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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelentésünk a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja a magyarországi folyamatokat a
társadalmi kirekesztés és szegénység, valamint a társadalmi kohézió területén. A korábban
kialakított keretrendszer mentén elkészített negyedik monitoring jelentésünk az indikátorok
többsége esetében közvetlen nemzetközi összehasonlításokat is tesz: elemzésünk tehát a
mindenkor elérhető legújabb nemzetközi összehasonlító adatokra támaszkodik. Néhány esetben
azonban természetesen igyekszünk az esetenként lomha nemzetközi adatszolgáltatás mellett újabb
magyar adatokat is ismertetni.
E jelentésünk főbb megállapításai a következők:
o A szegénység és társadalmi kirekesztettség mértéke, ami 2008-tól 2013-ig folyamatosan nőtt, a
2013-as csúcs óta évről évre csökkent. Az elérhető legfrissebb nemzetközi összehasonlító adat
szerint 2019-ben 19 százalékos volt az ebbe a csoportba tartozók aránya Magyarországon.
o A válság utáni trendet először az magyarázta, hogy erősen csökkent a súlyos anyagi deprivációval
és/vagy munkaszegénységgel1 sújtott háztartásokban élők aránya. Az utóbbi néhány évben a
jövedelmi szegénység is csökkent: a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya 2019-ben
12,3% volt.
o A relatív szegénységi ráta értékelését árnyaltabbá teszi, ha nemzetközi összehasonlításban a ráta
mellett magukat a küszöbértékeket is közvetlenül összehasonlítjuk. Idei elemzésünkben a
sorozat történetében először ezt is bemutatjuk. A kelet-közép-európai országok relatív
jövedelmi szegénységi küszöbértéke általában jelentősen elmarad az EU-mediántól, de a keletközép-európai országok közül Horvátország, Szlovákia, Észtország és Lengyelország szintje
meghaladja Görögországét, Csehország és Szlovénia mediánjövedelmi szintje viszont már a
Portugál szintnél is magasabb. A magyar adat a negyedik legrosszabb, Szerbia, Románia és
Bulgária után.
o Az anyagi depriváció 2013 óta tartó csökkenése tovább folytatódott. A legutóbbi évre Románia,
Görögország és Bulgária mellett már Horvátországban, Lettországban és Cipruson is magasabb
az anyagi depriváció, mint Magyarországon (18,5%).
o A súlyos anyagi depriváció, ami még 2015-ben is a lakosság mintegy egyötödét érintette, szintén
jelentősen csökkent. 2019-re hatalmasat esett a mutató, mindössze 8%-on áll, amely az eddig
mért legalacsonyabb érték az országban.
o Az anyagi depriváció és a súlyos anyagi depriváció csökkenését kezdetben az magyarázta, hogy
azok száma csökkent, akik anyagi okokból nem tudták lakásukat megfelelően fűteni, vagy nem
engedhettek meg maguknak évente egy hét nyaralást. Később számottevően csökkent azok
aránya is, akik nem tehették meg anyagi okokból, hogy legalább kétnaponta húst fogyasszanak.
Intő jel ugyanakkor, hogy bár 2017-2018-ban azok száma is jelentősen visszaesett, akik nem
lettek volna képesek fedezni váratlan kiadásokat, 2020-ban ennek a mutatónak romlott az értéke.
o Az uniós összevetésben hosszú ideig a legalacsonyabbak közé tartozó magyar foglalkoztatottsági
ráta 2010 óta folyamatosan növekedett. 2016-ban haladta meg a 70 százalékot, 2019-ben pedig
már 75,3 százalék volt, amivel már akkor meghaladta az EU 28 tagállamának átlagát (73,9%).
A munkaszegénység azt mutatja, hogy egy háztartás munkaképes tagjai közül mennyien nem jutnak teljes vagy
részidős munkához. Pontosabban azon 0-59 éves személyek aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol a felnőttek a
lehetséges munkapotenciáljuknak kevesebb mint 20 százalékában dolgoztak az elmúlt egy év folyamán.
1
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Bár az előző évhez képest 2020-ra a ráta kismértékben csökkent, a kitűzött 75%-os célt elérte,
ami a pandémia évében kifejezetten eredménynek tekinthető. Az ILO definíciója szerint
megállapított munkanélküliségi mutató 2020-ban jóval alacsonyabb volt hazánkban, mint az EU
27 országában regisztrált átlagos érték (3,6% a 6,2%-kal szemben). A munkanélküliség
csökkenésének üteme Magyarországon 2013 óta gyorsult fel, 2020-ra már a 2013-as érték
kevesebb, mint felére esett vissza. A munkanélküliség férfiak és nők körében egyaránt alacsony,
nincsen számottevő különbség köztük.
o A fiatal, 15-24 éves korcsoport munkanélküliségét tekintve más a helyzet. A magyarországi
ifjúsági munkanélküliségi ráta (12,8%) jóval kedvezőbb az EU 27 országára kiszámított átlagánál
(16,9%), de több, mint háromszor olyan magas, mint a magyarországi felnőttekre vetített érték
(a férfiak és nők esetében egyaránt).
o A foglalkoztatottsági helyzetet illetően, szemben a munkanélküliségi statisztikákkal,
jelentősebbek a nők és férfiak közötti különbségek. A 20-64 éves korosztályban a két nem
foglalkoztatási rátája között 2020-ban kb. 16 százalékpontos a különbség (a férfiaké 83,1%-os, a
nőké pedig 67%-os), amely főként a gyermekvállalás idején bekövetkező munkaerőpiaci
távolmaradás egyenlőtlen eloszlásával magyarázható. Bár jelenleg mind a gyes, mind a gyed
esetében a gyermek 6 hónapos kora után lehetővé vált a munkavállalás, a ritka rugalmas
munkaidő-beosztás és az optimálisnál kevesebb gyermekgondozási férőhely is nehezíti az anyák
visszatérését a munkaerőpiacra.
Összefoglalva, a magyar társadalom helyzete a legtöbb materiális szempontunk (foglalkoztatottság,
munkanélküliség, szegénység, depriváció) alapján javult, hazánk azonban még ezzel együtt is az
erősebben depriváltak közé tartozik az európai országok között, döntően abból fakadóan, hogy az
ország általános anyagi felzárkózása lassan zajlik.
A társadalmi fenntarthatóság szempontjából vett kohéziós mutatóink egy részét felülvizsgálni
javasoljuk.
-

Először is: az indikátorok és adatok frissességével kapcsolatos igény nincs mindig
összhangban a nemzetközileg összehasonlítható módon rendelkezésre álló adatok
publikációs tempójával. Különösen erős ez a diszkrepancia a gazdasági konjunktúra által
(is) befolyásolt indikátorok esetében. Javasoljuk ezért ennek az indikátornak (elégedettség
a gazdaság jelenlegi állapotával) a felülvizsgálatát.

-

Másodszor: úgy véljük, hogy a mindenkori társadalmi-politikai rendszer legitimitása,
széleskörű elfogadottsága szempontjából az egyenlőtlenségek, szegénység, kirekesztés
konkrét mértéke mellett annak is jelentősége van, hogy milyen a társadalom különböző
csoportjai közötti átjárás (társadalmi mobilitás) lehetősége, illetve milyen ezeknek a
mobilitási csatornáknak a megítélése. Javasoljuk tehát, hogy a kohézió indikátorai ki
legyenek egészítve a társadalmi mobilitás mutatóival és a mobilitás percepciójának
leírásával.

-

A társadalmi kohézió általunk preferált fogalmának szerves része annak reflexiója, hogy
miképpen gondolkodik a társadalmi átlag másokról, és általában „a többiekről”. Ezen a
területen a jelenlegi indikátorrendszer szinte kizárólag a bevándorlással és más
etnikumokkal kapcsolatos véleményeket monitorozza. Tapasztalataink szerint azonban a
8

megosztó kampányok célcsoportjai időnként változnak (az éppen aktuális közéleti-politikai
dinamika függvényében). Javasoljuk ezért, hogy dolgozzunk ki érzékenyebb, az elfogadást
tágabb kontextusban mérni képes mutatókat a belső társadalmi megosztottság fokának
mérésére.
A kohézió jelenleg használatos indikátorainak elemzése alapján tanulmányunk arra jut, hogy
hazánkban
- eseti javuló tendenciák mellett is jelentős a bizalomhiány, és európai összevetésben
magasabb az elégedetlenség és a legitimációs deficit, különösen a piacgazdaság és a
demokrácia szabályrendszereit illetően.
- továbbra is rossz a helyzet az idegenellenesség társadalmi elterjedtsége tekintetében.
Miközben tehát a kormányzati szakpolitikák számos objektív és szubjektív mutató tekintetében is
kedvező eredményeket értek el, a társadalmi kohézió és befogadás területén nem tapasztalunk
javulást, bizonyos területeken inkább romlás tapasztalható: mindezt alapvetően az okozza, hogy
bizonyos kormányzati megosztó politikák rombolják a kohéziót, és veszélyeztetik a társadalom
fenntartható egyensúlyát.
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2. BEVEZETÉS
Magyarországon az Országgyűlés 2013. március 25-én fogadta el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégiát2. A keretstratégiát a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) dolgozta ki
azzal a céllal, hogy hosszú távú koncepcióként szolgáljon a szakpolitikai döntések meghozatala
során. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFT, 2013) a fenntarthatósági
szempontból releváns erőforrások négy nagy csoportját különbözteti meg: humán, társadalmi,
természeti és gazdasági erőforrások.
A magyar Fenntarthatósági Keretstratégia egyik megkülönböztető specifikuma az, hogy a
társadalmi fenntarthatóságot egyenrangúnak kezeli a humán, természeti és gazdasági
fenntarthatósággal (Bartus, 2020). Az általunk a tanulmány további részében bemutatott elemzés is
ezt tartja szem előtt. Olyan indikátorok áttekintésére kerül sor, amelyek a társadalomnak mint
egésznek, illetve a társadalom alkotóelemeinek (egyének, családok, közösségek) közép- és
hosszútávon fenntartható működésének/életének a jellemzőit/állapotát mutatják3.
A jelen tanulmány (státusa szerint: indikátor jelentés) azzal a céllal készült, hogy előkészítse a
18/2013 (III. 28.) OGY határozatba foglalt soros monitoring jelentést azzal, hogy áttekinti egyes
fontosabb indikátorok alakulását a Stratégia harmadik két évére vonatkozóan. Az idei jelentés a
2015-ös, 2017-es és 2019-es tanulmányok (Fábián és Szivós, 2015; Tóth és Branyiczki, 2017;
Branyiczki és Tóth 2019) frissített verziója. A Monitoring Kézikönyv (Hétfa, 2014) a Jelentés
fejezeteinek meghatározásán túl javaslatot tett a Jelentés keretében vizsgálandó kulcsindikátorok
körére. Mi továbbra is erre való tekintettel készítjük el az elemzésünket, illetve a korábbi
gyakorlathoz hasonlóan a kulcsindikátorok körét a Kézikönyvben ajánlottakhoz képest bővítésre
javasoljuk.
A jelentés előbb röviden felidézi az indikátorokkal kapcsolatos követelményeket (3. fejezet). Utána
részterületenként áttekintjük a kulcsindikátorok alakulását (4-5. fejezet). A jelentésben arra
törekedtünk, hogy a javasolt indikátorok lehető leghosszabb távú időbeli trendjét és európai
kontextusát mutassuk be.

