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E tanulmány célja, hogy Magyarország társadalmi-gazdasági helyzetét az egységesülő Európa kontextusában mutassa be. A vizsgálódás 
empirikus alapját az eurostat által 2005-ben elvégzett eu „community statistics on Income and living conditions” (eu-sIlc) vizsgálat 
adja.1 Ez az első olyan alkalom, amikor lényegében a teljes, 2004-ben kibővült Európai Unióra rendelkezésre állnak egységes módszer-
tannal készített lakossági vizsgálatok adatai. 

Tanulmányunkban az eu-sIlc-adatbázis 2005. évi adatait használjuk fel. az adatfájlban 26 ország felmérésének adatai vannak 
(n = 196 686 háztartás). az eu régebben csatlakozott 15 állama mellett, málta kivételével, megtalálható a tíz, 2004-ben csatlakozott 
tagország, valamint Izland és Norvégia. Ez utóbbi két országot ebből az elemzésből kihagytuk, így csak az Európai Unió tagállamaira 
fókuszálunk. az elemzésben használt adatbázis az eu 24 tagországára terjed ki, málta nem szerepelt a vizsgálatban, Románia és 
Bulgária pedig akkor még nem voltak tagországok. Az adatok a magánháztartásokban élő népességre terjednek ki, az intézményekben 
élő népesség nem szerepelt a mintában. A vizsgálat háztartási mintán készült az országok többségében, kivételt ez alól csak  
a skandináv országok és szlovénia jelentettek. az elemzésünk alapegysége általában a háztartás; a súlyozott adatok közel 190 millió 
európai háztartást reprezentálnak. Bizonyos fejezetekben egyéni adatokat használunk (például a munkaerő-piaci elemzések esetén).  
A kutatás során az EU-SILC-adatbázison kívül minden témában igyekszünk az elérhető egyéb adatforrásokat is felhasználni, hogy az 
elemzéseink minél kiegyensúlyozottabbak és megalapozottak lehessenek.

Mint jeleztük, az elemzés egyedi lehetőséget használ ki azzal, hogy először van lehetőségünk valóban összehasonlító elemzést adni 
a vizsgált országokról. az egyes fejezetek ugyanakkor számos módszertani innovációt is tartalmaznak. ezek közül a legfontosabb, hogy 
ahol az adatok engedik, az európai unió országainak lakosságát mint egységes társadalmat igyekszünk bemutatni. ahol lehetett, olyan 
elemzéseket készítettünk, amelyek például nem egyszerűen egymás mellé teszik az EU társadalmait, hanem a különböző országokban 
élőket igyekeznek a teljes EU kontextusába helyezni. Ezáltal például nemcsak azt tudjuk meg, hogy egyik vagy másik országban 
mekkorák az egyenlőtlenségek, hanem azt is, hogy egy adott egyén vagy háztartás az „összeurópai társadalmon” belül milyen relatív 
pozíciót foglal el. Másik fontos innovációnk az, hogy a munkaerő-piaci elemzésben az egyes országokon belüli iskolázottsági egyenlőt-
lenségekből is megpróbáljuk megmagyarázni a foglalkoztatási szintek különbözőségeit. Tudomásunk szerint ilyen típusú elemzést az 
országok ilyen széles körére még senki nem végzett. Harmadik – az adatok révén most először lehetővé tett – módszertani újításunk 
az, hogy a demográfiai elemzést kombináljuk a jövedelemeloszlás vizsgálatával. ezáltal egységes módszertan segítségével tudjuk vizsgál-
ni a különböző típusba tartozó háztartások relatív jövedelmi helyzetét. Végezetül az anyagi életkörülményeket és a lakáshelyzetet 
elemző fejezet új mutatót vezet be a lakhatási integráció témakörében. Ezeknek az újításoknak a segítségével lényeges, az eddigi 
szórványos elemzésekben nem tapasztalható mélységben tudjuk formálni az Európai Unió különböző országaiban lévő háztartások 
helyzetéről kialakult tudásunkat.

