
 

 

 

 

 

Bedekovics István–Kolosi Tamás–Szivós Péter: 
Jövedelmi helyzet a 90-es évek első felében 

 (elektronikus verzió, készült 2006-ban) 
 
 
 
A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:Bedekovics 

István–Kolosi Tamás–Szivós Péter (1994) „Jövedelmi helyzet 
a 90-es évek első felében” in: Társadalmi riport 1994, 

Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk.). 
Budapest: TÁRKI, Pp. 34–60. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedekovics István–Kolosi Tamás–Szivós Péter: Jövedelmi helyzet a 90-es évek 
első felében 

JÖVEDELMI HELYZET A 90-ES ÉVEK ELSŐ 
FELÉBEN 

 A GAZDASÁG 

 
A lakosság életkörülményének és tágabb értelemben vett életszínvona-

lának meghatározó tényezője a jövedelem. Mielőtt áttekintenénk színvo-
nalának, összetételének és eloszlásának az utóbbi négy-öt évben bekövet-
kezett változásait, néhány olyan mögöttes gazdasági befolyásoló tényezőt 
kell röviden összefoglalni, mint a gazdaság általános teljesítményének (a 
GDP) tendenciái, és a fogyasztói árak (infláció) alakulása, valamint a 
munkaerőpiac jellemzői. 
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A magyar gazdaság teljesítménye 1990 és 1993 között 20%-kal csök-
kent. Az ezt megelőző három évtizedben mindössze két évben fordult elő, 
hogy a bruttó hazai termék termelése – mindkétszer minimális mértékben 
– visszaesett. A csökkenés a vizsgált periódusban 1991-ben volt kiemelke-
dő amikor egy év alatt a GDP volumene 12%-kal volt alacsonyabb, mint 
egy évvel korákban. Azóta a csökkenés egyre kisebb mértékű, 1993-ban 
2,3% volt. A gazdasági teljesítmény visszaesésének hátterében az ismert 
külső és belső tényezők: a KGST összeomlása, a hagyományos 
exportpiacok visszaesése, a termelés strukturális válságának elmélyülése, a 
belföldi kereslet csökkenése, a gazdaságilag fejlett országokat is érintő 
széleskörű gazdasági válság, a privatizációs folyamattal együttjáró 
működési, szervezeti bizonytalanság állnak. A KSH a rendelkezésére álló 
hivatalos adatforrások alapján elsősorban a legális gazdaság teljesítményét 
tudja mérni. A rejtett gazdaság nagyságára sokféle becslés létezik, az 
egyik legújabb – Vértes András és Árvay János által vezetett kutatás, 
amelynek eredményeit a Gazdaságkutató Rt. kiadványa ismerteti – az 
1980–1992 közötti időszakra vonatkozóan közöl becsléseket, és ennek 
alapján a fekete gazdaság súlyát – annak folyamatos bővülése mellett – 
1992-ben 27%-ra becsüli. A tanulmány szerint a KSH-adatok ennek egy 
részét tartalmazzák, sőt a számbavett rész aránya a vizsgált időszak alatt 
folyamatosan emelkedett, 1992-ben a rejtett gazdaság 40%-át tette ki. Ez 
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számszerűen azt jelenti, hogy az 1992-re becsült 650 md Ft rejtett 
gazdaságbeli jövedelemből mintegy 250 milliárd Ft része a hivatalos 
GDP-nek. Ha a hivatalosan számított GDP-t teljes egészében korrigálnánk 
a rejtett gazdaság teljesítményével, akkor a vizsgált négy évben a 
csökkenés 4–5%-ponttal kisebb lenne mint az ugyanezen időszakra 
hivatalosan mért 20%. A gazdaság jövedelemtermelő képességének 
visszaesése minden szektorban éreztette hatását, így a lakosság rendelke-
zésre álló jövedelme is jelentősen csökkent, s e tényezők az elsődleges és 
az újraelosztható jövedelem nagyságát is determinálták. 

