
A magyar háztartások 
tagjainak kapcsolatháló-

dinamikája 
1992 és 2007 között

Kopasz Marianna – Szántó Zoltán –
Várhalmi Zoltán

HÉV projekt záró műhelykonferencia
Budapest, 2008. október 13.



Tartalom

• A minta, összehasonlítási problémák
• Az elemzés célja
• Szegmensek képzése és jellemzése
• Változások a szegmensekben
• Barátok számának alakulása



A minta

•A Magyar Háztartás Panel 

•Szegmentáció: 1992-es, 1997-es adatok metszete

•Barátok száma: teljes 1992, 1997, 2007-es adatok

•Újrasúlyozás



Az elemzés célja
• Elemzésünk annak feltárására irányul, hogy 

miképpen változott a magyar háztartások 
tagjainak kapcsolathálózati beágyazottsága 1992 
és 2007 között. Mivel a vizsgált időszak kezdete 
éppen a rendszerváltást követő transzformációs 
válság idejére esik, így a kutatási kérdés 
átfogalmazható lenne akár így is: milyen 
változások következtek be a személyes 
kapcsolathálókban a poszt-szocialista átalakulás 
folyamán, részben azzal összefüggésben.  



Szegmens képzés
• Kohonen neurális háló, SPSS Clementine prg.
• A szegmensképzés alapján lényegében 3 

dimenzió jelentette
KAPCSOLATOK 
SZÁMOSSÁGA EMOCIONÁLIS SZEREP INSTRUMENTÁLIS SZEREP 

Háztartás(család): 
a. háztartás létszáma 
b. társ megléte 

Magány 

a. ház körüli segítség 
b. ajándék, természetbeni 

támogatás 
c. munkaerő-piaci segítség 

Barátok: 
a. barátok száma 
 

 



Szegmensek - összefoglaló

Klaszter 

SZÁMOSSÁG FUNKCIÓ 

Társ 

Háztartás 
létszámát 
kifejező 

számított 
érték 

Barátok 
számát 
kifejező 

számított 
érték 

Érzelmi 
szerepet 
kifejező 

számított 
érték 

Instrumentális 
szerepet 
kifejező 

számított 
érték 

Érzelemmentes erős 
kötések Van 19 -11 -139 -1 

Instrumentális gyenge 
kötések Van 9 14 -24 56 

Multifunkcionális 
közepes kapcsolatháló Van 3 7 71 137 

Érzelemteli kiterjedt 
kapcsolatháló Van 27 10 71 9 

Magányosok Nincs  -47 -6 -53 -19 

Nem instrumentális erős 
kötések Van 15 -2 56 -86 

 



A segítségnyújtás formáinak intenzitása

Klaszter 

INTENZITÁS 

Ház körüli segítséget 
kifejező számított 

érték  

Szociális segítséget 
kifejező számított 

érték 

Munkaerő-piaci 
segítséget kifejező  

számított érték 
Érzelemmentes erős 
kötések -2 -8 5 

Instrumentális gyenge 
kötések 28 42 45 

Multifunkcionális közepes 
kapcsolatháló 90 107 84 

Érzelemteli kiterjedt 
kapcsolatháló -14 -21 48 

Magányosok -3 -17 -20 

Nem instrumentális erős 
kötések -53 -47 -74 

 



A szegmensek jellemzése 1.
• 1. Erős kötésekben gazdag kapcsolatháló, érzelmi szerep nélkül (röviden: 

érzelemmentes erős kötések): Az ebbe a szegmensbe sorolt személyeket átlagon 
felüli háztartásméret és a barátok hiánya jellemzi. Kapcsolataikból – némileg 
meglepő módon – hiányzik az érzelmi töltés, az instrumentális funkció erőssége 
átlag közeli.  A vizsgált évben (1992) a klaszterben - alapsokaságbeli arányukhoz 
képest - fölülreprezentáltak a nők és a legfeljebb 8 általánost végzettek. A 
budapestiek erősen alulreprezentáltak, ellenben fölülreprezentáltak a falun élők. 
1992-ben a felnőtt népesség 14 százaléka tartozott ebbe a klaszterbe.