1 Az elemzésre a TÁRKI és az Eurostat között 2007. január 31-én kötött adathasználati szerződés teremt lehetőséget (a szerződés száma: EU-SILC 
2006/23). az empirikus elemzések az eu-sIlc 2005/2 felhasználói adatbázis 2007. június 27-én megjelent verziójának felhasználásával készültek 
(Európai Bizottság, Eurostat, EU-SILC UDB 2005/2 ver 2007/06/27). A fent említett szerződés alapján az adatokon elvégzett statisztikai módszerta-
ni vizsgálatok és a belőlük levont következtetések helyénvalóságát a TÁRKI garantálja, azokért sem az Eurostat, sem pedig az egyes országok 
statisztikai hivatalai nem tehetők felelőssé.
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demográfiai folyamatok

 Az európai társadalmak korábban nem tapasztalt demográfiai kihívás előtt állnak, melynek fő jellemzői az öregedés és a várható 
népességcsökkenés. A kontinens súlya a Föld népességén belül csökken, és a jelenleg előre jelezhető időtávon belül mind abszolút, 
mind pedig relatív értelemben csökkenni is fog. a népességen belül az aktív korosztályok aránya egyre alacsonyabb lesz az 
inaktívakhoz, elsősorban az idősekhez viszonyítva. 

 Ezeket folyamatokat alapvetően a termékenység, a várható élettartam és a vándorlás alakulása határozza meg. Az európai 
országokat alacsony, helyenként rendkívül alacsony termékenység jellemzi. Ez magas és egyre növekvő várható élettartammal 
párosul, míg a kontinens vándorlási egyenlege pozitív. A demográfiai előrejelzések alacsony, 1,6-es teljes termékenységi arányszám 
körül konvergáló gyermekvállalási hajlandósággal, növekvő várható és egészséges várható élettartammal, valamint a jelenleginél 
nagyobb mértékű bevándorlással számolnak. Mindezek következtében a népességcsökkenés, az öregedés és a gazdaságilag aktív 
népesség arányának csökkenése várható. 

 Magyarország a nagyon alacsony termékenységű, kedvezőtlen mortalitási viszonyokkal rendelkező országok közé tartozik, ráadásul 
a népesség csökkenése itt kezdődött legkorábban Európában. Bár az elvándorlásról keveset tudunk, a becslések szerint az ország 
vándorlási egyenlege pozitív, a mértéke pedig alacsony.

 az európai népesség öregedése és várható csökkenése nem marad társadalmi, gazdasági és politikai következmények nélkül.  
A demográfiai folyamatok hatása kiterjed a gazdasági fejlődésre, a munkaerőpiacra, a nagy jóléti rendszerekre is (nyugdíjrendszer, 
egészségbiztosítási rendszer, tartós ápolást biztosító intézmények). mindez szükségessé teszi nemcsak a nemzeti, hanem az uniós 
szintű szakpolitikai beavatkozásokhoz kapcsolódó stratégiai gondolkodást is.

 a háztartások száma általában gyorsabb ütemben növekszik, mint a népességszám, a háztartások átlagosan egyre kisebb létszámú-
ak lesznek. Az EU-15 országaiban az 1960-ban jellemző 3,2 fős átlagos háztartásméret 2001-re 2,4 főre apadt. Azokban a tagálla-
mokban, ahol a termékenység csökkenése később kezdődött el (Írország és a dél-európai országok), még mindig nagyobb az egy 
háztartásban élők átlagos száma. országonként változó életkorra tehető a szülői ház elhagyásának ideje, és eltérően szerveződik  
a házastárs halála után egyedül maradó idősek élete is.

 az európai unió országaiban domináns trend az egyszemélyes háztartások súlyának növekedése: az eu-15 országokban arányuk  
16 százalékról 28 százalékra gyarapodott 1960 és 2001 között. az egyszemélyes háztartások aránya az eu tagországaiban 16 és  
43 százalék között szóródott 2004-ben. dániában és svédországban tíz háztartásból több mint négy egyszemélyes. a másik végletet 
ciprus, spanyolország és portugália képviseli, ahol arányuk mindössze 16 százalék körüli. magyarországon az egyszemélyes 
háztartások aránya az összes háztartás 29 százalékát (1 millió 167 ezer háztartás) teszi ki.