A jövedelmek nagyságának megítélését a nominális változás mellett az 
infláció alakulása is befolyásolja, így szűrhető ki ugyanis a jövedelmek 
változásából az a rész, amely csak az árak emelkedését kompenzálja és 
nem jelent tényleges többletforrást. A gazdaság visszaesését – a fejlett 
országokban tapasztalttól eltérően – magas infláció kísérte, négy év alatt a 
fogyasztói árak 2,6 szeresükre emelkedtek. A forint bevezetése óta nem 
volt olyan négyéves időszak – mint 1990 és 1993 között – amikor ilyen 
nagymértékű lett volna a fogyasztási javak drágulása. Az árnövekedés 
üteme 1988-ban vált kétszámjegyűvé és 1990 óta minden évben 20% 
fölötti, bár 1991 óta az üteme némileg csökkent. A fogyasztói árak ilyen 
nagymértékű emelkedésében jelentős szerepe volt a fogyasztói 
ártámogatások drasztikus leépítésének; az élelmiszereken levő támogatás 
teljes egészében megszűnt és a korábban jelentősen támogatott háztartási 
energia, kommunális szolgáltatások, tömegközlekedés árszínvonala is 
ennek következtében emelkedett esetenként 4–6 szorosára. Az ÁFA-
kulcsok kétszeri emelése is főként ezeket a javakat drágította. Az 
árarányváltozások következtében az alacsony jövedelműeket az 
áremelkedés az átlagosnál kissé nagyobb mértékben érintette. 

MUNKAERŐPIACI TÉNYEZŐK 
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Mint már utaltunk rá a jövedelmek alakulásának, a korábban említett 
gazdasági determinációk mellett, még egy alapvetően meghatározó ténye-
zője van, nevezetesen a népesség gazdasági aktivitása, illetve a gazdaság 
munkaerőhelyzete. Ezen a területen is érdekes jelenségekkel találkozhat-
tunk a négy év során. A népesség korösszetétele, a mintegy hatvanezres 
fogyás mellett, tulajdonképpen kedvezően változott, mintegy százezerrel 
nőtt a munkaképes korúak száma. Ezen hatás ellenére a foglalkoztatottak 
száma 1990-ről 1993-ra egymillió fővel csökkent úgy, hogy a 
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munkanélküliség megjelenésével a munkanélküliek száma 24 ezerről 663 
ezerre növekedett. Egy másik figyelmet érdemlő jelenség a munkavállalási 
korú, gazdaságilag nem aktív népesség mintegy 320 ezer fős gyarapodása, 
melyen belül a tanulók 80 ezres és a nyugdíjasok 110 ezer fős növekedését 
regisztrálhatjuk. Mindezek hatására az aktivitási ráta az 1990. évi 85,3%-
ról 79,5%ra csökkent úgy, hogy a nőknél ugyanezek az értékek 85,7 és 
79,7, a férfiaknál 84,8 illetve 79,3%.. 

Összességében tehát a munkaerőpiaci helyzet jelentősen romlott, bár 
1993-ban a munkanélküliség relatív szintje nem emelkedett tovább. A 
KSH Munkaerő-felmérésének eredménye szerint a munkanélküliség csök-
kenése nem a foglalkoztatottság növekedésével, hanem a gazdaságilag 
nem aktív népesség körébe tartozók számának emelkedésével járt együtt. 
Ezt támasztják alá azok az adatok is, melyek szerint 1990-ben 100 
foglalkoztatottra 89 gazdaságilag nem aktív személy jutott, 1991-ben ez az 
érték 93 főre, 1992-ben 107 főre, 1993-ban pedig 122 főre emelkedett. A 
foglalkoztatottak népességen belüli részaránya 1990 és 1993 között több 
mint 10%ponttal – 42%-ra – csökkent. A foglalkoztatottakat és a 
munkanélkülieket együttesen tartalmazó gazdaságilag aktív népesség 
aránya ugyanezen időszakban a munkanélküliek számának erőteljes 
növekedése következtében kisebb mértékben – 4–5%-ponttal – esett 
vissza. 