218/2013

Országgyűlési határozat. A határozat letölthető: http://nfft.hu/assets/NFFT-HUN-web.pdf illetve
megjelent a Magyar Közlönyben 2013. március 28-án (52. szám).
Megjegyezzük: a társadalmi fenntarthatóság és az ökológiai fenntarthatóság közötti közvetlen kapocsnak tartjuk azt,
hogy a természeti környezettel és általában a környezetvédelemmel kapcsolatos értékek mennyire szervesen képezik
részét a lakosság attitűdjeinek. Minderről részletesen számol be egy ebben a tekintetben hiánypótló tanulmány
formájában Medgyesi és Schneider (2020).
3
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3. AZ INDIKÁTOROKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ EBBEN A
TANULMÁNYBAN ALKALMAZOTT INDIKÁTOROK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A Stratégia monitorozásához olyan indikátorlistára van szükség, amelynek a segítségével
megbízhatóan nyomon követhetjük annak eredményességét és társadalmi hatásait. Amikor ezt
tesszük, kifejezetten a társadalompolitika szempontjait kell szem előtt tartanunk, és ilyen
értelemben a monitorozást meg kell különböztetni az általános tudományos és statisztikai
gyakorlattól. A választott indikátorrendszernek a folyamatos monitoring céljait kell szolgálnia, az
indikátoroknak funkcionálisan segíteniük kell a politikakészítést. Amikor tehát az indikátorokat
kiválasztjuk, szem előtt kell tartanunk, hogy azoknak információs értékkel kell bírniuk a fejlesztési
és felzárkózási stratégiák számára.
Az indikátor-fejlesztési munkálatok során fontos például, hogy szem előtt tartsuk az indikátorok
kiválasztásának alapvető kritériumait. Az indikátorfejlesztéssel kapcsolatos nemzetközi (lásd még
Atkinson et al., 2001; Marlier et al., 2007) és hazai munkák nyomán ezek a kritériumok jól kiérleltnek
tekinthetők. Ezeket felhasználva a Magyar Nemeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS)
indikátorrendszerével összefüggésben, korábbi munkáinkban részletesen ismertettük az
indikátorok kiválasztásának kritériumait és módozatait (Branyiczky és Tóth, 2019). Ezt itt most
nem ismételjük meg.
A tanulmány fő célja, hogy a szegénység, kirekesztettség, társadalmi kohézió és társadalmi tőke
indikátoraival foglalkozzon. A szóban forgó területeket a következő indikátor-szettel vizsgáljuk.
1. táblázat A jelen tanulmányban felhasznált indikátorok listája
Fenntarthatósági
cél

A társadalmi
kirekesztettség
mérséklése
(szolidáris
társadalom), a
szegénység
csökkentése

Kulcsindikátor

Definíció

Forrás

A szegénységben vagy társadalmi
kirekesztettségben élők aránya. (At
risk of poverty or social exclusion
rate, AROPE)

Jövedelmi szegénységben, súlyos
anyagi deprivációban vagy
munkaszegénységben (alacsony
munkaintenzitású háztartásban) élő
személyek százalékos aránya.

KSH HKÉF
/ Eurostat
EU SILC

Relatív jövedelmi szegénységi ráta

Az ekvivalens háztartásjövedelem
mediánjának 60 százalékánál
kevesebb jövedelemből élő
személyek százalékos aránya.

KSH HKÉF
/ Eurostat
EU SILC

Azon személyek aránya, akik anyagi
okokból nem rendelkeznek, avagy
nem jutnak hozzá legalább három
tartós fogyasztási cikkhez vagy
szolgáltatáshoz a megadott kilenc
tételből. A kilenc vizsgált elemi
deprivációs mutató a következő: i.
Hiteltörlesztéssel vagy lakással
kapcsolatos fizetési hátralék; ii.

KSH HKÉF
/ Eurostat
EU SILC

Anyagi deprivációban élő népesség
százalékos aránya
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(t2020_50
jelű tábla)

(tessi010 jelű
tábla)

(tessi080 jelű
tábla)

Fenntarthatósági
cél

Kulcsindikátor

Definíció

Forrás

Váratlan kiadások fedezetének
hiánya; iii. Anyagi okból nincs
telefonja; iv. Anyagi okból nincs
színes tévéje; v. Anyagi okból nincs
mosógépe; vi. Anyagi okból nincs
személygépkocsija; vii. Évi egyhetes
üdülés hiánya; viii. Kétnaponta
húsétel (vagy azzal egyenértékű
fehérje) fogyasztás hiánya; ix. Lakás
megfelelő fűtésének hiánya.
Súlyos anyagi deprivációban élő
népesség százalékos aránya

Alacsony munkaintenzitású
háztartásban élő 0-59 éves
személyek aránya

Azon személyek aránya, akik anyagi
okokból nem rendelkeznek, avagy
nem jutnak hozzá legalább négy
tartós fogyasztási cikkhez vagy
szolgáltatáshoz a megadott kilenc
tételből. Az elemi indikátorok
felsorolását lásd fent.

KSH HKÉF
/ Eurostat
EU SILC

Azon 0-59 éves személyek aránya,
akik olyan háztartásban élnek, ahol
a felnőttek a lehetséges
munkapotenciáljuknak kevesebb,
mint 20 százalékában dolgoztak az
elmúlt egy év folyamán.

KSH /
Eurostat

(tepsr_lm42
0 jelű tábla)

(t2020_51
jelű tábla)

Foglalkoztatottsági ráta a 20-64 éves A foglalkoztatott 20-64 éves
KSH /
népesség százalékában
személyek százalékos aránya a teljes Eurostat
korcsoporthoz képest.
Munkaerő
felvétel
Foglalkoztatottnak minősül az a

A maximum alapfokú és a felsőfokú
iskolai végzettségűek
foglalkoztatottsági rátája a 20-64
éves korcsoportban

Munkanélküliségi ráta a 25-74 éves
népesség körében
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személy, aki a referencia héten
legalább egy órát dolgozott
jövedelemért, vagy ha nem is
dolgozott, de volt munkahelye,
ahonnan csak ideiglenesen volt
távol.

(t2020_10
jelű tábla)

A maximum alapfokú iskolai
végzettségűek (ISCED 0-2
csoportja) és a felsőfokú
végzettségűek (ISCED 5-8
kategóriák) foglalkoztatottsági
rátája. A foglalkoztatottsági ráta
definícióját lásd fentebb.

KSH /
Eurostat
Munkaerő
felvétel

A munkanélküliségi ráta a
munkanélküliek aránya a teljes
munkaerő százalékában kifejezve,
vagyis a gazdaságilag aktív
(foglalkoztatott és munkanélküli)
népesség százalékában.

KSH /
Eurostat

(lfsa_ergaed
jelű tábla)

Munkaerő
felmérés
(lfsa_urgan

Fenntarthatósági
cél

Kulcsindikátor

Definíció

Forrás

Munkanélküli az a munkaerő
jelű tábla)
felmérésben megkérdezett 15-74
éves személy, aki az adott héten
nem dolgozott, és nincs olyan
munkája, amelytől átmenetileg távol
volt; aktívan keres munkát;
rendelkezésre áll, azaz munkába
tudna állni, illetve már talált
munkát, ahol 30 napon belül
dolgozni kezd (ILO definíció). A
jelen indikátor a 25-74 éves
népességre vonatkozik.
Munkanélküliségi ráta a 15-24 éves
népesség körében

A munkanélküliségi ráta definícióját KSH /
lásd fentebb.
Eurostat
A jelen indikátor a 15-24 éves
népességre vonatkozik.

Munkaerő
felmérés
(lfsa_urgan
jelű tábla)

Általános bizalom az emberekben

A bizalom
infrastruktúrájána
k erősítése
(normák
betartásának
biztosítása,
korrupció és
járadékvadászat
A jogrendszerbe vetett bizalom
visszaszorítása, szintje
kormányzás
kiszámíthatóságán
ak erősítése)
Elégedettség a demokrácia
működésével

0-10 fokú skála átlaga
Európai
„Általánosságban Ön mit mondana: Társadalmi
A legtöbb emberben meg lehet
Felmérés
bízni, vagy inkább azt, hogy nem
lehetünk elég óvatosak az emberi
kapcsolatokban? Helyezze el
véleményét a skálán, ahol a „0” azt
jelenti, hogy nem lehetünk elég
óvatosak, a „10” pedig azt, hogy a
legtöbb ember megbízható.”
0-10 fokú skála átlaga „Ön személy Európai
szerint mennyire bízik meg… a
Társadalmi
jogrendszerben?”
Felmérés

Elégedettség a gazdaság jelenlegi
állapotával
Társadalmi jól-lét
növelése, a
szubszidiaritás A szubjektív egyéni boldogság
elvének
szintje
érvényesítése
Frusztráció a jövedelmi
egyenlőtlenség mértékével

0-10 fokú skála átlaga „Mindent
egybevetve mennyire elégedett Ön
Magyarországon a demokrácia
működésével?”

Európai
Társadalmi
Felmérés

0-10 fokú skála átlaga „Mindent
összevetve mennyire elégedett
[Magyarország] jelenlegi gazdasági
állapotával?”

Európai
Társadalmi
Felmérés

0-10 fokú skála átlaga „Mennyire
érzi boldognak magát?”

Európai
Társadalmi
Felmérés

Azok százalékos aránya, akik „teljes Európai
mértékben” egyetértenek azzal,
Társadalmi
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Fenntarthatósági
cél

Kulcsindikátor

Definíció

Forrás

kapcsolatban

hogy „a kormánynak lépéseket kell
tennie a jövedelemkülönbségek
csökkentése érdekében”.

Felmérés

A bevándorlás megítélése

0-10 fokú válaszskála átlaga.
Európai
„Rosszabb vagy jobb hely lett-e
Társadalmi
Magyarország azzal, hogy más
Felmérés
országból származó emberek
idejöttek élni? Használja a ...
válaszlapot!” A válasz-skálán a 0 azt
jelenti, hogy „Rosszabb lett” a 10
pedig azt, hogy „Jobb lett”.

A más etnikumú bevándorlók teljes Azok százalékos aránya, akik senkit Európai
körű elutasítása
nem engednének bevándorolni az
Társadalmi
országba, aki eltérő etnikumú.
Felmérés

Rövidítések: KSH: Központi Statisztikai Hivatal. HKÉF: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, a KSH
évente lebonyolított vizsgálata az Eurostat EU-SILC módszertana szerint. EU-SILC: EU Statistics on Income and
Living Conditions. ESS: European Social Survey (Európai Társadalmi Felmérés).
Megjegyzés: A KSH HKÉF vizsgálat referencia éve az adatfelvételt megelőző egy esztendő. Az Eurostat adatbázisban
az adatfelvétel éve jelenik meg, a KSH közleményeiben pedig az azt megelőző év. Az EU-SILC módszertanáról lásd
KSH, 2008. Az ESS kétévente gyűjt adatokat, az adatfelvétel éve általában megegyezik a referencia évvel, ám több
ország esetében is eltérhet a két időszak. Magyarországon a 2014-es ESS adatfelvétel 2015.04.24 és 2015.06.26. között,
a 2016-os adatfelvétel 2017.05.14. és 2017.09.16. között, a 2018-as adatfelvétel pedig 2019.01.31. és 2019.05.22. között
zajlott.

