ELLEN
Rendszerváltás ide, modernizáció oda, a háztartások négy éves sem csináltak mást, ha kevés volt a pénz a családi kasszában, mint 1993-ban – vagy
meghúzták a nadrágszíjat vagy kölcsönkértek (5. sz. ábra).
De azért vannak változások! Miközben a két legkézenfekvőbb védekezési stratégia aránya (s különösen a fogyasztáskorlátozásé) nőtt az elmúlt négy
év alatt, addig a segítségkérés és a ritkább megoldások (alkalmi munkavégzés, eladni vagy zálogba tenni ezt-azt, illetve hitelt vagy szociális segélyt
kérni) súlya csökken.
A továbbiakban a négy leggyakoribb védekezési mód esetében azt vizsgálom, hogy milyen társadalmi jellemzők társulnak az egyik vagy a másik
védekezési módhoz erősebben.
Segítséget kéréssel és spórolással egy kicsivel többen védekeznek a falusiak, ami nyilván a kisebb településméret, a szorosabb személyi kapcsolatok
és a paraszti hagyományok hatása lehet. Az a tény, hogy a budapestiek aránya nagyobb a megtakarítást mobilizálók között, nyilván azzal magyarázható,
hogy a budapestiek megtakarításai nagyobbak.
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5. sz. ábra
A leggyakoribb védekezési mód gyakoriságának változása 1989 és 1993
között (%)

Erősebb az összefüggés az iskolai végzettség, illetve a védekezés módja
között. A megtakarítások megmozgatása a magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők, a személyes kapcsolatokra támaszkodó megoldások (segítségvagy kölcsönkérés) az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében gyakoribb.
A spórolás ugyanakkor nem függ az iskolai végzettség mértékétől, ezzel
szemben ez a védekezési mód az életkor hatását mutatja, ugyanis a fogyasztást korlátozók között magas a legidősebbek aránya: 23% (az összes védekező háztartás 18%-ával szemben).
Az anyagi helyzet és a védekezés módjának összefüggésére az a jellemző, hogy akik a félretett pénzzel oldják meg a hóvégi pénzzavart, azoknak
több a megtakarított pénze, magasabb a megtakarítási intenzitása (egy év
alatt hány hónapban volt a háztartás képes félretenni jövedelmeiből) és a
háztartás havi jövedelme, valamint többüknek van érétkesebb vagyontárgya.
A megtakarítással védekezők elégedettebbek is a többinél minden téren.
Figyelemre méltó, hogy a segítségkérést alkalmazókhoz képest a kölcsönkérők valamivel elégedetlenebbek családi és rokoni-baráti kapcsolataikkal,
vagyis azzal a „tőkével”, amin védekezési stratégiájuk alapul. Ez arra utal,
hogy a kölcsönkérés több feszültséggel jár, mint a segítségkérés, s ez hosz-
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szabb távon megterheli a háztartásokat összekötő személyes kapcsolatok
rendszerét.
Végül, a kölcsönkéréssel védekezők között a többi módon védekezőknél
sokkal gyakoribb a szegény. A kölcsönkéréssel védekezők 34%-ának van
gondja az élelmiszer megszerzésével és 32%-nak okoz gondot a lakásrezsi
fizetése (a védekező háztartások átlagosan 22, illetve 19%-ával szemben).
(KI)VÁNDORLÁSI SZÁNDÉKOK*
A (ki)vándorlás fogalom magába foglalja a szűkebb értelemben vett (ekkor zárójel nélküli) kivándorlást, illetve a rövidebb vagy hosszabb ideig tartó
külföldi munkavállalást. Ez utóbbi esetben nem tettünk különbséget feketemunka és engedéllyel végzett munka között.
A megkérdezettek töredéke (kevesebb mint 2%-a) szándékozik kivándorolni, s a hosszabb vagy rövidebb időre külföldön dolgozni tervezők aránya is
alacsony (kb. 4%). Mindent egybevéve kb. minden tizenhatodik 15 év feletti
magyar lakosra jellemző a (ki)vándorlás szándéka.
Mind a kivándorlás, mind a vándorlás legnépszerűbb célpontja Németország. Ezt tekinthetjük a történelmileg kialakult vándorlási irány tehetetlenségi
ereje megnyilvánulásának, de lehetséges, hogy csupán a geográfiai és gazdasági-politikai viszonyok maradandósága okozza a német-orientációt, t.i. viszonylag közel van és a legnagyobb-leggazdagabb ország ebben a régióban.
A többi országba irányuló (ki)vándorlási szándékok arányai is a hagyományos és várható képet mutatják. Kivándorolni inkább az USA-ba és Kanadába, vendégmunkásnak lenni inkább Ausztriába és Angliába igyekeznek a
magyarok.