 az egygenerációs háztartások aránya 40 százalék és 70 százalék között alakult 2004-ben. markáns különbség mutatkozik a régi és 
az új tagállamok között az egy- és többgenerációs családok súlyában. az újak esetében az egygenerációs háztartások aránya nem 
haladja meg számottevően az 50 százalékot, a többgenerációsoké pedig megközelíti a 10 százalékot. Az EU-15-ök országaiban az 
egygenerációs családok aránya általában magasabb, de jelentős a szóródás. A három- és többgenerációs háztartások aránya viszont 
a kontinens északi felén a háztartások egy százalékát sem teszi ki. 

 az alacsony termékenység, a gyermekvállalási kor kitolása és az együttélési minták változása a gyermekes háztartások összetételének 
és népességbeli súlyának változásával is jár. A gyermekes háztartások aránya főként az új tagállamokban, Portugáliában és Írország-
ban a legmagasabb (40–45%), a legalacsonyabb (25–30%) az egyesült Királyságban, az észak-európai országokban és németor-
szágban. a gyermekes háztartások átlagos gyermekszáma 1,5 és 2,0 között alakul. 

 Az európai társadalmak öregedése miatt egyre növekvő súlyú egyszemélyes háztartások relatív jövedelmi helyzete minden vizsgált 
tagállamban rosszabb az átlagosnál. A legkedvezőbb helyzetben a 2–4 fős, tehát legfeljebb kétgenerációs, kevés gyermeket nevelő 
háztartások vannak. 
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 A férfiak mindenhol relatíve jobb helyzetben vannak, mint a nők. Az idős egyedül élők közül a férfiak szinte mindenhol jobb 
jövedelmi helyzetűek, mint a nők. Az egyszemélyes háztartásokon belül egyértelműen a 65 év feletti nők vannak a legrosszabb 
helyzetben.

 Az EU-SILC adatai szerint az egyszülős háztartások az EU általunk vizsgált 24 tagállamának egyikében sincsenek még az átlagos 
jövedelmi helyzet közelében sem. A nukleáris típusú, két szülővel élő gyermekes háztartástípuson belül a jövedelmi helyzet  
a gyermekszámmal romlik. 

 magyarországon a háztartások egyharmadában élnek 18 évnél fiatalabb gyermekek. a helyzetük abban a tekintetben egyedi, hogy 
az egy gyermekkel együtt élő két felnőtt jövedelmi helyzete sem jobb az átlagosnál. Emellett azonban azt is megfigyelhetjük, hogy az 
egy- és kétgyermekesek relatív helyzete között alig van eltérés. A háztartásfő iskolai végzettsége hazánkban is meghatározó  
a három- és többgyermekesek helyzetét tekintve, de a hatás nem hasonlítható az egyszülős háztartások esetében megfigyelthez. 

Foglalkoztatottság, inaktivitás és munkaerőpiac

 Bár az aktivitás és a foglalkoztatás szinte mindenhol növekszik, a volt szocialista új tagállamok körében a rendszerváltás még mindig 
érezteti a hatását a munkaerőpiacon. Ez több ország, például Magyarország esetében is megnyilvánul az aktivitásnak és a foglalkoz-
tatásnak az eu-átlagnál alacsonyabb szintjében. magyarország európai összehasonlításban különösen rosszul áll: az eurostat adatai 
szerint nálunk a legalacsonyabb az aktivitási ráta (62%), és a második legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta (57,3%) – a dinamikusan 
fejlődő Lengyelország mögött.

 A munkaerő-bővülés szerkezete Európa-szerte hasonló: az aktivitást, ha az növekszik, a nők és az 55–64 éves korosztály aktivitási 
növekedése húzza. Igaz ez az új tagállamokban is, ahol részben a nyugdíjkorhatár kitolása vezérli a folyamatot, részben pedig az, 
hogy a rendszerváltással elavult humán tőkéjű tömegek helyére aktívabb korosztályok lépnek.

 Két dolog is okot adhat azonban aggodalomra: a (legtermelékenyebb korukban lévő) 25–54 éves férfiak foglalkoztatottsága az 
utóbbi években több országban csökkent, valamint a fiatal (15–24 éves) korosztály munkanélküliségének növekedése több 
országban is komoly fejtörést okoz.