Végezetül, újra felhívjuk a figyelmet, hogy bármilyen társadalom-, gazdaság- vagy környezetpolitikai stratégia gyakorlatba való átültetését, illetve annak hatását csak bizonyos idő elteltével
lehetséges értékelni. Ahhoz, hogy adott stratégiai irányok társadalompolitikai intézkedéssé
formálódjanak, majd azoknak hatása legyen a téma szempontjából vett output indikátorokra,
hosszú időnek kell eltelnie. A társadalomtudományi adatgyűjtés időigényes (még a leggyorsabb
vizsgálatok esetében is fél-egy év), ráadásul egyes társadalompolitikai javaslatok „gesztációs ideje”
több év is lehet. Vagyis az idei monitorozás is a lehető legfrissebb trendeket mutatja be, azzal a
fenntartással, hogy a tanulmány csak jelzésszerű, a trendek és a stratégiák hatása csak később válhat
világossá.4

Itt jegyezzük meg: a társadalmi kohézió szempontjából vizsgált dimenziók számos esetben határosak olyan társadalmi
területekkel, amelyeket a fenntarthatósági stratégia más fejezeteiben bővebben vannak elemezve. Mindenképpen
ilyennek tartjuk a népesedési/demográfiai folyamatokat, amelyek részletes elemzéséhez az előrehaladási jelentés
szerzőinek figyelmébe ajánljuk a Tárki Társadalmi riport 2020 különböző tanulmányait (Kolosi, Szelényi és Tóth, szerk,
2020), illetve ezen belül is Medgyesi Márton és Tóth István György (2020) tanulmányát a közép-kelet-európai országok
társadalmi és gazdasági konvergencia folyamatairól, Kapitány Balázs és Murinkó Lívia (2020) tanulmányát a
demográfiai és párkapcsolati folyamatokról, és Hárs Ágnes (2020) elemzését a munkaerőpiaci elvándorlás és
visszavándorlás trendjeiről.
4
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4. TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG ÉS SZEGÉNYSÉG
4.1. SZEGÉNYSÉGBEN VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉGBEN ÉLŐK ARÁNYA
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya a fenntartható, okos és
befogadó növekedésre fókuszáló EU2020 stratégia szegénységi céljának elérését monitorozó
mérőszám.5 A tagállamok vállalták, hogy az EU egészében legalább 20 millióval csökkenjen azok
száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység
és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. Magyarország ennek keretében 2011-ben fogadta el
Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiát, és azt vállalta, hogy 450 ezer fővel csökkenti az
érintett népesség számát a 2008-as bázisévhez viszonyítva, amikor 2,83 millió fő tartozott ebbe a
kategóriába. Az EU2020 stratégia szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelmének
hatásosságát három elemi mérőszám figyelembevételével mérik.6 Eszerint szegénységben vagy
társadalmi kirekesztettségben él valaki, ha:
i. relatív jövedelmi szegény, tehát háztartásában az éves ekvivalens jövedelem alacsonyabb a
szegénységi küszöbnél, VAGY
ii. súlyos anyagi nélkülözésben él, tehát háztartása összesen kilenc elemi indikátor7 segítségével
meghatározott probléma vagy anyagi jószág hiányában érintett, VAGY
iii. alacsony munkaintenzitású háztartásban él, tehát a háztartás aktív korú tagjai együttes
munkapotenciáljuk legfeljebb 20%-ban tudták kihasználni az adatfelvételt megelőző egy év
egészére vetítve.
Az így kialakított indikátor egyaránt tükröz szakmai szempontokat és a tagállamok politikai
kompromisszumát. Ugyanis a tagországok között jelentős különbség mutatkozik abban a
tekintetben, hogy a három összetevő közül melyik járul hozzá leginkább a szegénység vagy a
társadalmi kirekesztettség által érintett népesség kiterjedtségéhez. Magyarországon, hasonlóan más
újonnan csatlakozott tagországokhoz, a kezdeti időszakban a súlyos anyagi deprivációban élők
aránya volt a legmagasabb a három csoport közül (2008-ban 17,9%, 2013-ban 27,8%, 2015-ben
19,4%). A sorrend 2018-ra megfordult: a súlyos anyagi deprivációs ráta – immár valamelyest
idomulva a nyugati országokban megfigyeltekhez – a relatív jövedelem-szegénységi ráta (12,8%)
Összefüggésben azzal, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia integrálta a „Legyen Jobb a Gyermekeknek,
2007-2032” stratégiát, a hazai cél megfogalmazásakor a magyar kormány úgy döntött, a relatív jövedelmi szegénység
esetében a vállalást a gyermekes családokra vonatkoztatja. Eszerint a gyermekes háztartásokban élők körében a
jövedelmi szegények (872 ezer fő) aránya 2008-ban 16% volt, a célkitűzés 2020-ra ennek 12,8%-ra (698 ezer fő) való
csökkentését tartalmazta (Stratégia: 61).
5

A 2021. május 7-i portói szociális csúcstalálkozón elfogadták az Európai Bizottság által korábban előterjesztett, a
szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési tervet. Ennek részeként elérendő célokat
fogalmaztak meg a foglalkoztatás, a készségek és innováció, valamint a szociális védelem terén. Utóbbi esetében a
kitűzött cél a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek számának 15 millió fővel (ezen belül 5
millió gyermekkel) való csökkentése az évtized végére. Fontos megemlíteni, hogy a szegénység vagy a társadalmi
kirekesztődés kockázatával élők számának meghatározására szolgáló összetett mérőszám definíciója megváltozik, az
anyagi depriváció mutatója helyett az anyagi és szociális depriváció indikátora használatával. Az új definíciót, ami már
a következő NFFT jelentés készítésekor az alkalmazott indikátorok közé is bekerül majd, a 4.4. alfejezetben mutatjuk
be.
6

7

A kilenc vizsgált elemi deprivációs mutatót lásd a 4.3. alfejezet elején, illetve a 2. táblázatban.
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alá, 10,1%-ra esett. 2019-re is ugyanez a trend figyelhető meg: bár mindkét indikátor csökkenést
mutat, a súlyos anyagi deprivációs ráta gyorsabb ütemben változik (ebben az évben már csak 8,7%
volt az értéke). A másik két csoport nagysága 2008-ban még közel azonos volt, majd 2013-tól az
alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya folyamatosan csökkent. A relatív jövedelmi
szegénységben élők aránya 2008-ban 12,4%, 2013-ban 15%, 2016-ban 14,5%, 2019-ben pedig
12,3% volt. Ezzel szemben az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya 2008-ban 12%,
majd a 2013-as csúcs (13,6%) után évről évre esett, 2015-ben már csak 9,4% (amiben az elsődleges
munkaerőpiaci folyamatok mellett jelentős szerepe volt a külföldi munkavállalás növekedésének és
a közfoglalkoztatási programok bővítésének), 2019-ben pedig csupán 5% volt, főként az utóbbi
évek reálgazdasági fellendülésének köszönhetően.8
Az európai uniós szegénységi mutató értéke, tehát a szegénységben vagy társadalmi
kirekesztettségben élő népesség aránya 2008-ban 28,2% volt Magyarországon. Ez az érték az azt
követő időszakban jelentősen és folyamatosan emelkedett 2013-ig, 34,8%-ra, de utána évről évre
csökkent: 2016-ban már csak 26,3% volt, 2018-ra óriásit (az előző évhez képest 6 százalékpontot)
esett (19,6%), 2019-re pedig tovább csökkent (18,9%). Ez a trend a pénzügyi és gazdasági válság
időszakában nem csak Magyarországot jellemezte: a mutató értéke az Eurostat adatai szerint az
EU-28 tagországok átlagában a 2008-as 23,7%-hoz képest 2013-ra valamelyest (24,6%-ra)
növekedett, majd enyhén csökkent (2019: 21,4%-ra). Ez az érték azonban továbbra is elmarad az
EU2020 célértékétől.
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők összetételét Venn-diagrammal
szemléltethetjük (1. ábra). Ebből kiderül, hogy 2020-ban 1,2%, vagyis 110 ezer fő élt olyan
háztartásban, amelyre egyszerre jellemző az alacsony munkaintenzitás, a jövedelmi szegénység és a
súlyos anyagi depriváció.

8

Az idézett adatok forrása az Eurostat Statisztikai adatbázisa.
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1. ábra A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya dimenziónként külön, illetve
a dimenziók együttes figyelembevételével, 2020

Forrás: KSH 2020. (A háztartások életszínvonala. 2020. november)

4.2. JÖVEDELMI SZEGÉNYSÉG
A relatív jövedelmi szegénységet a statisztikai gyakorlatban a relatív szegénységi küszöb alapján
határozzák meg. Az Eurostat által alkalmazott mutató esetében az ekvivalens háztartásjövedelmek
mediánjának 60 százalékánál húzzák meg a határt. Az ekvivalens háztartásjövedelem számításához
ún. ekvivalencia-skálákat alkalmaznak, ami figyelembe veszi a különböző életkorú háztartástagok
eltérő fogyasztási szükségleteit, szemben az egy főre vetített háztartási jövedelem koncepcióval. A
jelentésben használt indikátor esetében – ugyancsak az Eurostat protokolljával összehangban - a
módosított OECD ekvivalencia-skálát alkalmazzuk. Ez a háztartásfőt 1-es, minden további felnőtt
tagot 0,5-ös, a gyermekeket pedig 0,3-as súllyal veszi figyelembe.
Az így meghatározott jövedelmi szegénység a KSH és az Eurostat adatai alapján 2007-től 2014-ig
folyamatosan növekedett Magyarországon. 2007-ben a teljes népesség 12,3%-a számított
szegénynek, 2014-ben pedig 15%-a, ami 2019-re 12,3%-ra csökkent. Ez az arány lényegesen kisebb,
mint az EU 28 országára számított érték; a szegénység kiterjedtsége alapján – a szegénységi ráta
növekvő értékei alapján – készített európai rangsorban Magyarország 2013-ban a 9., 2015-ben a
10., 2017-ben ismét a 8. helyen állt, 2019-re pedig az 5. helyre lépett elő. A legkisebb szegénységi
rátát 2019-ben Csehországban (10,1%), a legmagasabbat pedig Romániában (23,8%) mérték (6.
ábra).
Ha a relatív jövedelmi szegénységi ráta országonkénti idősorát vizsgáljuk, akkor valójában a
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jövedelemeloszlás változását, egészen pontosan az annak alsó szélén megfigyelhető szórást
elemezzük. A nemzetközi összehasonlítást azonban gazdagíthatja, ha a vizsgált mutató nem csak
az adott országon belüli eloszlásokat értékeli, hanem tekintettel van arra is, hogy mekkorák a
különbségek az egyes országok jövedelmi szintjei között. Egy ilyen kombinált eljárás lehet az, hogy
a szegénységi küszöböt nem az adott ország mediánjövedelmének százalékában, hanem például az
Európai Unió országaiban élő összes személy ekvivalens mediánjövedelmének százalékában
állapítjuk meg.
A 2. ábra mutatja (Gábos, Tomka és Tóth, 2021 alapján) 31 európai ország (a 28 EU-tagállam
mellett Norvégia, Svájc, Szerbia) nemzeti mediánja alapján számított szegénységi rátákat a 28 EUtagállam összesített mediánjához viszonyítva, 2017-ben. Az egyes értékeket természetesen
vásárlóerő-paritáson számoltuk. A 2. ábra jól illusztrálja, hogy milyen hatalmas különbségek vannak
a nemzeti mediánok (hatvan százaléka) és az összesített EU-medián (hatvan százaléka) között. A
kelet-közép-európai országok relatív jövedelmi szegénységi küszöbértéke jelentősen elmarad az
EU-mediántól, közéjük csak Görögország és Portugália ékelődik be a rangsorba. A kelet-középeurópai országok közül Horvátország, Szlovákia, Észtország és Lengyelország mediánjövedelme
meghaladja Görögországét, Csehország és Szlovénia mediánjövedelmi szintje viszont már a
portugál szintnél is magasabb. A magyar adat „alulról” a negyedik, a legrosszabb helyzetben levő
Szerbia, Románia és Bulgária után. A skála másik végén, Svájcban a szegénységi küszöb értéke
majdnem kétszer akkora, mint az összesített uniós érték, Luxemburg és Norvégia esetében pedig
ez a mutató az említett referenciaérték mintegy másfélszerese.
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2. ábra Nemzeti szegénységi küszöb a páneurópai szegénységi küszöbhöz viszonyítva, EU28, Norvégia, Svájc és
Szerbia, 2017

Forrás: Gábos, Tomka és Tóth 2021.