*
Részletesebben lásd (Ki)Vándorlási szándékok. In.: Jönnek? Mennek? Maradnak? MTA PTI
Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, szerk.: Sik Endre – Tóth Judit, Budapest (1994)
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6. sz. ábra
A (ki)vándorlás okai (%)

A 6. sz. ábra azt mutatja, hogyan oszlanak meg a (ki)vándorlás indokai.
A válaszok közel fele gazdasági természetű (magasabb életszínvonal), közel
harmada pedig arra utal, hogy a szándékot annak lehetségessége indokolja.
Az előbbi indok aránya az első helyen, az utóbbié a második helyen adott
válaszok esetében kiugróan magas, ami a (ki)vándorlási szándék racionalitására utal, hiszen a „húzóerő” és a lehetőség egymásba kapcsolódva, egymást
támogatva indoka a szándéknak. Az adatokból az is kitűnik, hogy a Magyarországról nem-gazdasági okból (ki)vándorolni szándékozók aránya elhanyagolható.
A (ki)vándorlási szándék nagymértékben jellemző a férfiakra, a szakmunkás, illetve középiskolai végzettséggel rendelkezőkre és a fiatalokra,
valamint (kisebb mértékben) a budapesti és általában a városi lakosokra,
illetve a cigány származásúakra. Tanulságos, hogy a (ki)vándorolni szándékozók a mintánál elégedettebbek jövőbeli kilátásaikkal, illetve az ország
gazdasági helyzetével. Csak néhány dimenzióban találunk erősebb elégedetlenséget, pl. a környezet állapotával, illetve a kivándorolni szándékozók ese175
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tében a politikai beleszólással és a közbiztonsággal kapcsolatban. A szegénység szubjektív mutatói közül a hóvégi pénzzavar, a lakásrezsi fedezése, s
kisebb mértékben az élelmiszerellátás gondja erős a (ki)vándorolni, különösen a kivándorolni, szándékozók esetében.
A szakirodalomban gyakran visszatérő téma a személyes kapcsolatok
nagy szerepe a (ki)vándorlásban. A 3. sz. táblázat alapján elmondható, hogy a
személyes kapcsolatok már a (ki)vándorlási szándék esetében is erőteljes
szerepet játszanak. A (ki)vándorolni szándékozóknak sok barátja van, sokan
rendelkeznek közülük külföldi baráttal, s személyes kapcsolataik közel fele a
közelmúltban és a jövőben is vándorolt vagy (ki) fog vándorolni. S hogy a
(ki)vándorlás szándéka egy hosszú távú stratégia eleme, illetve, hogy a
(ki)vándorlási szándékot a személyes tapasztalatok erősítik-előkészítik, azt
bizonyítja, hogy a (ki)vándorolni szándékozók között a mintához képest
sokkal többen vannak olyanok, akik az elmúlt 12 hónapban megfordultak
külföldön, illetve azok, akik ott hosszabb-rövidebb ideig éltek.
3. sz. táblázat
A (KI)VÁNDORLÁSI SZÁNDÉK NÉGY TÍPUSÁNAK MIGRÁCIÓS
JELLEMZŐI

N
Barátainak száma
Külföldön él-e
rokona (%)?
barátja (%)?