 Az aggregált mutatók mögött a munkakínálatot közelítő háztartási munkaintenzitás elemzésekor azt találtuk, hogy az Európai 
unióban 20 százalék körüli azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol senki sem dolgozik. ez azt jelenti, hogy ilyen háztartásokban él 
a lakosság mintegy 10 százaléka; ők az idősekkel is bíró gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő háztartástípusban koncentrá-
lódnak leginkább. azon háztartások aránya, akik elméleti munkahónapjaik egészét ténylegesen munkára fordítják, alig 50 százalék. 
Legtöbbet dolgoznak a gyermekes családokban élő munkaképes korúak. A két tény, melyek szerint a háztartások 50 százalékában 
nem dolgozik mindenki, illetve 20 százalékukban senki sem dolgozik, arról árulkodik, hogy van munkaerő-tartalék az európai 
gazdaságban. 

 a munkakínálat mögötti foglalkoztathatóságot az iskolázottság vizsgálatával közelítjük. Következtetéseink szerint a magasabb 
átlagos végzettség, a felsőfokú végzettségűek magasabb aránya pozitív összefüggésben áll a foglalkoztatottsággal, csakúgy, mint az 
alacsonyabb iskolázottsági egyenlőtlenségek. Mindazonáltal jelenleg beazonosíthatók olyan rezsimek (az új tagállamoknak jó része, 
köztük Magyarország is), amelyek esetében az (EU-24 átlagához képest) az alacsony foglalkoztatás – alacsony egyenlőtlenség 
párosítás áll fenn, az oktatási rendszer sajátosságainak köszönhetően. Ezeknek az országoknak arra kell figyelniük, hogy ne az 
alacsony foglalkoztatottság – magas egyenlőtlenségek (a mediterrán szcenárió) felé mozduljanak el, hanem a fejlettek, a magas 
foglalkoztatottság – alacsony egyenlőtlenségek útjára lépjenek.
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Jövedelemeloszlás

 A tanulmányban az EU-tagországokat hasonlítjuk össze a jövedelmi egyenlőtlenség és a szegénység szempontjából, valamint  
a jövedelmi különbségeket meghatározó legfontosabb egyéni jellemzők: az életkor, az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság 
szerepét vizsgáljuk. A jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység vizsgálata során az Európai Tanács 2001. decemberi, laekeni ülésén 
elfogadott indikátorrendszer módszertani ajánlásait követjük.

 Elemzésünk szerint egyértelműen Portugáliában legmagasabb az egyenlőtlenség mértéke, a gini-index értéke 41 százalék, de 
Litvánia, Lettország és Lengyelország esetében is 35–36 százalékos a gini-index értéke. A relatíve magas egyenlőtlenséggel 
jellemezhető országok harmadik csoportjában dél-európai országokat (Spanyolország, görögország és olaszország), angolszász 
országokat (Egyesült Királyság és Írország) és Észtországot találjuk. A gini-index szerinti egyenlőtlenségi országrangsor másik végén 
svédország, dánia és szlovénia található, 25 százalék alatti Gini-index értékkel.

 a legmagasabb szegénységi ráta az eu-ban a kelet- és a dél-európai országokat jellemzi. egyötöd a mediánjövedelem 60 százaléká-
nál alacsonyabb jövedelemből élők aránya Lengyelországban, Litvániában, Spanyolországban, Portugáliában, valamint Írországban.  
a szegénységi ráta más kelet-európai és dél-európai országokban is magas: lettországban, Görögországban és olaszországban  
19 százalék, észtországban 18 százalék a szegények aránya. a rangsor másik végén az északi országok találhatók 10 százalék körüli 
szegénységi rátával. A relatíve alacsony szegénységi rátával jellemezhető országok közé tartozik még a kelet-európai országok közül 
Csehország, továbbá Hollandia, mindkettőben egytized a szegények aránya. A többi európai ország, közöttük a nyugat-európai 
kontinentális országok zöme, a közepes szegénységi rátával jellemezhető országok közé sorolható a 12 és 16 százalék közötti 
szegénységi rátával. 