Mindebből következően jóllehet súlyos probléma a munkanélküliség 
és annak növekedése, az eltartottak és nyugdíjasok létszámnövekedése 
nemzetgazdasági szinten nagyobb terhet jelent, mint a munkanélküliség 
növekedése. A Magyar Háztartás Panel felvétel adatai szerint az 1992 
tavaszán foglalkoztatottaknak 85%-a maradt foglalkoztatott egy évvel 
később is, 4%-uk nyugdíjba, 1%-uk GYED-re ment, 6,5%-uk 
munkanélkülivé vált és 3,5%-uk eltartott lett. Ugyanakkor a korábbi 
munkanélküliek 22%-a vált egy év alatt foglalkoztatottá, a fele továbbra is 
munkanélküli, 10%-a ment nyugdíjba és 18%-a eltartott lett. 

A vállalkozók száma dinamikusan emelkedett, 1993-ban a foglalkozta-
tottaknak közel 10%-át tette ki és csak 4%-uk hagyott fel a vállalkozással 
egy év alatt. Ugyanakkor az új vállalkozók döntő része (60%-a) alkalma-
zottból és csak kis részük (10%) lett munkanélküliből vállalkozóvá, a töb-
biek nyugdíjasok, GYED-en lévők, illetve eltartottak voltak korábban. Eb-
ből úgy tűnik, hogy a vállalkozóvá váláson belül a kényszervállalkozás 
csak marginális jelentőségű. 
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LAKOSSÁGI JÖVEDELEM 

A lakosság jövedelme a vizsgált időszakban jelentessen csökkent, 
1993ban összehasonlító áron 11%-kal maradt el a négy évvel korábbi 
szinttől. Az áremelkedéshez hasonlóan ez az ütem is példa nélküli az 
elmúlt évtizedekben. A visszaesés az első két évben még viszonylag 
mérsékelt (1,8 illetve 1,7%-os) volt, az időszak második felében viszont 
egyre jobban felerősödött (2,8 illetve 5,0% volt). 

A jövedelem szerkezetében is jelentős változások következtek be (1. 
sz. táblázat): a munkából származó jövedelmek aránya folyamatosan csök-
kent, a társadalmi juttatásoké és az egyéb forrásból származó jövedelmeké 
pedig emelkedett. A munkajövedelmek visszaesésében meghatározó szere-
pe van a foglalkoztatottak számának csökkenésének, egyrészről inaktívvá 
válás, másrészről pedig a nyolcvanas évek végén új jelenségként 
felbukkant munkanélküliség drasztikus növekedésének hatására. A 
keresetek reálértéke – a vizsgált négy év alatt – további 15%-kal csökkent, 
és így a 60-as évek végének színvonalára süllyedt. Az elmúlt 25 évben 11-
szer haladta meg a fogyasztói árak növekedése a keresetekét. 

A munkajövedelmen belül is jelentősen módosult az egyes jövede-
lemelemek viszonya. A keresetek folyamatos csökkenése mellett (a bruttó 
jövedelemből való részesedése 3 év alatt 9 százalékponttal visszaesett) di-
namikusan emelkedett – a vizsgált időszakban 25%-kal – az úgynevezett 
bérjellegű jövedelmek súlya. A személyi jövedelemadó bevezetését 
követően egyre inkább elterjedtek azok a jövedelemfajták-jutalmak, 
költségtérítések stb. –, amelyek után sem társadalombiztosítási járulékot, 
sem pedig SZJA-t nem kellett fizetni, így a munkaadóknak és a 
munkavállalóknak egyaránt kedvezőbb fizetési módot jelentettek, így a 
keresetek megítélésénél ezt a tényezőt is figyelembe kell venni. A 
vállalkozásból származó jövedelmek aránya is fokozatosan emelkedik (3 
év alatt közel 50%-kal) – a mezőgazdaságból származó jövedelmet kivéve 
– a kisvállalkozások egyre tömegesebbé válásával, de ennek értékelésénél 
figyelembe kell venni, hogy a magas adók miatt nagy ezen jövedelmek 
letagadása, így az adóstatisztikára támaszkodó makró 
jövedelemszámításból egy részük minden bizonnyal kimarad. 