Külföldön szeretne
dolgozni néhány
hónapot
évet
171
108
14,9
12,4

Teljes
minta

56
10,2

Külföldön
élne vagy
dolgozna
229
13,4

Kivándorolna

3978
7,1

35
36

33
31

46
40

38
34

30
14

A migrációs burok*
jelene
jövője

53
44

49
44

51
51

50
44

20
9

Járt-e külföldön?**
Élt-e külföldön?***

45
22

45
25

37
14

44
21

23
6

*
A migrációs burok magában foglalja a kérdezett valamennyi személyes kapcsolatát (családtag,
rokon, barát és ismerős). Ennek jelenlegi erősségét az mutatja, hogy ebben a kapcsolati hálóban
hányan vannak, akik az elmúlt 12 hónapban külföldön éltek vagy dolgoztak. A migrációs burok
várható erejét az fejezi ki, hogy a kapcsolati hálóban hányan tervezik, hogy külföldre mennek
élni vagy dolgozni.
**
Az elmúlt 12 hónap alatt bármi okból külföldre látogatók aránya.
***
A valaha élete során külföldön élt vagy dolgozott személyek aránya.

176

Sik Endre: Valóságdarabkák a Magyar Háztartás Panelből

HÁZTARTÁSKÖZI KAPCSOLATOK
A tények: egy év alatt a háztartások 30%-ának nem volt semmilyen gazdasági jellegű kapcsolata más háztartásokkal. Nemzetközi összehasonlító
adatok híján azt ugyan nem lehet tudni, hogy ez sok vagy kevés, de ha figyelembe vesszük, hogy nem minden háztartásnak van szüksége egy év alatt más
háztartással ügyletelni, illetve, hogy nyilván sokféle olyan gazdasági kapcsolat létezik a háztartások között, amit a mi kérdőívünk nem vizsgált, akkor
megkockáztatható az az állítás, hogy a magyar háztartások közötti kapcsolatok nem mutatják az elidegenedett társadalmakra jellemző szétesési tüneteket.
A 7. sz. ábra mutatja be, hogy milyen fajta ügyletek milyen arányban
fordultak elő egy év alatt a magyar háztartások között. A leggyakoribb ügylet, amikor ruhaneműt adunk másoknak, de a háztartások közel ötöde ad vagy
kap élelmiszert, illetve kap ruhaneműt, s minden hetedik háztartás ad és kap
segítséget a mezőgazdasági munkák során, illetve szereli mások tönkrement
dolgait. Minden munkabeli segítséget együttesen kezelve a háztartások harmadának nyújtottak más háztartások segedelmet.
A férfiak és a nők közötti háztartáson belüli munkáknál tapasztalható
munkamegosztás a háztartásközi kapcsolatokban is megjelenik. A férfiak
nagyobb arányban szerelnek, építkeznek és dolgoznak a mezőgazdasági
munkákban, a nők aránya magasabb a vásárlás, a takarítás és a gondozásápolás munkáiban.
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7. sz. ábra
A háztartásközi kapcsolatok elterjedtsége (%)

Az sem meglepő, hogy a mezőgazdasági munkákhoz és a házépítéshez
nyújtott segítség inkább a vidéki háztartásokra jellemző. E tekintetben a vidéki városok a faluhoz, s nem Budapesthez állnak közelebb. A többi munkafajta esetében ugyanakkor nincs különbség falu és város között.
A legtöbb munkát a 26-46 évesek végzik más háztartások számára, a 66
év felettiek már, a 25 év alattiak még fel vannak mentve ebből a „tantárgyból.”
Az anyagi jellegű háztartásközi kapcsolatok esetében jól érzékelhető az
ügyletek szociális jellege. Azok a háztartások, akik csak adnak, a legjobb
módúak, akik csak kapnak, a legrászorultabbak. A háztartásoknak az a hatoda, akik adtak és kaptak is anyagi javakat más háztartásoknak(-tól), a jobb
anyagi helyzetűek közül kerülnek ki.
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ELÉGEDETTSÉGEK ÉS ELÉGEDETLENSÉGEK*
A 8. sz. ábra tizenegy metszetben mutatja be a magyar lakosság elégedettségének mértékét. A megkérdezettek 0 és 10 közötti értékeket adhattak a
kérdésekre, ahol a 10-es fejezte ki a tökéletes megelégedettséget.
Látható, hogy az emberek leginkább az őket körülvevő többi emberrel, a
családdal, a rokonokkal, a barátokkal és a munkatársakkal elégedettek. Ezután hosszú szünet, majd közepes elégedettséggel következik a múlt (az életpálya) és két általános jelenség, amiről legalább annyi rosszat lehet hallani,
olvasni a médiában, mint a családról és az emberi kapcsolatok kiüresedéséről,
de amivel az emberek, annyira-amennyire még meg vannak elégedve. A
közbiztonságról és a természeti környezet állapotáról van szó. Az emberek
töretlen életkedvét mutatja, hogy nem sokkal marad el az átlagtól az életszínvonallal és a jövő esélyeivel való elégedettség mértéke. A politikai beleszólás
és a jövedelem már nem dicsekedhet, velük már nem nagyon elégedettek a
magyarok, s az ország gazdasági helyzetéről egészen lesújtó a nép véleménye.