• 2. Gyenge kötésekben gazdag kapcsolatháló, instrumentális szereppel 
(röviden: instrumentális gyenge kötések): Az ide tartozók rendelkeznek a 
legkiterjedtebb baráti hálózattal. Kapcsolataik erős instrumentális és gyenge érzelmi 
szereppel jellemezhetők. Az instrumentális funkció intenzitása mind a ház körüli 
segítség, mind a társas támogatás, mind pedig a munkaerő-piaci segítségnyújtás 
terén átlag fölötti. A legkiterjedtebb baráti hálózattal rendelkezők között – miként az 
már korábbi kutatásokból is kiderült – alapsokaságbeli arányukhoz mérten nagyobb 
arányban képviseltetik magukat a férfiak, a fiatalabb korcsoportok, a diplomások és 
az állásban lévők. Számosságát tekintve 1992-ben messze ez volt a legkisebb, a 
felnőtt népesség 8,5 százalékát tömörítő szegmens.



A szegmensek jellemzése 2.

• 3. Közepesen kiterjedt, multifunkcionális kapcsolatháló (röviden: 
multifunkcionális közepes kapcsolatháló): Számosságát tekintve nem 
kiemelkedő a szegmensbe soroltak kapcsolathálója. Átlag közeli háztartásméret 
és a barátok átlag feletti száma jellemzi őket. A kapcsolatok érzelmi és 
instrumentális szerepe egyaránt erős. A segítségnyújtás minden formája ebben 
a szegmensben bizonyult a legintenzívebbnek. A klaszterben erősen 
felülreprezentáltak a férfiak, a fiatalabb korcsoportok, a középfokú 
végzettségűek és az állásban lévők. A 18 éven aluli gyermekek átlagos száma 
is ebben a klaszterben a legmagasabb. 1992-ben a felnőtt népesség 15,3 
százaléka tartozott ebbe a szegmensbe.

• 4. Kiterjedt kapcsolatháló, érzelmi szereppel (röviden: érzelemteli kiterjedt 
kapcsolatháló): A legnagyobb kapcsolathálóval rendelkezők tartoznak ebbe a 
szegmensbe. Kapcsolataikban az érzelmi funkció a meghatározóbb. Az 
instrumentális funkció is valamivel átlag feletti intenzitású, és elsősorban a 
munkaerő-piaci segítségnyújtás terén érvényesül. A szegmensen belül 
fölülreprezentáltak a férfiak és az állásban lévők. A hat szegmens közül ebben 
a legmagasabb a falun élők aránya. Számosságát tekintve 1992-ben ez volt a 
második legkisebb szegmens (12,8%).



A szegmensek jellemzése 3.
• 5. Szegényes kapcsolatháló (röviden: magányosok): Ez minden tekintetben 

a legkisebb kiterjedésű kapcsolatháló. Az ide sorolt személyeket a társ hiánya, 
alacsony háztartáslétszám, illetve mind az érzelmi, mind az instrumentális 
funkció hiánya jellemzi. Ebben a szegmensben a leglátványosabb a nők 
felülreprezentáltsága. Alapsokaságbeli arányukhoz képest magasabb arányban 
képviseltetik magukat az idősebbek, az alacsony iskolázottságúak, a 
nyugdíjasok és a budapestiek. Sokatmondó adat, hogy 1992-ben ez volt a 
második legnagyobb létszámú  – a felnőtt népesség 23,9%-át tömörítő –
klaszter. 

• 6. Erős kötésekben gazdag kapcsolatháló, instrumentális szerep nélkül 
(röviden: nem instrumentális erős kötések): Ebben a szegmensben átlag 
feletti a háztartásméret, ellenben kissé az átlag alatti a barátok száma. A 
kapcsolathálók instrumentális funkciója itt a leggyengébb, az érzelmi funkció 
viszont az átlagnál erősebb. Az ilyen kapcsolathálóval jellemezhetők között 
átlagon felüli a férfiak, az idősebbek és a legfeljebb 8 általánost végzettek 
aránya. Ebben a szegmensben a legkisebb az aktív dolgozók és a legnagyobb 
a nyugdíjasok részaránya.  1992-ben ez volt a legnagyobb szegmens: a felnőtt 
népesség 25,4%-a sorolódott be ide.



Mi történt a szegmensekkel 
1992 és 1997 között?

Életkori ciklus vagy a transzformáció 
hatását látjuk a változásokban? 