A pénzbeni társadalmi juttatások a lakosság pénzjövedelmének egyre 
nagyobb hányadát teszik ki –1993-ban részesedésük meghaladja az egyne-
gyedet (a nettó jövedelmeken belül arányuk közel egyharmad, ugyanis a 
személyi jövedelemadó nagy részüket nem terheli, ami már megközelíti a 
keresetek részarányát). A juttatásokon belül a nyugdíjak emelkedtek az át-
lagosnál jobban, de ennek oka elsősorban nem az egyes nyugdíjasok nyug-
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díjának emelkedése, hanem a nyugdíjasok számának jelentős bővülése, va-
lamint a nyugdíjasok cserélődésének a hatása. A másik dinamikusan bővü-
lő tétele a társadalmi juttatásoknak a munkanélküliek ellátását szolgáló já-
radék. Összegük az 1990. évi 5,4 md Ft-ró1 1993-ra 51,5 md Ft-ra 
növekedett. 1993-ban a munkanélküliek száma már nem emelkedett 
tovább, ennek hatására e tétel részarányának emelkedése megállt. A 
családi pótlék az elmúlt évek szórványos intézkedéseinek ellenére – 
szintén veszített reálértékéből. 

Az egyéb jövedelmek bővülése két jövedelemelem utóbbi években tör-
tént nagymértékű emelkedéséből adódott. Az egyik a kamat és osztalékból 
származó jövedelem, amelynek növekedésében a magas infláció is 
szerepet játszott, a másik a külföldi utazások, külföldi munkavállalás egyre 
tömegesebbé válásából származó valutajövedelem. 

A természetbeni jövedelmek aránya a nyolcvanas években tapasztalt 
folyamatos növekedés után megállt, az utóbbi két évben a természetbeni 
társadalmi juttatások volumene – az oktatás, és elsősorban az egészségügy 
látványos visszaesésének következményeként – jelentősen csökkent. 

A jövedelemfelhasználás tételei sajátos képet mutattak az elmúlt négy 
évben. A lakossági fogyasztás az első két évben erősen visszaesett, túlszár-
nyalva a jövedelmek csökkenését, az utóbbi két évben viszont megállt, il-
letve szolid növekedésre váltott a csökkenés, mégpedig jelentős reáljöve-
delem-mérséklődés mellett. A megtakarítások ezzel ellentétesen alakultak. 
1991 és 1992-ben nagymértékben növekedtek a megtakarítások, a 
megtakarítási ráta 16%-ra ugrott, amelyben szerepet játszott, hogy rövid 
ideig pozitív reálkamatszint alakult ki, s egyre több és többféle értékpapír 
jelent meg a piacon. 1992-től a kamatok jelentősen csökkentek, egyes be-
tétfajtáknál a csökkenés a 10–14%-pontot is elért, és ez is szerepet játszott 
abban, hogy 1993-ban látványos zuhanás következett be a megtakarítások-
nál, egyedül a devizamegtakarítások emelkedtek. A kedvező hozamú ér-
tékpapírok kifutása, az alacsony forintkamatok a leértékelések mellett kü-
lönösen vonzóvá tették a devizabetéteket. A Gazdaságkutató Rt. legutóbbi, 
lakossági megtakarításokkal foglalkozó vizsgálatából egyértelműen ki-
tűnik, hogy a megtakarításoknak általában, és a devizamegtakarításoknak 
különösen erős a kapcsolata a jövedelemmel, a devizamegtakarítók igen 
nagy része a legfelső jövedelemkategóriákból kerül ki. 
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JÖVEDELEMELOSZLÁS 