*

A gazdasági attitűdökről, s ezen belül az elégedettségről lásd: Lengyel György–Tóth István
János: Gazdasági attitűdök. In: Egy év után … Jelentés a MHP II. hullámának eredményeiről,
szer.: Sik Endre-Tóth István György, BKE-TÁRKI, Budapest (1993)
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8. sz. ábra
Az elégedettség mértéke

Tanulságos, hogy a saját gazdasági helyzettel az emberek mennyivel elégedettebbek, mint az országéval. Egy cseh közgazdász ugyanezt tapasztalva,
azt nyilatkozta, hogy ez nem mást bizonyít, mint a fekete gazdaság kiterjedtségét és legitimitását a hétköznapi emberek mindennapi jóléttermelésében.
Kik, mivel különösen elégedettek vagy elégedetlenek? A családon belüli,
a rokoni, baráti és a munkatársi kapcsolatokkal nagyjából minden társadalmi
csoport egyaránt elégedett. A kivétel az anyagi gondokkal küszködők köre.
Azok, akiknél havonta van hóvégi pénzzavar, illetve akiknek gondot okoz a
betevő falat megszerzése és a lakásrezsi kifizetése egy picit kevésbé szeretik
szeretteiket.
Aligha lehet csodálkozni azon, hogy az életpálya alakulásával a lakosság
átlagánál jóval elégedetlenebbek a cigány származásúak, a hóvégi pénzzavarral havonta küszködők, illetve az élelmiszerellátással és a lakásrezsi fedezésével gondban lévők. A budapestiek a falusiakhoz (9. sz. ábra), az iskolázottak az iskolázatlanokhoz (10. sz. ábra), a fiatalok és az öregek a középkorúakhoz képest elégedettebbek. Míg az előbbi kettő nem igényel magyarázatot,
az utóbbiról érdemes annyit megjegyezni talán, hogy egy olyan helyzet, amikor azok elégedettek életpályájukkal, akiknek nem vagy még nincs vagy már
befejezték azt, arra utal, hogy akik éppen „futják” az életpályát, azoknak nem
sok babér terem.
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Az előzőekkel meglehetősen azonos képet mutat az egyének jövőbeli
reményeivel, jövedelmei és élete színvonalával, valamint a politikával és a
gazdasággal való elégedett(len)ségének társadalmi háttere is. A legreménytelenebbnek a cigányok és a napi gazdasági gondokkal küszködők, valamint a
falusiak és az alacsony iskolai végzettségűek látják jövőjüket. A fiatalok
jövőbe vetett hite a 36. év táján fogyni kezd, hogy aztán 66 év felett enyhén
ismét emelkedjen, ami azonban inkább a megváltásban, mint az evilági jobb
létben való hitet tükrözi inkább.
A közbiztonság és a természeti környezet állapota megítélésében a cigány származásúak az átlagnál kritikusabb, de e tekintetben a szegénységgel
küszködők sem térnek el a lakosság véleményétől. A 9. és 10. sz. ábrákból
kiolvasható, hogy ez az a két metszete a világ menetével való elégedettségnek, ahol a falusiak elégedettebbek a budapestieknél, s az iskolázatlanabbak
elégedettebbek az iskolázottabbaknál. Ez arra utal, hogy ha az anyagi javakból, a karrierből és a jövőből nem is jut sok jó nekik, legalább e két közjószágból nyernek némi vigaszt szétszakadó társadalmunk vesztesei.
9. sz. ábra
Az elégedettség mértéke a budapestiek és a falusiak körében
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10. sz. ábra
Az elégedettség mértéke az iskolai végzettség függvényében