A szegénységi küszöbértékeket az adott év EU-s referenciaértékéhez viszonyítva láthatjuk, hogy az
évek során milyen felzárkózási/leszakadási tendenciák játszódhattak le. A 3. ábra mindezt 2005 és
2017 összehasonlításában mutatja. Ebből jól látszik, hogy jónéhány kelet-közép-európai ország
felzárkózásnak indult (nagyobb mértékben Szlovákia, Litvánia, Észtország és Lengyelország,
kisebb mértékben Lettország és Csehország). Ebből az országkörből Magyarországon a
mediánjövedelem nagyjából azonos mértékben változott, mint az EU-28 hasonló értéke, tehát
gyakorlatilag nem számolhatunk be felzárkózásról.
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3. ábra A nemzeti szegénységi küszöbök változása a páneurópai küszöbhöz viszonyítva, EU28 és Norvégia,
2005 és 2017
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Forrás: Gábos, Tomka és Tóth 2021.

A fenti küszöbértékek alapján számolt nemzeti és az európai szegénységi ráták országok közti
összehasonlítása az európai országok közötti különbségek jelentős, talán még a nemzeti
össztermékénél is nagyobb szórását mutatja (4. ábra). Miközben az EU egészére számolt
szegénységi küszöbérték alatt a svájci népesség mintegy három százaléka, Norvégia, Finnország,
Franciaország, Luxemburg és Dánia népességének (kis különbségekkel) mintegy öt százaléka él, az
így számolt szegénységi ráta hetvenöt százalék fölött van Bulgáriában és Magyarországon, valamint
jóval meghaladja a kilencven százalékot Romániában és Szerbiában.
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4. ábra Nemzeti és páneurópai szegénységi ráták, EU28, Norvégia, Svájc és Szerbia, 2017 (%)
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Forrás: Gábos, Tomka és Tóth 2021.

4.3. ANYAGI DEPRIVÁCIÓ
A súlyos anyagi depriváció mellett statisztikai indikátorként használják az anyagi depriváció
fogalmát, ami a kilenc elemi deprivációs itemből legalább három meglétét jelenti. A kilenc vizsgált
elemi deprivációs mutató a következő: i. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék;
ii. váratlan kiadások fedezetének hiánya; iii. anyagi okból nincs telefonja; iv. anyagi okból nincs
színes tévéje; v. anyagi okból nincs mosógépe; vi. anyagi okból nincs személygépkocsija; vii. évi
egyhetes üdülés hiánya; viii. kétnaponta húsétel (vagy azzal egyenértékű fehérje) fogyasztás hiánya;
ix. lakás megfelelő fűtésének hiánya.9
Értelemszerűen az anyagi depriváció egy tágabb kategória, mint a súlyos anyagi depriváció fogalma.
Míg 2019-ben Magyarországon az utóbbi kategóriába 8,7% tartozott, addig az anyagi depriváció
Az Európai Bizottság a 2020-2030 közötti stratégiai időszakban az anyagi depriváció indikátoráról átáll az anyagi és
szociális depriváció mérőszámának alkalmazására . Ez a gyakorlatban az itt bemutatott kilencelemű lista helyett egy
tizenhárom elemű használatát jelenti. Az új listán hét háztartási (i. váratlan kiadások fedezetének képessége; ii. évi
egyhetes üdülés; iii. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék elkerülése; iv. kétnaponta húsétel vagy
azzal egyenértékű fehérje fogyasztása; v. lakás megfelelő fűtése; vi. személyes célú személygépkocsi használata; vii.
elhasznált bútor cseréje) és hat egyéni (i. néhány használt ruha újra cserélése; ii. két pár megfelelő méretű cipő; iii. heti
rendszerességű, kisebb, személyes célú pénzköltés; iv. rendszeres szabadidős tevékenység; v. havi egy alkalommal
barátokkal, családtagokkal való találkozás; vi. internetelérés) szintű elemi érőszám található. Az új definíció szerint
szociálisan és anyagilag depriváltnak tekinthető az, aki a tizenhárom elem közül legalább öt hiányában szenved, míg
súlyosan anyagilag és szociálisan depriváltnak az, aki legalább hétben (Guio et al., 2012).
9
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18,5%-os arányú volt, jelentősen alacsonyabb a 2013-as csúcsnál (45,4%). A nagymértékű javulás
fő forrásait a következő alfejezet (4.4.) foglalja össze. Összességében elmondható, hogy a magyar
társadalom továbbra is az Európai Unió súlyosan deprivált társadalmai közé tartozik, bár az utóbbi
években több helyet is ugrott előre az országrangsorban. 2017-ben csak Görögországban (36%),
Romániában (37,2%) és Bulgáriában (43,8%) volt magasabb az anyagi deprivációban élők aránya.
2018-ban ugrásszerű javulást látunk, az arány 19,6%-ra csökken, és a trend 2019-re is folytatódik
(18,5%). A legutóbbi évre Románia (27,8%), Görögország (30,4%) és Bulgária (32,6%) mellett már
Horvátországban (19,6%), Lettországban (20,9%) és Cipruson (23,1%) is magasabb az anyagi
deprivációs ráta, mint Magyarországon (7. ábra).

A súlyos anyagi depriváció, ellentétben a jövedelmi szegénység relatív jellegével, alkalmasabb
arra, hogy országok közötti különbségeket vizsgálhassunk az életszínvonal vonatkozásában. Amint
azt fentebb az anyagi depriváció kapcsán kiemeltük, a magyar társadalom európai
összehasonlításban kiemelkedően depriváltnak számít, habár az utóbbi években sikerült javítania
pozícióján. 2013-ban a harmadik, 2015-ben és 2017-ben a negyedik legrosszabb helyzetű tagállam
volt az Unióban, 2019-re két hellyel jobban, a hatodik helyen állt. Ez annak köszönhető, hogy a
2013-as csúcs (27,8%) óta csökken a súlyosan depriváltak aránya: 2014-re 24%-ra, 2016-ra pedig
16,2%-ra, amely érték már alacsonyabb volt a 2008-asnál (17,9%). 2016 és 2019 között felére
csökkent a mutató értéke (8%), amely az eddig mért legalacsonyabb érték (8. ábra). A KSH
adatközlése szerint a csökkenés először a következő elemeknek volt köszönhető: jelentősen
csökkent azok aránya, akik nem engedhettek meg maguknak évente egyhetes üdülést,
kétnaponkénti húsfogyasztást, valamint nem tudták a lakásukat eléggé fűteni. 2014 és 2015 között
az anyagi depriváció összes indikátora javult, 2016-ra pedig a váratlan kiadások fedezése jelentett
jóval kisebb arányban nehézséget a korábbi évhez képest10. 2019-re minden indikátor javult, kivéve
a váratlan kiadások fedezetének hiányát, amely állandó maradt, illetve a húsételfogyasztás hiányát,
amely romlott. Végül 2020-ra a fizetési hátralékkal rendelkezők, a váratlan kiadásokat fedezni nem
tudók, a telefonnal, illetve a mosógéppel nem rendelkezők aránya romlott, a televízióval nem
rendelkezők aránya stagnált, míg a többi indikátor javult (2. táblázat).11
A három legfontosabb tényező, amely az anyagi depriváció kockázatával összefügg (Gábos és
szerzőtársai, 2016): a háztartás munkaerő-piaci kapcsolódása, valamint a háztartásfő iskolázottsága
és etnikai hovatartozása. Minél magasabb a háztartás munkaintenzitása vagy a háztartásfő iskolai
végzettsége, annál alacsonyabb a deprivációs kockázat. Az anyagi depriváció csökkenése a válságot
követően elsősorban az alsó középosztályt és a középosztályt érintette (Gábos és szerzőtársai, 2016;
Branyiczki és Gábos, 2018), míg az alacsonyabb jövedelműek körében csak később, 2014 és 2015
között volt megfigyelhető javulás (Gábos és szerzőtársai, 2016). Az utóbbi évek szélesebb lakossági
kört érintő javulása ezen a téren a reáljövedelmek növekedésével függ össze, ami részben a piaci
folyamatok nyomán mutatkozó keresetnövekedésnek, részben a kormányzati intézkedéseknek
Mindebben nyilván szerepet játszott a korábbi eladósodottsági válság enyhülése a magyar lakosság körében. Úgy
tűnik, mind a lakosság, mind a pénzügyi intézményrendszer képes volt tanulásra a devizahitel-válság feldolgozása
során, bár ez a tanulási folyamatot számos sérülékeny pontot még mindig nem orvosolt. (Major, 2020.)
11 Fontos megjegyezni, hogy a KSH más referencia-időszakkal közli ugyanazokat az adatokat, mint az Eurostat, az
eurostatos adatok az egy évvel korábbi KSH-s adatoknak felelnek meg. A koherencia kedvéért a jelentésben az EUSILC-es gyakorlathoz alkalmazkodunk, aszerint közöljük a KSH-s adatokat is. Így például a 2. táblázatban bemutatott
2020-as adatokat a KSH az éves A háztartások életszínvonala c. kiadványában eredetileg 2019-es évszámmal publikálta.
10
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köszönhető.
Érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági fellendülés a legsérülékenyebbeket, a romákat is pozitívan
érintette, elsősorban a foglalkoztatottságuk nőtt, viszont a jövedelmeiket tekintve kisebb volt a
javulás, mivel főként a munkaerőpiac marginálisabb részein és a közfoglalkoztatásban vannak jelen
(Bernát, 2018).
2. táblázat A súlyos anyagi depriváció elemi indikátorai Magyarországon 2015-2020 (%)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hiteltörlesztéssel vagy lakással
kapcsolatos fizetési hátralék

21,6

19

15,7

12,8

11,4

11,7

Váratlan kiadások fedezetének
hiánya

70,7

50,7

31,5

33,3

33,2

35,7

Anyagi okból nincs telefonja

1,4

1,3

1,1

1,2

0,4

0,9

Anyagi okból nincs színes televíziója

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

Anyagi okból nincs mosógépe

1,0

1,0

0,7

0,7

0,4

0,6

Anyagi okból nincs
személygépkocsija

19,8

20,6

20,1

17,4

13,6

12,2

Évi egyhetes üdülés hiánya

55,1

50,6

48,2

43,0

41,7

38,8

Kétnaponta húsételfogyasztás
hiánya

23,7

19,1

16,4

12,4

12,9

12,9

Lakás megfelelő fűtésének hiánya

9,6

9,1

6,8

6,0

5,4

4,2

Súlyos anyagi depriváció (minimum
4 tétel)

19,4

16,2

14,5

10,1

8,7

8,0

Források: KSH: A háztartások életszínvonala. 2014, 2015. november.
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf). KSH: A háztartások életszínvonala.
2016. november. (https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv15.pdf). KSH: A
háztartások életszínvonala. 2017. november.
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv16.pdf). KSH: A háztartások
életszínvonala. 2018. november.(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf).
KSH: A háztartások életszínvonala. 2019. november.
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2018/index.html) és KSH: A háztartások
életszínvonala. 2020. november. (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html).
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5. ábra A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya Magyarországon és az EU tagállamaiban
(a teljes népesség %-ában)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Az EU 28 tagállamában, 2005-2019

Forrás: Eurostat (t2020_50 jelű tábla). Jövedelmi szegénységben, vagy társadalmi kirekesztettségben (súlyos anyagi
deprivációban), vagy munkaszegénységben (alacsony munkaintenzitású háztartásban) élő személyek százalékos aránya.
Az ábrán látható országkódok feloldását lásd a Rövidítések, országkódok résznél. Ez a hivatkozás vonatkozik a további
ábrákra is.
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6. ábra A relatív jövedelem-szegénységi ráta Magyarországon és az EU tagállamaiban (a teljes népesség %-ában)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Az EU 28 tagállamában, 2005-2019