Mielőtt a jövedelemeloszlás jellemző tendenciáival foglalkoznánk, rö-
viden ki kell térni a lehetséges adatforrások kérdésére: évtizedekig a KSH 
Jövedelemfelmérése szolgáltatott ilyen adatokat, az utolsó publikált felvé-
tel 1987-re vonatkozott; a nyolcvanas évek második felében a KSH 
mikroszimulációs számításai biztosították a szükséges adatokat; 1992-től a 
Háztartás Panel is lehetséges adatforrás. 

A jövedelemeloszlás vizsgálatánál érdemes elemzésünket tágabb idő-
horizonton elvégezni, hogy a tendenciák plasztikusan kirajzolódjanak (2. 
sz. táblázat). A differenciálódás 1987 és 1992 között legalább olyan 
mértékben folytatódik, mint 1982 és 1987 között. Nemcsak a mérték, ha-
nem annak iránya is hasonló jellegzetességet mutat. Az alsó három decilis 
jövedelemből való részesedése mindkét ötéves időszak alatt azonos mér-
tékben, közel 1–1%-ponttal mérséklődött (1982-ben részesedésük 18,6%, 
1992-ben 16,5%), s ennél valamivel erőteljesebben csökkent a középső 
négy decilis részesedése is (37,2%-ról 34,9%-ra). A korábbi 
legdifferenciáltabb eloszlást mutató 1972-es évvel összevetve 1992-ben az 
alsó három decilis részesedése csaknem megegyezik (16,9 illetve 16,5%), 
számottevően alacsonyabb viszont a középső négy decilis részesedése 
(37,3 illetve 34,9%), s természetesen a felső három tized részaránya 
ugyanennyivel magasabb (45,8 illetve 48,6%)). Az egyenlőtlenségi 
mutatókat tekintve az elmúlt húsz évben jellegzetes U alakú görbét 
találunk, melynek első szakasza 1972–1982 közötti időszakot jelenti, 
amikor a differenciálódás csökkent, a Gini mutató nem egészen 3%-pontot 
esett (23,3 illetve 20,6); a második szakaszban a differenciálódás 
erőteljesen növekedett, melyet a Gini mutató mintegy 5,5%-pontos 
növekedése is kifejez (1992-ben 26,0). 

Egy másik lehetősége a jövedelemeloszlás vizsgálatának a decilis 
határok elemzése. Reálértéken a legalsó decilis határa 1982 és 1987 között 
lényegében nem változott, 1987 és 1992 között viszont csökkent. A felső 
tized jövedelemhatára mindkét ötéves periódusban emelkedett. (1987-es 
árszínvonalon az alsó decilis határa 1982-ben 2800, 1987-ben 2900, 1992-
ben 2700 Ft volt, a legfelső decilis ugyanezen értékei 7200, 8100, 8600 Ft 
volt.) Egy másik típusú összehasonlítás az adott éveken belül vizsgálja a 
középértékek és a különböző percentilisek egymáshoz való viszonyát. A 
medián/átlag az 1990-es 1,10-ről 1,17-ra növekedett egy éven belül és 
1992-ben is ezt az értéket mutatta. Egy másik, az eloszlást jellemző adat 
az, hogy az 1990-es évek elején az átlag alatti egy főre jutó jövedelemből 
élt a népesség mintegy kétharmada. A legalsó és legfelső decilisek 
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határainak aránya 2,95-ről 1992-re 3,16-ra növekedett. Ezek az arányok is 
plasztikusan jelzik a jövedelmek differenciálódásának erősödését. A 
Magyar Háztartás Panel második hullámának (1992/93) adatai szerint a 
háztartások 53%-ában a korábbi egy év alatti nettó jövedelememelkedés 
nem érte el a fogyasztói árak emelkedését. Ez valamivel nagyobb 
életszínvonal-romlást mutat, mint az egy évvel korábbi időszakban, 
amikor ez az adat 50% volt. Ugyanakkor az adatok arra mutatnak, hogy az 
utóbbi egy évben valamelyest csökkentek vagy inkább stabilizálódtak a 
jövedelmi egyenlőtlenségek. 