A kapcsolathálózati klaszterek
létszámának változása (%)

Klaszter 1992 1997 Változás  

Érzelemmentes erős kötések 14,0 10,5 -3,6 

Instrumentális gyenge kötések 8,5 6,8 -1,7 

Multifunkcionális közepes 
kapcsolatháló 15,3 8,0 -7,3 

Érzelemteli kiterjedt 
kapcsolatháló 12,8 9,9 -3,0 

Magányosok 23,9 29,6 5,7 

Nem instrumentális erős 
kötések 25,4 35,1 9,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

 



Szegmensek közötti „mozgások”

Klaszter  
1997 

Érzelemmentes 
erős kötések  

Instrumentális 
gyenge 
kötések 

Multifunkcionális 
közepes 

kapcsolatháló 

Érzelemteli 
kiterjedt 

kapcsolatháló
Magányosok

Nem 
instrumentális 
erős kötések 

19
92

 

Érzelemmentes 
erős kötések 21,4 9,7 4,9 6,5 24,4 33,1 

Instrumentális 
gyenge kötések 11,8 11,2 11,8 16,0 10,7 38,5 

Multifunkcionális 
közepes 
kapcsolatháló 

8,9 8,3 17,8 20,8 5,6 38,6 

Érzelemteli 
kiterjedt 
kapcsolatháló 

11,4 10,3 9,3 12,1 10,7 46,3 

Magányosok 4,4 1,7 3,6 1,7 80,8 7,8 

Nem 
instrumentális 
erős kötések 

10,4 6,1 6,3 9,5 14,7 53,1 

 



„Mozgások” 1.
• 1. Az érzelemmentes erős kötések szegmensben mérséklődött a 

nők és az iskolázatlanok fölülreprezentáltsága. Tovább növekedett 
viszont a szegmensen belül a falun élők – korábban is  – magas 
aránya. 

• 2. A legkiterjedtebb baráti hálózattal jellemezhető instrumentális 
gyenge kötések szegmensben kicsit csökkent a férfiak 
fölülreprezentáltsága. Némileg meglepő, hogy jelentősen 
növekedett a klaszter átlagéletkora (kb. 8 évvel) és számottevően 
mérséklődött az állásban lévők fölülreprezentáltsága (miközben a
nyugdíjasok aránya emelkedett).

• 3. A multifunkcionális közepes kapcsolatháló szegmens 
összetételében talán az a leginkább szembetűnő, hogy semmit nem 
emelkedett az átlagéletkor az eltelt öt év alatt. Ez arra utal, hogy az 
ide átkerült egyének jellemzően fiatalok és/vagy az innen kikerülők 
jellemzően idősek. Így 1997-ben messze ez a legfiatalabb 
átlagéletkorú klaszter. Észrevehető változás még a falun élők 
arányának növekedése, és ennek nyomán enyhe 
felülreprezentáltsága a szegmensen belül.



„Mozgások” 2.
• 4. Az érzelemteli kiterjedt kapcsolatháló szegmensben tovább erősödött a férfiak 

fölülreprezentáltsága. Az átlagéletkor nem változott az eltelt öt év alatt. A szegmens –
korábban az alapsokaságihoz hasonló – iskolázottság szerinti összetételében 
jelentős mértékben csökkent az alacsony iskolai végzettségűek aránya. Mérséklődött 
a falun élők fölülreprezentáltsága. 

• 5. A magányosok szegmensben enyhült a nők, az alacsony iskolai végzettségűek és
a budapestiek 1992-ben megfigyelt fölülreprezentáltsága. Ezek a változások arra 
utalnak, hogy az elmagányosodás jelensége egyre kevésbé köthető bizonyos
szociodemográfiai jellemzőkhöz.

• 6. A nem instrumentális erős kötések szegmensben megszűnt az iskolázatlanok 
korábbi fölülreprezentáltsága, 1997-ben már a diplomások is alapsokaságbeli 
arányuknál valamivel magasabb arányban képviseltették magukat. A szegmens 
átlagéletkora alig nőtt az eltelt öt év alatt, és mérséklődött a nyugdíjasok erős 
fölülreprezentáltsága is, miközben számottevően nőtt az állásban lévők aránya. Ez 
arra utal, hogy a szegmensbe újonnan beáramlók átlagéletkora alacsonyabb, mint a 
már ott lévőké. Nagy valószínűséggel ők lehetnek elsősorban azok, akik esetében a 
baráti kötelékek elvesztése mögött nem életkori-életciklus hatás áll, hanem a 
gazdasági-társadalmi átalakulási folyamatok némely hatása, mint például a 
munkaerőpiacról történő kiszorulás, vagy hasonló társadalmi elszigetelődési 
folyamatok. 



Összefoglalás
• A legnagyobb növekedés a nem 

instrumentális erős kötések klaszterben, a 
legnagyobb csökkenés pedig a 
multifunkcionális közepes kapcsolathálóban 
következett be

• A klaszterek közötti mozgások elemzése 
során kiderült, hogy a többségnek 1997-re 
megváltozott a helyzete, más klaszterbe
került.