Forrás: Eurostat (tessi010 jelű tábla). Az ekvivalens háztartásjövedelmek mediánjának 60 százalékánál kevesebb jövedelemből
élő személyek százalékos aránya.
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7. ábra Az anyagi deprivációval sújtott népesség aránya Magyarországon és az EU-ban (%)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Az EU 28 tagállamában, 2005-2019

Forrás: Eurostat (tessi080 jelű tábla). Azon népesség aránya, akik anyagi okokból nem rendelkeznek, avagy nem
jutnak hozzá legalább három tartós fogyasztási cikkhez vagy szolgáltatáshoz a megadott kilenc tételből.
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8. ábra A súlyos anyagi deprivációval sújtott népesség százalékos aránya Magyarországon és az EU-ban (%)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Az EU 28 tagállamában, 2005-2019

Forrás: Eurostat (tepsr_lm420 jelű tábla). Azon népesség aránya, akik anyagi okokból nem rendelkeznek, avagy nem
jutnak hozzá legalább négy tartós fogyasztási cikkhez vagy szolgáltatáshoz a megadott kilenc tételből.
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4.4. NAGYON ALACSONY MUNKAINTENZITÁSÚ HÁZTARTÁSOKBAN ÉLŐK
A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők arányát az EU statisztikai gyakorlatában
a 0-59 éves népességre vetítve számítják ki. Azon háztartásokat tekintik nagyon alacsony
munkaintenzitásúaknak, ahol a felnőttek a potenciális munkaidejüknek kevesebb, mint 20
százalékát hasznosították a vizsgálatot megelőző esztendő folyamán. Az ilyen népesség százalékos
aránya Magyarországon 2013-ban (13,6%) még meghaladta az EU 28 tagállamának átlagát (11%),
és az így képzett rangsorban a huszonharmadikok voltunk. Azóta folyamatosan javult a mutató,
2015-ben már az EU 28 tagállamának átlaga alatt volt (9,4%), 2017-re pedig mindössze 6,6% élt
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban, és ezzel Magyarország a 6. helyre tornázta fel
magát az országrangsorban. 2019-re tovább javult az ország EU-átlaghoz viszonyított pozíciója: az
indikátor 5%-os értéke jóval a 8,5%-os uniós átlag alatt maradt, és ezzel az országrangsor 4. helyén
állt. Az Európai Unióban a mutató értékei Írországban és Görögországban a legmagasabbak (2019ben 13,8% és 13,6%), vagyis a gazdasági inaktivitás itt jelenti a legnagyobb problémát.
Megfigyelhető, hogy mindkét említett országban a 2008-as válságot követően emelkedtek hirtelen
a mutató értékei. A pénzügyi, gazdasági válság nem minden országban vezetett az alacsony
munkaintenzitású népesség növekedéséhez, például Lengyelországban ez a mutató a válság
időszakában jelentősen csökkent (10. ábra).

4.5. FOGLALKOZTATOTTSÁGI RÁTA
A foglalkoztatottsági ráta, amely 2006 és 2010 között kismértékben csökkent is, 2010 és 2019 között
jelentősen, 59,9%-ról 2019-re 75,3%-ra nőtt: Utóbbi érték már kissé meghaladja az EU 28
tagállamának átlagát (73,9%). Az EU2020 stratégia részeként hazánk azt vállalta, hogy a 20-64 éves
népesség foglalkoztatási rátáját 75 százalékra emeli 2020-ra, többek között a fiatal, az idősebb,
illetve az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, valamint a legális
bevándorlók fokozottabb integrációja révén. Bár az előző évhez képest 2020-ra a ráta kismértékben
csökkent, a kitűzött 75%-os célt elérte. Európai összehasonlításban a legmagasabb munkaerőpiaci
aktivitási szint Svédországra, Németországra, valamint Hollandiára jellemző (11. ábra).
Összességében a fejlett országokban jelentősen csökkentek a nemek közötti különbségek
a munkaerőpiaci részvételben, foglalkoztatásban, a bérekben, iskolázottságban, ám még mindig
komoly különbségek vannak a két nem helyzete között (Varga, 2018: 45). Magyarországon a 20-64
éves magyar férfiak körében 2020-ban 83,1% volt a foglalkoztatási ráta, ám a nők esetében csak
67%. Ez a mintegy 16 százalékpontos különbség az ötödik legmagasabb az EU tagországai között
(11. ábra). A magyar nők foglalkoztatási rátája húszas éveik közepéig még együtt mozog
a férfiakéval, és a gyermekvállalás időszakában marad el attól: a 25–39 évesek között a legnagyobb
a nemek közötti foglalkoztatási szakadék. A lemaradás a negyvenes évek közepére megszűnik, ám
idősebb korban ismét mélyül, mivel a nők esetében a nyugdíjazás jellemzően a férfiaknál két-három
évvel fiatalabb korban kezdődik meg (Bakó-Lakatos, 2018: 26).
Vagyis a női-férfi foglalkoztatási különbséget Magyarországon részben az anyaság, illetve a nem
elég rugalmas foglalkoztatási formák (a magyar nők között az unióban az egyik legalacsonyabb
a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya) és a kevés (három év alattiakat befogadó)
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gyermekgondozási létesítmény magyarázza (EB, 2018: 25; Bakó és Lakatos, 2018). Az elmúlt 25 év
legfontosabb változása a kisgyermekes szülők foglalkoztatottságának szempontjából, hogy jelenleg
mind a gyes, mind a gyed esetében a gyermek 6 hónapos kora után lehetővé vált a munkavállalás,
valamint az ellátásokat mindkét szülő, illetve a gyes esetében a nagyszülő is igénybe veheti
(Simonovits és Szeitl, 2018). Azonban a háromévesnél kisebb gyereket (is) nevelő nők
foglalkoztatási rátája a kilencvenes évek közepe óta 10 százalék körüli, amely az előbb említett
gyermekgondozási juttatások (gyes, majd gyed) melletti munkavégzést lehetővé tevő szabályozások
hatására is alig emelkedett (Köllő, 2018: 55-56).
A foglalkoztatottság szorosan összefügg az iskolai végzettséggel: a képzettebbek könnyebben
találnak munkát, illetve sajátítanak el újabb kompetenciákat, melyek révén alkalmazkodni tudnak a
változó munkaerőpiaci kereslethez. Az EU2020 stratégia keretében a magyar kormány azt vállalta,
hogy a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 éves népességen
belül 30,3 százalékra nő 2020-ra, az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó
középfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig a 18–24 éves népességen belül 10 százalékra
csökken addigra.
A foglalkoztatottság és az iskolai végzettség szoros összefüggését a 9. ábra is mutatja. A legfeljebb
általános iskolát végzettek körében a foglalkoztatottsági ráta 2013-ig nem haladta meg a 40
százalékot. Azóta jelentősen megnőtt ez az érték, ám a javulás ellenére a legfrissebb, 2020-as adatok
alapján továbbra is nagy a különbség (több, mint 30 százalékpont) a legfeljebb általános iskolát
végzettek és a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatottsága között (54,6% és 85,3%). Vagyis, bár az
utóbbi évek munkaerőpiaci fellendüléséből a társadalom valamennyi rétege részesült iskolai
végzettségtől függetlenül, a legkevésbé iskolázottak esélyei továbbra is lényegesen rosszabbak
(Bakó és Lakatos, 2018: 27).

29

9. ábra A maximum alapfokú és a felsőfokú iskolai végzettségűek foglalkoztatottsági rátája a 20-64 éves
korcsoportban, 1999-2020 (%)
Magyarországon 1999-2020

Jelmagyarázat: a piros háromszög jelölő a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a kék kör jelölő az alapfokú végzettséggel
rendelkezők foglalkoztatottsági rátáját (%) ábrázolja.
Forrás: Eurostat (lfsa_ergaed jelű tábla). Alapfokú iskolai végzettség az ISCED 0-2 csoportja, a felsőfokú végzettség
pedig az ISCED 5-8 kategóriáit tartalmazza.

4.6. MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA
Magyarországon 2010 óta a foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan fokozatosan csökkent
a munkanélküliségi ráta. Az ILO definíciója szerint megállapított mutató 2020-ban jóval
alacsonyabb volt hazánkban (3,6%), mint az EU 27 országában regisztrált átlagos érték (6,2%) a
felnőtt, 25-74 éves korosztályra vetítve (12. ábra). Megjegyzendő, hogy az EU egészét tekintve a
munkanélküliség 2008 és 2013 között folyamatosan nőtt, 5,9%-ról 9,5%-ra, és csak 2014-ben
kezdett csökkenni. Magyarországon a 2010 óta tartó csökkenés üteme 2013 óta különösen
felgyorsult, a 2013-as érték kevesebb, mint felére esett vissza 2020-ra. A rekordalacsony
munkanélküliséggel párhuzamosan egyre inkább a munkaerőhiány jelenthet gondot bizonyos
iparágakban; 2014 óta meredeken emelkedik az üres álláshelyek száma a versenyszférában (Bakó és
Lakatos, 2018).
2020-ban a munkanélküliség férfiak és nők körében egyaránt alacsony, nincsen számottevő
különbség köztük.
Kedvezőtlenebb kép rajzolódik ki a fiatal, 15-24 éves korcsoport munkanélküliségét tekintve. A
munkanélküliség a fiatalok körében különösen megnőtt a válság nyomán a dél-európai
országokban, ahol továbbra is kiugróak az értékek. A legmagasabb értékeket 2020-ban
Spanyolországban (38,3%), Görögországban (35%) és Olaszországban (29,4%) találhatjuk. A
magyarországi ráta (12,8%) jóval kedvezőbb az EU 27 országára kiszámított átlagánál (16,9%), de
több, mint háromszor olyan magas, mint a magyarországi felnőttekre vetített érték. A fiataloknál is
azt látjuk, hogy hasonló arányban érinti a munkanélküliség a nőket és a férfiakat (13. ábra).
A koronavírus-járvány 2020 februári megjelenése főleg az első hullám idején jelentős
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munkaerőpiaci sokkot hozott: kisebb részben a globális értékláncokban megjelenő zavarok,
nagyobb részben a járvány terjedésének ütemét lassítani szándékozó intézkedések következtében
az év első felében szektoronként változó mértékben csökkent a foglalkoztatottság, illetve általában
csökkent a lakossági kereslet is (Palócz és Matheika, 2020). Az első sokkok idején a Tárki által
megkérdezett lakosság 7 százaléka számolt be munkavesztésről (ami nem feltétlenül konvertálódott
teljes munkanélküliséggé, de sokaknak jelentett egyben jövedelemvesztést is). A 2020. május elején
megkérdezett lakossági minta válaszai alapján a Tárki a teljes népesség mintegy 18 százalékára
becsülte azok arányát, akik olyan háztartásban éltek, amelyben csökkentek a jövedelmek (Tóth és
Hudácskó, 2020). A szintén az első hullám hatásait vizsgáló Munkaerőpiaci tükör elemzése (Köllő,
2020) szerint a foglalkoztatottság mértéke 2,8 százalékponttal csökkent 2020 április–júniusában a
január–februári időszakhoz képest, a munkanélküliségi arány pedig 0,6 százalékponttal volt
magasabb (ez 20%-os emelkedést jelent). A pandémia teljes hatásait tekintve a szegénység és
kirekesztettség mutatóira (relatív jövedelmi szegénység, depriváció, munka szegénység) 2021
júniusában még nincsenek adatok. A munkaerőpiacra gyakorolt hatásról azt lehet tudni, hogy a
pandémia elején várhatóhoz képest kisebb volt mind a foglalkoztatottsági rátára, mind a
munkanélküliségi rátára gyakorolt hatás. A GDP visszaesése ugyanakkor számottevő volt (KopintTárki, 2020), amiben nyilván a keresleti sokk játszotta a döntő szerepet.
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10. ábra Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élő 0-59 éves személyek aránya Magyarországon és
az Európai Unióban (%)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Az EU 28 tagállamában, 2005-2019

Forrás: Eurostat (t2020_51 jelű tábla). Azon 0-59 éves személyek aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol a felnőttek
a lehetséges munkapotenciáljuknak kevesebb, mint 20 százalékában dolgoztak az elmúlt egy év folyamán.
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11. ábra Foglalkoztatottsági ráta Magyarországon és az EU-ban a 20-64 éves népesség százalékában
Magyarországon 1997-2020

Az EU 28 tagállamában, 2020

Az EU 28 tagállamában, 1997-2020

Forrás: Eurostat (t2020_10 jelű tábla). A foglalkoztatott 20-64 éves személyek százalékos aránya a teljes korcsoporthoz
képest. Foglalkoztatottnak minősül az a személy, aki a referencia héten legalább egy órát dolgozott jövedelemért, vagy
ha nem is dolgozott, de volt munkahelye, ahonnan csak ideiglenesen volt távol.