 Az EU-tagországok között jelentős jövedelmi különbségek vannak, az európai uniós polgárok közötti jövedelmi egyenlőtlenségeknek 
számottevő része az országok közötti jövedelmi különbségekből származik. Az EU tagországai közül Litvániában legalacsonyabb az 
életszínvonal, és általában a volt szocialista országok alkotják a legalacsonyabb átlagjövedelmű országok csoportját. A volt szocialista 
országok jövedelemeloszlásának legfelső tizede él átlagosan azon az életszínvonalon, amely a fejlett nyugat-európai országok 
(Franciaország, Németország) esetében a középosztályt jellemzi. A legmagasabb átlagjövedelemmel rendelkező Luxemburgban több 
mint ötszörös az átlagjövedelem, mint a legalacsonyabb életszínvonalú országban.

 amennyiben az eu-tagállamok egyesített jövedelemeloszlásán belül vizsgáljuk a háztartások helyzetét, azt látjuk, hogy szlovénia és 
csehország kivételével a volt szocialista országok lakóinak többsége az összeurópai jövedelemeloszlás alsó ötödéhez tartozik. a balti 
országok lakóinak mintegy 70 százaléka az összeurópai mediánjövedelem felénél kevesebb jövedelemből él, de például Magyaror-
szág háztartásainak is 56 százalékára jellemző ez a helyzet. Luxemburgban és Dániában viszont két százalék alatti azok aránya, 
akiknek jövedelme az összeurópai jövedelemeloszlás mediánjának felénél is kevesebb. 

 az abszolút jövedelemszintek eltérését mutatja az is, hogy toronymagasan az eu-hoz újonnan csatlakozott volt szocialista tagorszá-
gok esetében legmagasabb az egységes szegénységi küszöb alapján számított szegénységi ráta. Ha az egyesített jövedelemeloszlás 
mediánjának 60 százalékában határozzuk meg a szegénységi küszöböt, akkor litvániában legmagasabb a ráta értéke 82 százalékkal, 
de még öt másik ország (lettország, szlovákia, lengyelország, magyarország és észtország) hasonlóan magas rátával „büszkélked-
het”. csehország 48 százalékos rátája már közel van portugáliáéhoz; a „régi” eu-15 tagországok között itt a legmagasabb  
a szegénységi ráta. a legalacsonyabb rátákat szlovéniában és luxemburgban mérték, ahol 3 százalék alatti a szegények aránya. 
ausztria és dánia szegénységi rátája 4–5 százalékos, Finnországé, svédországé és Hollandiáé 6 százalék körüli.

 Az egyenlőtlenségek tényezőkre bontásával megvizsgáltuk a jövedelmi egyenlőtlenségeket alakító főbb egyéni jellemzők szerepét is. 
mivel a háztartások jövedelmeiben a munkajövedelmek aránya a legmagasabb, ezért a foglalkoztatottság és a kereseteket 
meghatározó legfontosabb változók, az iskolai végzettség és az életkor szerepét vizsgáltuk.
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 Az angolszász és a balti országokban hasonló az egyenlőtlenségek szerkezete: az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság szerepe 
jelentős az egyenlőtlenségek alakításában, az életkoré viszont nem az. Az észak-európai országok alkotnak egy másik jól elkülöníthe-
tő csoportot, ahol mind az életkor, mind az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság hasonló mértékben alakítja az egyenlőtlensége-
ket. Mindhárom változó az egyenlőtlenségek mintegy egytizedét magyarázza. A nyugat-európai, a kelet-közép-európai és a 
mediterrán országok hasonlítanak egymáshoz abban, hogy az iskolai végzettség az egyenlőtlenségeket legerősebben befolyásoló 
tényező, ugyanakkor a nyugat-európai országokban valamivel gyengébb az iskolai végzettség hatása, mint a másik két 
országcsoportban. a nyugat-európai és a kelet-közép-európai országokban a foglalkoztatottság is fontos meghatározója az 
egyenlőtlenségeknek, míg a mediterrán országokban a foglalkoztatottság az életkorhoz hasonlóan az egyenlőtlenségeknek  
5 százaléknál kisebb részéért felelős.