A baráti kapcsolatok 
alakulása az 1993 és 2007 

közti időszakban



Barátok száma 1992, 1997, 2007
• Az adatok azt mutatják, hogy 1997-ben bekövetkezik 

egy mélypont a barátok számában, utána viszont 
megindul egyfajta újraszerveződése a baráti 
kapcsolathálóknak.

Hány barátja 
van? (1993)

Hány barátja van 
Önnek? (1997)

Hány barátja van 
Önnek? (2007)

N eset 1098 1098 1070

hiányzik 0 0 28

Átlag 7,18 3,73 6,16

Medián 3,00 2,00 3,00

Szórás 12,666 6,158 11,575

Hány barátja 
van? (1993)

Hány barátja van 
Önnek? (1997)

Hány barátja van 
Önnek? (2007)

N eset 1098 1098 1070

hiányzik 0 0 28

Átlag 7,18 3,73 6,16

Medián 3,00 2,00 3,00

Szórás 12,666 6,158 11,575



Barátok száma 1992-1997
Társadalmi csoportok -

1993 átlag n
Tanuló nő 13,2 131

Inaktív férfi 13,1 406

27 év alatti dolgozó férfi 12,5 161

Megyeszékhelyen vagy a 
fővárosban dolgozó nő 8,6 385

27 és 63 év közötti dolgozó
vagy nyugdíjas férfi 8,2 933

Legalább érettségizett 
nyugdíjas nő 6,9 117

64 évnél idősebb férfi 6,3 305

Kistelepülésen élő dolgozó nő 5,4 586

Munkanélküli nő 5,3 107

Háztartásbeli nő 4,5 242

Legfeljebb szakmunkás 
végzettséggel rendelkező
nyugdíjas nő

2,9 679

Összesen 7,3 4053

Társadalmi csoportok -
1993 átlag n

Tanuló nő 13,2 131

Inaktív férfi 13,1 406

27 év alatti dolgozó férfi 12,5 161

Megyeszékhelyen vagy a 
fővárosban dolgozó nő 8,6 385

27 és 63 év közötti dolgozó
vagy nyugdíjas férfi 8,2 933

Legalább érettségizett 
nyugdíjas nő 6,9 117

64 évnél idősebb férfi 6,3 305

Kistelepülésen élő dolgozó nő 5,4 586

Munkanélküli nő 5,3 107

Háztartásbeli nő 4,5 242

Legfeljebb szakmunkás 
végzettséggel rendelkező
nyugdíjas nő

2,9 679

Összesen 7,3 4053

Társadalmi csoportok -1997 átlag n

Tanulók 9,9 322

34 évnél fiatalabb dolgozó
férfi 8,2 286

34 évnél fiatalabb dolgozó nő
4,9 290

34 évnél idősebb dolgozó férfi
4,8 528

Háztartásbeli és egyéb inaktív
4,2 310

Munkanélküliek 3,9 179

Nyugdíjas férfi 3,6 477

Legalább szakközéppel 
rendelkező nyugdíjas nő 3,6 215

34 évnél idősebb dolgozó nő 3,1 533

8 általánossal rendelkező
nyugdíjas nő 1,7 609

Összesen 4,4 3747



Barátok száma 2007
• tanulók és a fiatalabb 

dolgozó férfiak számoltak 
be átlagosan a legtöbb 
barátról 

• legfontosabb szegmentáló 
dimenziók a munkaerő-
piaci státus, nem és 
életkor

• a munkaerő-piaci státusz 
szerepe fokozatosan 
növekszik, a 

• Nem szerepe pedig kis 
mértékben csökken 

Társadalmi csoportok -2007 átlag n

tanulók 
15 280

44 év alatti aktív férfi
11,4 356

44 év alatti aktív nő
8,1 285

munkanélküliek 
7,6 202

44 év feletti aktív férfi
7,1 231

Háztartásbeli és egyéb inaktív 
6,5 193

44 év feletti aktív nő
4,8 241

nyugdíjasok 
4,4 833

Összesen
7,6 2622

Társadalmi csoportok -2007 átlag n

tanulók 
15 280

44 év alatti aktív férfi
11,4 356

44 év alatti aktív nő
8,1 285

munkanélküliek 
7,6 202

44 év feletti aktív férfi
7,1 231

Háztartásbeli és egyéb inaktív 
6,5 193

44 év feletti aktív nő
4,8 241

nyugdíjasok 
4,4 833

Összesen
7,6 2622