Az eddigiekben a vertikális egyenlőtlenségekről, annak mértékéről és 
változásairól beszéltünk, tehát arról, hogy az alacsony és magas jövedelmi 
csoportok helyzete, egymáshoz viszonyított helyzete hogyan alakult. A 
horizontális egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági, a demográfiai 
csoportok, illetve a régiók, településtípusok között alakulhatnak ki. A 
horizontális egyenlőtlenségek jellemzői a következők voltak: 

– Az inaktív háztartások egy főre jutó jövedelmének szintje 15%-kal 
marad el az aktív háztartásokétól, s ez a különbség időben csökkenő. 

– A regionális különbségek, különösen az ország keleti és nyugati 
része között növekednek. Mind az aktív, mind az inaktív háztartások 
körében a jövedelemszint Budapesten és a városokban jelentősen 
magasabb, mint a falvakban, és ez a különbség nő. 

– A háztartások összetétele, különösen a gyermekek száma alapvetően 
meghatározza a háztartások jövedelemszintjét, például a háromgyermeke-
sek átlagos egy főre jutó jövedelme 40–45%-kal, a kétgyermekeseké pedig 
mintegy 30%-kal alacsonyabb, mint a gyermektelen aktívaké. 

A gazdasági átmenet periódusában – mint már utaltunk rá – jelentős 
átalakulás történt a jövedelemforrások szerinti összetételében. Az első 
meghatározó tény a keresetek relatív jelentőségének csökkenése, melynek 
hátterében a már vázolt munkaerőpiaci változások húzódnak meg. Mind-
azonáltal, e tétel továbbra is a legnagyobb jelentőségű forrás, melyen belül 
is differenciálódási tendenciák érvényesültek az utóbbi négy-öt évben. 
Ezek alapvető dimenziója volt a fizikai és szellemi foglalkozásúak kerese-
tének növekvő különbsége, míg 1989-ben a szellemiek 60%-kal haladták 
meg a fizikaiakat, 1993-ban 76%-ra nőtt a különbség. A férfi és női 
keresetek között is növekvő különbséget tapasztalunk, a férfiak keresete – 
összetett tényezők miatt – 55–60%-kal haladja meg a nőkét. Nőttek a 
különbségek a különböző nemzetgazdasági ágak között is, például 1993-
ban a fizikai foglalkozásúak 21000 Ft-os átlagkeresete a jelentősebb 
létszámot foglalkoztató ágak esetében 15 és 32 ezer között szóródott. A 
két szélsőséget képviselő ágazat közül a textiliparban a szakképzetlen női 
munka dominál, a bányászatban a munka nehézsége és veszélyessége a 
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legfőbb keresetalakító tényező. A szellemi foglalkozásúaknál a 
legmagasabb egy főre jutó kereset itt is a bányászatot jellemzi, de magasak 
a keresetek a pénzügyi szférában és a vegyiparban is. A legalacsonyabb 
szellemi kereseteket az egészségügyi és az oktatási ágazatban találhatjuk, 
annak ellenére, hogy az utóbbi ágazatban igen magas a felsőfokú 
végzettségűek aránya. 