KÁRPÓTLÁS
Az alapadatok: A megkérdezett háztartások 6%-a kapott kárpótlást, 13%a vár kárpótlásra. A kárpótlásra várók terveit az 11. sz. ábra mutatja.
Milyen társadalmi jellemvonásai vannak a kárpótlást kapottaknak és a
kárpótlásra váróknak? Mindkét csoportra jellemző, hogy sok közöttük a falun
élő és a magas iskolai végzettségű. Jellemző továbbá, hogy azokban a háztartásokban, ahol volt, aki kárpótlást kapott, az átlagéletkor 53 év, azokban, ahol
van, aki kárpótlásra vár 52 év, a minta 46 évével szemben.
A lakóhely és a korösszetétel eltérése a minta értékétől a kárpótlás lényegéből következik. Úgy tűnik, megvalósul az a terv, hogy a legidősebbeket
kárpótolják először, hiszen a 66 év felettiek aránya magasabb a már kárpótolt, mint a kárpótlásra várók között (34, illetve 27% a minta 18%-ával szemben). Az iskolai végzettség esetében tapasztalt megoszlás azt sejteti, hogy a
kárpótlás nem a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenése irányába hat.
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11. sz. ábra
A kárpótlási ígérvények felhasználásának terve (%)

Erre utal az, hogy a cigányok között senki nem kap kárpótlást és ígérvénye sincs egynek sem. De ezt mutatja az is, hogy a kárpótlás által érintettek
két csoportja a jobbmódúak közül kerül ki inkább, illetve, hogy a már kárpótoltak életszínvonala, anyagi helyzete jobb a kárpótlásra várókénál. Így például a kárpótlást kapottak 60%-a nem ismeri a hóvégi pénzzavart (szemben a
kárpótlásra várók 45 és a minta 39%-ával), a kárpótoltak 6%-ának okoz gondot az élelmiszerigény fedezése (a kárpótlásra várók 10 és a minta 14%-ával
szemben). Továbbá, azon háztartások havi összes jövedelme, ahol van valaki,
aki kárpótlást kapott 32000 Ft, megtakarított pénzük értéke 86000 Ft átlagosan (a kárpótlásra várók s a minta havi 27 és 27, illetve 71 és 48 ezer forintos
értékeivel szemben). Végül, a kárpótoltak 15%-ának van lakóingatlana, 13%ának nyaralója és 41%-ának autója (a kárpótlásra várók 11, 8, 39 és a minta
8, 6 és 37%-ával szemben).
Hogyan függ az anyagi és a társadalmi helyzettől a kárpótlási ígérvények
felhasználásának terve? A 4. sz. táblázat tanúsága szerint nincs szoros összefüggés a várt összeg és a felhasználás terve között. A nagyon kis kárpótlásból
és a 100-250 ezer Ft-os reményből földet terveznek venni a kárpótlandók, s
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készpénzért eladni is a kisebb és a legnagyobb összegű kárpótlást tervezik. A
közepes kárpótlást inkább lakás- vagy áruvásárlás formájában halmozzák fel.
Erősebben függ a kárpótlási jegy sorsa a háztartás anyagi és társadalmi
helyzetétől. Akik anyagi gondokkal küszködnek, azok hajlamosabbak eladni,
a magasabb jövedelmű, jobban élő rétegek inkább lakásba fektetik a kárpótlási jegyet. A lakóhely és az iskolai végzettség is kihat a tervek alakulására, a
földvásárlás vidéken, s olyanok esetében jellemző, akiknek már van földjük,
míg a lakásvásárlás tipikusan fővárosi cél, s ott is elsősorban a magasabb
iskolai végzettségűek körében.
4. sz. táblázat
A KÁRPÓTLÁSI JEGY FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE A KÁRPÓTLÁSI ÍGÉRVÉNY ÉRTÉKE SZERINT

Esetszám
föld
készpénz
lakás
áru
vállalkozás
életjáradék
egyéb
Összesen

max
10000
Ft
50
46
23
0
12
0
5
14
100

1125000
Ft
76
25
26
0
31
0
1
17
100

2650000
Ft
78
23
12
18
21
6
1
19
100

100250000
Ft
85
37
13
14
11
0
1
24
100

251500000
Ft
49
9
39
11
4
0
2
35
100

(%)
Összesen
Ft
569
28
19
10
17
3
2
23
100
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