12. ábra Munkanélküliségi ráta a 25-74 éves népesség körében Magyarországon és az EU tagországaiban (%)
Magyarországon 1997-2020

Az EU 28 tagállamában, 2020

Az EU 28 tagállamában, 1997-2020

Forrás: Eurostat (lfsa_urgan jelű tábla). A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek aránya a teljes munkaerő
százalékában kifejezve, vagyis a gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli) népesség százalékában.
Munkanélküli az a munkaerő-felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs
olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni,
illetve már talált munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd (ILO definíció). A fenti ábra a 25-74 éves népességre vetített
rátát mutatja.
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13. ábra Munkanélküliségi ráta a 15-24 éves népesség körében Magyarországon és az EU 27 tagországában
(%)
Magyarországon 1997-2020

Az EU 28 tagállamában, 2020

Az EU 28 tagállamában, 1997-2020
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5. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ
Jelentéssorozatunk az objektív egyenlőtlenségi mérőszámok mellett a társadalmi összetartozás
(kohézió) folyamatait is vizsgálja. A kohézió az a kötőanyag, amely összetartja az amúgy
sokféleképpen megosztott, strukturált társadalmakat: nemzetközi tapasztalatok (is) mutatják, hogy
a válságok és fellendülések során, még az univerzális jóléti ellátásokra épülő társadalmakban is, az
anyagi jólét mellett a közös identitás és normák egyaránt fontosak a társadalmi béke fenntartásában.
A társadalmi kohézió fogalmát (1) társadalmi strukturális, (2) kulturális, (3) intézményi és (4)
kapcsolathálózati szempontok (Tóth, 2012) szerint definiáljuk. Abból indulunk ki, hogy összetartó
társadalmakban a társadalmi különbségek akkor elfogadottak, legitimek, ha az egyes társadalmi
csoportok között alapvetően meritokratikusnak tekintett mobilitás lehetősége megvan. Kulturális
szinten az adott közösséggel – az állampolgári közösséggel, nemzettel - való azonosulás
(csoportidentitás), általános a normakövetés és a közösséghez tartozó csoportokkal szembeni
tolerancia adja a kohézió alapját. Intézményi értelemben az összetartó társadalmak polgárai nem
alattvalóként, hanem partnerként viszonyulnak a közintézményekhez, a résztvevő politikai kultúra
(Almond and Verba, 1963) napi szintű érvényesüléseként aktívan formálják a közéletet. A
társadalmi tőke tekintetében a nem-kohezív társadalmakban gyakori a klientizmus, a nepotizmus és
a korrupció. A kohézió magasabb szintjét az jelenti, ha a különböző csoportokat áthidaló, sűrű
társadalmi kapcsolati hálózati minták alakulnak ki.
A magyar társadalom értékszerkezetével korábbi Tárki kutatások (Tárki, 2009; Tárki, 2013;
valamint Tóth és Branyiczki, 2016) azt mutatták, hogy a hagyományosan alacsony bizalmi szintről
2009 és 2013 között megfigyelt elmozdulások részben a nagyon jelentős politikai polarizáció
következményei voltak – és az egyes polarizált csoportok népességbeli arányváltozásai játszottak
szerepet. Megállapítottuk, hogy Magyarországon az (intézményi) bizalom, bárhogyan is mérjük azt,
erősen átpolitizált, illetve maguk az intézmények erősen ki vannak szolgáltatva a politikai ciklusok
váltakozásának. Ez némely intézmény esetében természetes (kormány, ellenzék), mások esetében
(rendőrség, bíróságok, sajtó) azonban társadalmi kockázatot jelent. A TÁRKI 2016-os adatfelvétele
szerint a társadalmi kohézióra vonatkozó attitűdkérdések alapján romló tendenciákat láthattunk:
2007-hez képest az emberek kevésbé bíztak egymásban 2016-ban, és nagyobb volt a piacgazdaság
keretfeltételeit illető legitimációs deficit. Az elemzés arra jutott, hogy ezek a jelenségek csak
kismértékben függhettek össze a háztartásokat ért sokkokkal, a gazdasági válság okozta
nehézségekkel (Tóth és Branyiczki, 2016).
Az intézményekbe (jogrendszerbe, a bíróságokba és a rendőrségbe) vetett bizalom viszont Európaszerte stagnált vagy inkább csökkent a válságot követő években. A bizalmi válság aggodalomra ad
okot, hiszen legitimitási problémákat jelezhet, csökkenhet az állampolgárok együttműködése az
intézményekkel. Azonban a Eurobarometer (EB, 2007–2016) és a Quality of Life Survey (EQLS,
2007–2016) adatai alapján úgy tűnik, hogy az EU legtöbb országa kilábal a válságból, az elmúlt
években az intézmények iránti bizalom a legtöbb országban növekedett (Medgyesi és Boda, 2018).

5.1. ÁLTALÁNOSÍTOTT BIZALOM
A társadalmi tőke egyik fontos összetevője az általánosított bizalom, vagyis az a beállítódás, hogy
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mit gondolunk az emberek megbízhatóságáról általában. A társadalmi tőkével kapcsolatos
szakirodalom szerint az általánosított bizalom növeli a kollektív politikai participáció szintjét,
elősegíti a civil társadalom szerveződését, és elősegíti a társadalmi toleranciát (Stolle, 2002). Persze
az okozati összefüggések iránya megkérdőjelezhető, és egyesek a kooperáció magasabb szintjével
magyarázzák a magasabb fokú bizalmat (Dang, 2011). Magyarország az általánosított bizalom
tekintetében a vizsgált – többnyire európai – országok körében az alsó középmezőnyben
helyezkedik el, 10-fokú skálán 2012-ben 4,8 volt az átlagos általánosított bizalom szintje úgy, hogy
2008 óta kismértékű növekedés a jellemző. 2014-re12 megfordult az irány, és 4,2-re esett vissza az
általános bizalom szintje. 2016-ra ismét emelkedni kezdett az érték, ám a 4,5-ös átlaggal
Magyarország továbbra is hátulról a negyedik helyen állt az ESS országok körében. Mind
abszolútértékben, mind helyezésben előrelépett az ország, 4,9 volt az általános bizalom szintje,
amellyel hátulról a 12. helyen állt (14. ábra). A legmagasabb bizalmi szint a skandináv országokra
jellemző, míg a balkáni, kelet-európai és a mediterrán országokban alacsonyabb bizalmi szint
figyelhető meg.

5.2. A JOGRENDSZERBE VETETT BIZALOM
Az általánosított (más emberekbe vetett) bizalom mellett a társadalmak működésének alapfeltétele
az intézmények iránti bizalom is. A társadalmi működés fenntarthatósága szempontjából nem csak
annak van jelentősége, hogy maga a bizalom egy morális jelenség is, hanem annak is jelentős szerepe
van, hogy adott érdekkonfliktusok megoldására felajánlott intézményi eljárások mennyire
tekinthetők méltányosnak, illetve hogy azokat az érintettek mennyire fogadják el fair-nek. (Boda,
2019). Emiatt aztán az intézményi bizalom fontos eleme a jogrend működését övező bizalmi szint.
A jogrendszerbe vetett bizalom szintje a skandináv országokban, Dániában és Norvégiában volt a
legmagasabb az Európai Társadalmi Felmérésben (European Social Survey - ESS) résztvevő
országok körében. 0-10 fokú skálán ezen országok esetében az átlagos bizalom szintje meghaladta
a 7-es értéket 2016-ban és 2018-ban is (bár Dánia a 2016-os felmérésben nem vett részt, a rá
vonatkozó 2014-es adatok ugyanezt mutatják), míg Magyarországon ez az érték 2016-ban 5,4,
2018-ban 5,6 volt (15. ábra). A magyar lakosság jogrendszerbe vetett bizalmának szintje 2002 és
2008 között csökkent az átlagos 5,1 értékről 3,7-re, aztán 2010 után emelkedett 4,6-ra, ahol éveken
át stagnált, majd 2016 hozott javulást (5,4), amely trend 2018-ra is folytatódott (5,6), miközben
számos olyan intézkedés történt, amely vitathatóan, de a jog uralmának megkérdőjelezésén alapult
(magánnyugdíj-rendszer felszámolása, korkedvezményes nyugdíjak eltörlése, végkielégítések
bekorlátozása, különféle koncessziók bevezetése). A jogbiztonság, törvénykezés tekintetében 2010
óta nem történt előrelépés, továbbra is kiszámíthatatlanság jellemzi a rendszert. Jakab és
Gajduschek (2018) tanulmánya arról számol be, hogy folytatódik a jogállamiság fokozatos eróziója,
a formális szabályok változásain túl súlyosabb probléma, hogy az intézmények tényleges gyakorlata
távolodik a formális szabályoktól. A közbiztonságot leszámítva a jogállamiság szinte minden
komponense romló tendenciát mutat. A magyarok jogrendszerbe vetett alacsony bizalmát jól
mutatja, hogy egy 2015-ös kérdőíves kutatásban a válaszadók alig több, mint fele fordulna a jog
Emlékeztetőül: a 2014-es ESS hullám adatfelvétele Magyarországon 2015.04.24. és 2015.06.26. között zajlott, a
2016-os hullám adatfelvétele pedig 2017.05.14. és 2017.09.16. között zajlott.
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eszközéhez súlyos konfliktus esetén (Jakab és Gajduschek, 2018).