A második szerkezeti tényező a vállalkozói jövedelmek szerepének nö-
vekedése. Ez önmagában is az egyik legnagyobb belső egyenlőtlenséget 
mutató jövedelemcsoport, melyen belül az egyenlőtlenségek az 1990-es 
évek elején tovább nőttek. A vállalkozói jövedelmek erőteljesen koncent-
rálódnak a legfelső jövedelmi tizedbe, a mikroszimulációs számítások sze-
rint mintegy 47%-uk található ott, míg a legalsó tizedben mindössze 1–
2%. A harmadik, szintén nagy belső egyenlőtlenséget mutató 
jövedelemelem melynek részaránya emelkedett – az egyéb jövedelem. 

A pénzbeni társadalmi juttatások közül relatív súlya miatt kiemeljük a 
nyugdíjakat – az utóbbi évben tömege elérte a keresetek felét –, melynek 
belső egyenlőtlensége mindig is a kereseteknél kisebb volt. Érdekes jelen-
ség, hogy míg korábban a nyugdíjbamenetel ideje és a nyugdíj nagysága 
között erős kapcsolat volt, tavaly a nyugdíjszámítás megváltozásának 
következtében, a valorizációs kulcsok és az infláció eltérése miatt a kezdő 
nyugdíjak kisebbek voltak, mint az egy évvel korábbiak. 

A másik kiemelendő pézbeni juttatás a családi pótlék, mely a jövede-
lempozíció és a gyermekszám összefüggése miatt, annak ellenére, hogy 
nem a vertikális jövedelemegyenlőtlenség csökkentése a célja, mégis az 
egyik legjobban „célzott” támogatási forma. 

Visszatérve a jövedelemegyenlőtlenség elmúlt évekbeni alakulására, a 
már korábban elemzett decilishatárok egymáshoz viszonyított arányát 
vizsgálva a panelfelvétel alapján megállapítható az első és második hullám 
között a jövedelemegyenlőtlenség stabilizálódása (3. sz. táblázat). Az egy 
főre jutó jövedelem alapján sorba rendezett személyek legfelső tizedének 
jövedelemhatárát a legalsó tized határával összevetve az állapítható meg, 
hogy a jövedelemegyenlőtlenség ezen mérőszáma egy kissé növekedett (az 
arány 3,3 1991/92-ben és 3,4 1992/93-ban). Az ugyanilyen módon sorba 
rendezett háztartások esetében az arány változatlan (mindkét esetben 3,2). 
Ha a sorba rendezett háztartások decilis átlagait vizsgáljuk, akkor viszont 
az egyenlőtlenség némi csökkenése regisztrálható. A tizedik decilis és az 
első decilis átlaga 6,5 szeresről 6,3 szeresre mérséklődött. A decilis 
határok mindkét esetben lényegében azonos mértékben emelkedtek az 
összes decilis esetében (a személyek esetében az első decilis kivételével, 
itt ugyanis a növekedés 3%-ponttal kisebb volt az átlagosnál). A 
decilisátlagoknál hasonló volt a tendencia, szintén az első decilist kivéve, 
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amelyben az átlag mintegy 3–4%-ponttal jobban emelkedett a többi 
decilishez képest, s ez tükröződik az átlagok összevetésével képzett arány 
csökkenésében. 
 A vizsgált időszakban a decilisek között nagy volt a mozgás, 
előfordult, hogy személyek, illetve háztartások a két szélső decilis között 
is mozogtak, bár természetesen nem ez volt a jellemző. Mind a személyi, 
mind pedig a háztartási decilisekből kvintiliseket képeztünk, és ezek 
alapján mutatjuk be a két hullám közötti fluktuációt (4. és 5. sz. táblázat). 
A jövedelmi skálán legstabilabbnak tűnik a két szélső csoport, ugyanis a 
legalsó és a legfelső ötödben tapasztalható a legmagasabb stabilitási arány 
(a személyi kvintilis esetén 53 és 60%, a háztartási kvintilisnél 54, illetve 
63%). A középső ötöd esetében legalacsonyabbak ezen értékek, alig 
haladják meg az egyharmadot. A második és negyedik kvintilisnél 40% 
körüli a stabilak aránya. A tizedek esetében is a jövedelmi skála két szélén 
elhelyezkedők esetében a legkisebb a cserélődés, mindkét esetben alig 
több mint 50%. A középső tizedeknél viszont már legalább akkora, sőt 
esetleg nagyobb az esélye egy szomszédos tizedbe kerülésnek, mint az 
ugyanabban maradásnak. 
 