 A jövedelmi egyenlőtlenségek legnagyobb mértékű emelkedését Portugáliában, Írországban és olaszországban regisztráltuk. 
Portugáliában az egyenlőtlenségek növekedése a csoportokon belüli egyenlőtlenségek növekedésének volt az eredménye. 
olaszország esetében az életkori és iskolázottság szerinti jövedelmi különbségek változása jelentős hatással volt az egyenlőtlenségek 
változására. A különböző iskolai végzettséggel rendelkezők közötti jövedelmi különbségek növekedése az egyenlőtlenségek 
növekedésének 28 százalékáért felelős, míg az életkori csoportok közötti jövedelmi különbségek fokozódása az egyenlőtlenség 
növekedésének 18 százalékát magyarázza. Írország esetében a népességcsoportok közötti jövedelmi különbségek megváltozásának 
a foglalkoztatottság esetében van jelentősége: a foglalkoztatottság szerinti jövedelmi különbségek növekedése az egyenlőtlenség 
növekedésének 49 százalékáért felelős. 

anyagi életkörülmények és lakáshelyzet

 magyarországon európai összehasonlításban magas azon háztartások aránya, amelyek önálló családi házban, illetve 10 lakásnál 
nagyobb társasházban élnek. magas a lakásukat tulajdonosként használók aránya is.

 a lakásfenntartási költségek magyarországon a családok kb. egynegyedének jelent saját bevallása szerint nagy nehézséget. ez az 
arány azonban korántsem sem tekinthető kimagaslónak.

 A lakások minőségi jellemzői sok tekintetben nem érik el az európai átlagot. Magas a lakóépületek szerkezeti problémáinak aránya 
és a komfort nélküli lakások aránya.

 A magyarországi lakások átlagos szobaszáma nem éri el az EU régebbi tagállamaiét, de a laksűrűség vonatkozásában nem tér el  
a 2004-ben csatlakozott országokétól. Más szóval: kisebb – kevesebb lakószobával rendelkező – lakásokban élünk, de a zsúfoltság 
tekintetében, tehát az egy szobára jutó személyek számában nem térünk el a hozzánk hasonló országoktól. 

 Magyarország összességében a lakhatási integráció (housing integration) szempontjából Európában kedvezőtlen helyzetben van.  
Ez a már említett lakásminőségi mutatókból fakad, vagyis magasabb a komfort nélküli és a felújításra szoruló lakások aránya, mint az 
európai átlag. 

 Ami a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot illeti, az alapvető háztartási eszközük közül a színes tévével (97%), telefonnal 
(92%) és mosógéppel való ellátottság (96%) terén a magyar háztartások az eu-s átlag körüli szintet hozzák. ezzel az eu itt vizsgált 24 
tagállama közül jellemzően csak a mezőny felénél, kétharmadánál találjuk Magyarországot, általában az újonnan csatlakozott volt 
szocialista országok környezetében, ám lemaradásunk a régi tagországoktól nem számottevő.

 Ennél jelentősebb mértékben szakadunk le az európai átlagtól és a gazdagabb régi tagállamoktól a számítógép-penetráció és  
a motorizáció tekintetében. az otthoni pc-ellátottság terén azt találtuk ugyanis, hogy amíg átlagosan az európai háztartások több 
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mint felében van számítógép, addig Magyarországon csak tízből négy háztartásban, amivel az európai rangsor végére kerültünk  
a balti államok, Görögország, lengyelország és szlovákia társaságában. 

 Még markánsabb a leszakadásunk a motorizáció terén, amit több indikátor is alátámaszt: Európa sereghajtói vagyunk az ezer főre 
jutó személygépkocsik számában (287 autó), és a háztartások 46 százalékában van csupán autó (szemben az eu-24-ek 73 százalékos 
átlagával). A magyarok utaznak a legkisebb részben autóval, míg az összes megtett utaskilométerből a magyarok vonatoznak (és 
buszoznak) a legtöbbet.

•

aT ausztria Österreich
Be Belgium Belgique/Belgïe
cY ciprus cyprus
cZ csehország czech Republic
de németország deutschland
dK dánia danmark
ee észtország estonia
es spanyolország españa
FI Finnország suomi
FR Franciaország France
GR Görögország ellada
Hu magyarország Hungary
Ie Írország Ireland
IT olaszország Italia
lT litvánia lithuania
lu luxemburg luxembourg
lV lettország latvia
nl Hollandia nederland
pl lengyelország poland
pT portugália portugal
se svédország sverige
sI szlovénia slovenia
sK szlovákia slovak Republic
uK egyesült Királyság united Kingdom

a vizsgált országok listája és az 
országok betűjele