5.3. ELÉGEDETTSÉG A GAZDASÁG ÁLLAPOTÁVAL
A gazdasági helyzettel való elégedettség fokozatosan csökkent Magyarországon 2002 és 2008
között, egy 0-10 fokú skálán mérve 4,1-ről 1,7-es szintig. Ezt követően, 2016-ig folyamatosan javult
a gazdaság megítélése13, de 2014-ig így sem érte el a skála középső értékét képviselő 5-ös értéket
(2012-ben csak 3,4-es, 2014-ben 3,8-as szintű volt). Az elégedettség 2016-ra számottevően nőtt az előző hullámhoz képest egy egész ponttal, 4,8-ra. 2018-ra kismértékű (4,7-re) csökkenés
figyelhető meg (16. ábra).
Ez azért is érdekes, mert a gazdaság objektív mutatói közül 2006-ig nőtt a GDP és a lakossági
reáljövedelmek is, ennek ellenére a gazdaság helyzetének megítélése kedvezőtlen volt. 2010 után a
kilábalás, munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan nőtt az elégedettség is. Az egyes európai
országokat tekintve megállapítható, hogy a 2008-as gazdasági válság nem minden országban
csapódott le negatívan, de még az általánosan pozitív norvég és német adatokban is kimutatható
megtorpanás.
A gazdaság állapotával kapcsolatos lakossági vélemény-adatok területén fel kell vetnünk egy, a
fenntarthatósági jelentések adattartalmával kapcsolatos megfontolást. Ez ugyanis az a terület, ahol
a legjobban látszik, hogy súlyos átváltási összefüggésekkel találjuk magunkat szemben a
monitorozási gyakorlatban. Egyfelől szeretnénk minél inkább friss adatokat beépíteni a
jelentésekbe, másfelől viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy az adataink a legszigorúbb mércével
mérve is összehasonlíthatóak legyenek nemzetközi szinten. Mindez olyan esetekben, amikor az
adott indikátor időbeni volatilitása nem nagyon jelentős, nem is okoz problémát. Vannak azonban
olyan indikátorok, amelyek sokkal érzékenyebbek a napi változásokra. A gazdasággal kapcsolatos
elégedettség nyilván ilyen. Miközben lerögzítettük, hogy az indikátor adatforrása az Európai
Társadalmi Felmérés, ezzel megkötöttük a kezünket abban, hogy friss adataink legyenek. A magyar
gazdaság állapotával kapcsolatos friss felmérések (akár a nemzetközi vizsgálatok is) ugyanis sokkal
gyakoribbak. Ezért javasoljuk, hogy a fenntarthatósági indikátorok fejlesztése során kerüljön
kidolgozásra az eddigieknél érzékenyebb és frissebb indikátor, illetve emeljünk be olyan
adatforrásokat, amelyek gyakrabban szolgáltatnak adatokat.

5.4. ELÉGEDETTSÉG A DEMOKRÁCIA MŰKÖDÉSÉVEL
Magyarországon 2002 és 2008 között a gazdaság helyzetével való elégedettség csökkenésével
párhuzamosan csökkent a demokrácia működésével kapcsolatos elégedettség is, közepes szintről
(4,8) alacsony szintre (2,9), 0-10 fokú skálán. 2010 után emelkedés mutatkozott, de még 2012-ben
(4,5) sem érte el a 2002-es szintet. 2014-re megint csökkent (4,1), majd 2016-ra nőtt az elégedettség,
4,8-ra. Végül 2018-ra ismét csökkent, 4,5-re, amellyel az ESS országok alsó-középmezőnyében
állunk. Érdekes megfigyelni, hogy más európai országokban kevésbé ingadozók az adatsorok, talán
13Azt,

hogy a lakosság gazdasági várakozásai javuló tendenciát mutatnak némi hullámzással a GKI konjunktúra kutatása
is visszatükrözi. A fogyasztói bizalmi index 2014-2015 folyamán lényegesen magasabb volt, mint 2010-et megelőzően.
Ezt az indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi helyzetének várt alakulására, továbbá
a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.
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csak a gazdasági válság által leginkább sújtott Görögország és a polgárháború szélére sodródott
Ukrajna mutat hasonlóan romló, illetve változó (hektikus) képet. A mintázat tekintetében az ukrán
adatok – egy alacsonyabb szinten – hasonlítanak a magyarra, Görögország pedig abban a
tekintetben, hogy milyen meredeken zuhant az elégedettség szintje a 2000-es években. A
demokrácia működésével a leginkább Svájc és Dánia polgárai elégedettek, ahol az elégedettségi
mutatók átlagos szintje 2018-ban meghaladja a 7-es értéket. (17. ábra)
A demokrácia működésével általában kevésbé elégedettek azok, akik a gazdaság állapotát rossznak
ítélik meg, azokhoz képest, akik kedvezőnek tartják azt. A két csoport elégedettsége közti
különbség Magyarországon különösen magas: a gazdasággal elégedetlenek 80%-a a demokrácia
működésével sem elégedett, míg a másik csoportban ez az arány csak 26%. A demokrácia
megítélése azzal is összefügg, hogy mit gondol a válaszadó a szólásszabadság védelméről az
országban, illetve arról, hogy a választott tisztviselők mennyire veszik figyelembe a mindennapi
emberek véleményét (Pew Research Center, 2019).
A Quality of Life Survey egy kapcsolódó indikátora a politikai intézményekbe (parlament és
kormány) vetett bizalom, amely Magyarországon a válság idején sem igazán csökkent, majd 2011
és 2016 között növekedett, és jelentősen meghaladta a gazdasági válság előtti állapotot, az EUtagországok körében nálunk a 9. legmagasabb a politikai intézményekbe vetett bizalom szintje
(Medgyesi és Boda, 2018).
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14. ábra Általános bizalom az emberekben Magyarországon és az Európai Társadalmi Felmérésben szereplők
körében (0-10 fokú skálán)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Általánosságban
Ön mit mondana: A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi
kapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol a „0” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég óvatosak, a „10” pedig
azt, hogy a legtöbb ember megbízható.” Az ábrán a magasabb átlagpontszám nagyobb fokú bizalmat fejez ki.
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15. ábra A jogrendszerbe vetett bizalom szintje Magyarországon és az Európai Társadalmi Felmérésben
szereplők körében (0-10 fokú skálán)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: A ... válaszlap
segítségével kérem, mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik meg a következő intézményekben. A „0”
azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a „10” pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik benne.
Először is Ön személy szerint mennyire bízik meg… a jogrendszerben. Az ábrán a magasabb átlagpontszám nagyobb
fokú bizalmat fejez ki.
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16. ábra Elégedettség a gazdaság jelenlegi állapotával Magyarországon és az Európai Társadalmi Felmérésben
szereplők körében (0-10 fokú skálán)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
összevetve mennyire elégedett [Magyarország] jelenlegi gazdasági állapotával? Kérem, válaszoljon a válaszlap
segítségével, amelyen a „0” a teljes elégedetlenséget, a ”10” pedig a teljes elégedettséget jelenti.” Az ábrán a magasabb
átlagpontszám nagyobb fokú elégedettséget fejez ki.
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17. ábra Elégedettség a demokrácia működésével Magyarországon és az Európai Társadalmi Felmérésben
szereplők körében (0-10 fokú skálán)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
egybevetve mennyire elégedett Ön Magyarországon a demokrácia működésével? Kérem, válaszoljon a válaszlap
segítségével, amelyen a „0” a teljes elégedetlenséget, a „10” pedig a teljes elégedettséget jelenti.” Az ábrán a magasabb
átlagpontszám nagyobb fokú elégedettséget fejez ki.
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5.5. EGYÉNI BOLDOGSÁG
Az egyéni boldogság szintje 0-10 fokú skálán a 6-os érték körül ingadozik Magyarországon. Ez a
közepesnél (5-ös érték) némileg magasabb érték a vizsgált, zömében európai országok körében
kirívóan alacsonynak számít, mivel az ESS országok többségében 7 feletti az átlagos boldogsági
szint. 2014-ben Magyarország az utolsó helyen állt, igaz, a 2012-es sereghajtó Bulgáriáról nem állt
rendelkezésre adat. 2016-ra 6,9-re nőtt a mutató értéke, ezzel megelőztük Oroszországot és
Litvániát. 2018-ra enyhe csökkenés figyelhető meg, 6,8 az indikátor értéke, és ismét csak Bulgária
áll Magyarország mögött (bár az előbb említett Oroszország és Litvánia nem vett részt ebben a
felmérésben). Ugyan ismert az a paradoxon, hogy a gazdasági fejlődés nem vezet automatikusan a
polgárok boldogságérzetének növekedéséhez, vannak olyan országok, ahol 2002 és 2012 között
folyamatosan nőtt az egyének boldogsága. Itt nemcsak olyan fejlett országok említhetők, mint
Norvégia, hanem régiónkból például Szlovákia és Lengyelország is, ahol történetesen pozitívabbak
voltak a gazdasági mutatók (pl. a GDP és a reáljövedelmek tekintetében), mint nálunk. (18. ábra)

5.6. JÖVEDELMI EGYENLŐTLENSÉGGEL KAPCSOLATOS ATTITŰD
Magyarország egyik feltűnő társadalmi jellegzetessége, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek
elfogadottsága nagyon alacsony szintű, annak ellenére, hogy az objektív jövedelmi egyenlőtlenségi
mutatók nem számítanak különösen magasnak az Európai Unióban (Fábián és Tóth, 2014). Például
2015-ben az ún. Gini-együttható az EU 28 tagállamára vetítve 31,0 volt, míg Magyarországon 28,2,
ami alacsonyabb jövedelmi egyenlőtlenséget jelez14. A Gini-index egyenlőtlenségi mutató, amely
lényegében az adott népességen belüli egyének vagy háztartások jövedelem adataiból számított
páronkénti eltérések népesség egészére vetített várható értéke. Értékét – ha százalékos formában
fejezzük ki – 0-100 között veheti fel.
A kifejezetten magyarországi, ehhez a témához és általában a redisztribúciós kereslethez kötődő
értékelemzésekben kimutatták, hogy az állami újraelosztás iránti kereslet – illeszkedve az
intézmények iránti bizalom trendjeihez – erősen túlpolitizált Magyarországon (Keller, 2014).
Tudható, hogy Magyarországon a redisztribúciós attitűd tekintetében komoly átrendeződés zajlott
le az elmúlt két évtizedben: láttuk, hogy a paternalista attitűd hogyan vándorolt át a politikai paletta
jobb és bal oldala közötti úton (Fábián és Tóth, 2008), és azt is, hogy Magyarországon a
redisztribúciós politika iránti kereslet nagyon fontos eleme volt annak, hogy az ország miképpen
vergődött (és vergődik) a saját újraelosztási csapdájában (Fábián és szerzőtársai, 2014).
Ugyanakkor a felnőtt lakosság közel 50 százaléka (48,2%) 2014-ben „teljes mértékben” egyetértett
azzal, hogy a „kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében”,
amely valamivel magasabb, mint a 2012-es arány (46%). 2016-ban valamivel kevesebb, kb. 44,4%
értett egyet teljes mértékben, amely a többi vizsgált országhoz képest kimagasló arányú: 2012-ben
csak négy, 2014-ben csak három másik országban regisztráltak ennél magasabb értéket, 2016-ban

Erről lásd az Eurostat „tessi190” jelű adattábláját.
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en)
14
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pedig Magyarországon volt a legmagasabb az arány. 2018-ra ismét emelkedett az arány, 45,3%-ra,
amely még mindig messze a legmagasabb az ESS országok körében (19. ábra). A legfrissebb, 2019es magyar ISSP adatok még magasabb arányt, 54,1%-ot mutatnak azokra, akik teljesen egyetértenek
azzal, hogy „az állam feladata, hogy csökkentse a magas és az alacsony jövedelműek közötti
jövedelmi különbségeket”.
Bár a nemzetközi viszonylatban alacsony jövedelmi egyenlőtlenségek mellett meglepő lehet a
redisztribúciós politika iránti magas kereslet15, árnyalja a képet az alacsony társadalmi mobilitás.
(Tóth és Szelényi, 2018; Róbert, 2018).

5.7. A BEVÁNDORLÁS MEGÍTÉLÉSE
Magyarországon 2008-2012 között kismértékben javult a bevándorlás társadalmi hatásainak
megítélése (0-10 fokú skálán 3,7-ről 4,4-re), ám 2014-re16 visszaesett 4,0-ra, majd 2016-ra tovább
romlott, 3,5-ig. 2018-ra ez a trend újra javulásnak indult, 3,9 volt a mutató értéke ebben az évben.
A vizsgált országok körében még a javulást mutató időszakban is azok közé tartoztunk, akik
alapvetően negatívan ítélik meg a határok átjárhatóságát és az ezzel járó kulturális és jóléti
feszültségeket, 2014 óta pedig kiugróan negatívan állunk hozzá a bevándorláshoz. A 2016-os ESS
adatok szerint Magyarországon volt a legmagasabb azoknak az aránya (47,4%), akik senkit nem
engednének bevándorolni az országba, aki eltérő etnikumú, ez az előző hullámhoz képest sokkal,
több, mint 14 százalékponttal volt magasabb. A legújabb, 2018-as hullám adatai azt mutatják, hogy
némileg csökkent ez az arány, 42,5%-ra. Erre az évre Csehország megelőzte Magyarországot, így
utóbbiban a második legmagasabb az eltérő etnikumú bevándorlókat elutasítók aránya, tehát a
többi országgal való összevetésben még mindig kiugróan magasnak számít (20. és 21. ábra).
Hasonló folyamatok rajzolódtak ki a 2013-ig tartó időszakról az International Social Survey (ISSP)
1995 és 2013 közötti adatsoraiból is.
2015 után lezajlott egy jelentősebb menekülthullám, ami próbára tette az európai országokat, és
persze a magyar társadalmat is. Mindennek a hatásai azután is maradandó nyomot hagytak az
európai politikai térképen és attitűdszerkezeten, hogy maga a válság alábbhagyott. Magyarországon
(és más közép-európai országokban) ez a hatás erősebben jelentkezett még akkor is, ha a szóban
forgó országok történetesen egyáltalán nem tartoznak az Európán kívülről érkező menekült- és
migrációs nyomás célpontjai közé.
A különböző nemzetközi összehasonlító attitűdvizsgálatok (ISSP, ESS) és az egyéb szociológiai
vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy Magyarországon magas az idegenellenesség, és a 2015 óta tartó
menekült és bevándorlás-ellenes kormányzati kampány felerősítette a bevándorlással szembeni
ellenérzéseket és a félelmet az országban. A menekült- és bevándorlás-ellenes kampány nem
szolgálja a nyitottabb, toleranciával jellemezhető társadalom kialakulását, pedig az EMMI
hivatkozott (még a menekültválság előtti) dokumentuma így fogalmazott: „Az európai
hagyományokkal és iránymutatásokkal teljes összhangban, Magyarország új Alaptörvényében is
Arról, hogy a magyar lakosság milyen konkrét attitűdöket mutat az egyes jóléti beavatkozások és intézmények
szükségességével és működésével kapcsolatban, Herke és Medgyesi (2020) mutat be nemzetközi összehasonlító
elemzést.
16 Emlékeztetőül, az ESS 2014-es hullámának adatfelvételi időszaka Magyarországon 2015. 04.24.-06.26. volt, a 2016os hullám adatfelvétele pedig 2017.05.14. és 2017.09.16. között zajlott.
15
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többszörösen kinyilvánítva, mozdíthatatlan alapelvnek tekintjük az emberi méltóság védelmét, az
előítéletességgel, a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi különállással szembeni fellépést,
az alapvető emberi jogok érvényesítését, a gyűlöletbeszéd és a kirekesztés elleni fellépést” (EMMI,
2014: 3).
Az idegenellenességet az európai országokban a közösség általános kollektív egészsége és jólléte,
az egymásba és az intézményekbe vetett bizalom jelzi előre a legerősebben. A magasabb
iskolázottság, a multikulturális közeg és a nagyobb közbiztonság is erősebb elfogadási
hajlandósággal jár együtt. Egyéni szinten azok félnek a legjobban a bevándorlóktól, akik úgy érzik,
hogy nincsen ráhatásuk a politikára, pénzügyi bizonytalanságban élnek, és gyenge szociális háló
veszi őket körül (Messing és Ságvári, 2018). A bevándorlásellenes, populista narratívák előretörése
ellenére nem nőtt a félelem és idegengyűlölet Európa-szerte, sőt, a legtöbb országban enyhén
csökkent 2015 óta. Kivételt képeznek a posztszocialista országok, főként Magyarország, ahol az
általános politikai és média diskurzus a bevándorlást fenyegető katasztrófaként tálalja (Messing és
Ságvári, 2019). A visegrádi országokra koncentráló 2015-ös felmérés igazolni látszik a
kontaktushipotézist, amely szerint a személyes interakció csökkenti a külső csoporttal szembeni
előítéleteket. Magyarországon sokkal toleránsabbak voltak azok, akik személyesen is kapcsolatba
léptek menekültekkel (Simonovits és Szeitl, 2019).
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18. ábra „Mennyire érzi boldognak magát?” A válaszok átlaga Magyarországon és az Európai Társadalmi
Felmérésben szereplők körében (0-10 fokú skálán)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
egybevetve, mennyire érzi boldognak magát? Használja a ... válaszlapot!” A válasz-skálán a 0 érték azt jelenti, hogy
„nagyon boldogtalan”, a 10-es érték pedig azt, hogy „nagyon boldog”. Az ábrán a magasabb átlagpontszám nagyobb
fokú boldogságot fejez ki.
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19. ábra Azok százalékos aránya, akik „teljes mértékben” egyetértenek azzal, hogy „a kormánynak lépéseket
kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében”
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Kérem mondja
meg, milyen mértékben ért egyet vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel. Használja a ... válaszlapot! A
kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében.” A válaszlapon ötfokú válasz-skála
szerepelt. Az ábrán a teljesen egyetértők százalékos aránya szerepel.
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20. ábra A bevándorlás megítélése Magyarországon és az Európai Társadalmi Felmérésben szereplők körében
(skála 0-10)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő:
„Rosszabb vagy jobb hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból származó emberek idejöttek élni? Használja
a ... válaszlapot!” A válasz-skálán a 0 azt jelenti, hogy "Rosszabb lett" a 10 pedig azt, hogy "Jobb lett". A magasabb
átlagérték a bevándorlás kedvezőbb megítélését jelenti.
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21. ábra Azok aránya, akik senkit nem engednének bevándorolni az országba, aki eltérő etnikumú (skála 1-4)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Egyes európai országokban, 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „És mit gondol,
a nem [magyarok] közül mennyinek kellene megengedni, hogy [Magyarországon] letelepedhessen? A válaszadáshoz
továbbra is használja ezt a válaszlapot! Mindenkinek meg kellene engedni, hogy letelepedhessen / Sokuknak /
Keveseknek / Senkinek sem.” Az ábra azok arányát mutatja, akik azt válaszolták, hogy „Senkinek sem”.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS JAVASLATOK
Az előzőekben bemutattuk, hogy a társadalmi fenntarthatóság szempontjából ellentmondásos
folyamatok zajlottak Magyarországon az elmúlt egy-másfél évtized folyamán. Az elmúlt években a
társadalmi kirekesztettséget és szegénységet jellemző objektív indikátorok jórészt javultak, főként
az anyagi deprivációval sújtott népesség aránya zsugorodott tovább. A foglalkoztatottság
mutatóiban, bár 2019-ig szintén folyamatosan javultak, 2020-ra (döntően a pandémia hatásainak
enyhítését szolgáló korlátozások miatt) némi visszaesés következett be. Így például 2019-ben a 2574 éves népesség körében a munkanélküliség az elmúlt húsz év legalacsonyabb szintjén állt, ám
2020-ra visszaugrott a 2017-es szintre.
Az objektív változókhoz hasonlóan a szubjektív, társadalmi kohézióra vonatkozó mérőszámok is
eltérő trendeket mutatnak. A legfrissebb ESS adatok szerint nőtt az általános és a jogrendszerbe
vetett bizalom, ugyanakkor a gazdaság állapotával és a demokrácia működésével való elégedettség
csökkent a magyarok körében, valamint valamivel kevésbé boldogabbnak vallották magukat az
előző hullámhoz képest. A bevándorlás megítélése a 2014-es és 2016-os ESS hullám meredeken
romló adatai után 2018-ra némileg javult, ám az ország még mindig a bevándorlókat leginkább
elutasítók közé tartozik.
A magyar társadalom helyzete sok tekintetben javult (pl. nőtt a reáljövedelem, és csökkent a
jövedelmi szegénységben és a súlyos anyagi deprivációval élők aránya). A drasztikus javulás ellenére
hazánk még ezzel együtt is az erősebben depriváltak közé tartozik az európai országok között.
Társadalomlélektanilag továbbra is jelentős a bizalomhiány, az elégedetlenség és a legitimációs
deficit, bár esetenként ezekben a dimenziókban is történt előrelépés. Továbbá úgy tűnik, az
idegenellenesség elmúlt években történt nagymértékű növekedése megállt. A bevándorlás
megítélése és az eltérő etnikumú bevándorlók elfogadottsága javulni kezdett, bár európai
viszonylatban a magyarok még mindig a legkevésbé elfogadóak között vannak.
Úgy tartjuk azonban, hogy a társadalmi kohézió indikátor-rendszere több szempontból is
fejlesztésre/kiegészítésre szorul.
-

Először: az indikátorok és adatok frissességével kapcsolatos igény nincs mindig
összhangban a nemzetközileg összehasonlítható módon rendelkezésre álló adatok
publikációs tempójával. Különösen erős ez a diszkrepancia a gazdasági konjunktúra által
(is) befolyásolt indikátorok esetében. Javasoljuk ezért ennek az indikátornak (elégedettség
a gazdaság jelenlegi állapotával) a felülvizsgálatát.

-

Másodszor: úgy véljük, hogy a mindenkori társadalmi-politikai rendszer legitimitása,
széleskörű elfogadottsága szempontjából az egyenlőtlenségek, szegénység, kirekesztés
konkrét mértéke mellett annak is jelentősége van, hogy milyen a társadalom különböző
csoportjai közötti átjárás (társadalmi mobilitás) lehetősége, illetve milyen ezeknek a
mobilitási csatornáknak az elfogadottsága, megítélése. Javasoljuk tehát, hogy a kohézió
indikátorai ki legyenek egészítve a társadalmi mobilitás mutatóival és a mobilitás
percepciójának leírásával.

-

A társadalmi kohézió általunk preferált fogalmának szerves része annak reflexiója, hogy
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miképpen gondolkodik a társadalmi átlag másokról és általában „a többiekről”. Ezen a
területen a jelenlegi indikátorrendszer szinten kizárólag a bevándorlással és más
etnikumokkal kapcsolatos véleményeket monitorozza. Tapasztalataink szerint azonban a
megosztó kampányok célcsoportjai időnként változnak (az éppen aktuális közéleti-politikai
dinamika függvényében). Javasoljuk ezért, hogy dolgozzunk ki érzékenyebb, az elfogadást
tágabb kontextusban mérni képes mutatókat a belső társadalmi megosztottság fokának
mérésére.
Összességében tehát azt javasoljuk, hogy kellően megalapozott előkészítő munka után kerüljön sor
új objektív és szubjektív indikátorok felvételére a Nemzeti Fentarthatósági Keretstratégia további
monitorozásának gyakorlatába.
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8. RÖVIDÍTÉSEK, ORSZÁGKÓDOK
3. táblázat Országkódok
Az EUROSTAT által használt
országkódok:
BE: Belgium
BG: Bulgária
CZ: Csehország
DK: Dánia
DE: Németország
EE: Észtország
EU28: Az európai Unió 28
tagállama
IE: Írország
EL: Görögország
ES: Spanyolország
FR: Franciaország
IT: Olaszország
CY: Ciprus
LV: Lettország
LT: Litvánia
LU: Luxemburg
HU: Magyarország
MT: Málta
NL: Hollandia
AT: Ausztria
PL: Lengyelország
PT: Portugália
RO: Románia
SI: Szlovénia
SK: Szlovákia
FI: Finnország
SE: Svédország
UK: Egyesült Királyság
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TR: Törökország
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