JÖVEDELEMÖSSZETÉTEL 

 
Ebben a részben a jövedelemösszetevőket nem az egyenlőtlenséghez 

való hozzájárulásuk, illetve relatív szerepük szempontjából vizsgáljuk, 
hanem a jövedelemeloszlás alsó és felső szegmensének 
összetételkülönbségét, valamint a különböző jövedelemelemek ilyen 
irányú megoszlását mutatjuk be az 1989-es, illetve 1991-es 
mikroszimulációs számítások alapján, 1993-ra pedig a legfrissebb 
paneladatok alapján nyújtunk ilyen információt. 

Az alsó és felső tized eltérő demográfiai összetétele által is meghatáro-
zottan az aktív keresők főjövedelme (keresetek, vállalkozói jövedelmek) 
1989-ben az alsó decilisnél 45, a felsőnél 63%-ot képviselt a háztartási 
bruttó jövedelemből, ezek az arányok 1991-re 44, illetve 53%-ot tettek ki 
az átlagos 6%-pontos csökkenés mellett. A nyugdíjak, GYES, GYED, 
munkanélküli segély az első tizedben 19–20%, míg a tizediknél mindössze 
6–7%-ot jelentett, s ez nem is változott két év alatt. A legjelentősebb elté-
rés a szociális jövedelmek (családi pótlék, segélyek, illetve ösztöndíj) terü-
letén található, az alsó decilisnél 21%-os arányt, a felsőnél 1,5%-os arányt 
találhatunk 1989-ben, s ezek az arányok 1991-ben az alsó tizednél 1%-
ponttal emelkedtek, felül viszont nem változtak. Az egyéb jövedelmek ará-
nya éppen az ellenkezője az előzőnek, az alsó jövedelmi kategóriában a 
bruttó jövedelmek 3–4%-át jelentette, a felsőnél 10–11%-ot, a következő 
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két évben az általános 5%-pontos növekedéssel szemben az alsó kategóri-
ában marginális eltérést tapasztaltunk, de a felső kategóriában az arány 
19–20%-ra növekedett. A jövedelemelvonások legnagyobb tétele a 
személyi jövedelemadó, a bruttó jövedelmeket az alsó tizedben 3–4%-kal, 
a felsőben 12%-kal csökkentette 1989-ben, 1991-ben ugyanezek az adatok 
4–5%, illetve 15% volt. A jövedelem nagysága szerint vizsgálva a 
háztartások jövedelmi szerkezetét a panelfelvétel – más fogalmi 
kategóriákat használva – ugyanezeket a tendenciákat támasztja alá 1993-
ra. 

A SZEGÉNYSÉG 

Az előzőekben vázolt differenciálódási tényezők, illetve a különböző 
jövedelmi csoportok eltérő jövedelmi (és amire nem tértünk ki demográ-
fiai, foglalkoztatottsági) jellemzői és azok belső szerkezete mintegy szinte-
tizálva jelennek meg, ha a jövedelemeloszlás alsó szegmensét, a 
szegénységet vizsgáljuk. Míg a jövedelemeloszlás adatai arra mutatnak, 
hogy az alsó 10% relatív jövedelmi pozíciója nem romlott, tehát a 
legszegényebbek nem lettek még szegényebbek, addig a létminimum alatt 
élő népesség aránya jelentősen megnőtt. A több lehetséges szegénységi 
küszöb definíciója közül ebben a részben, minden problémája ellenére, 
alapvetően a létminimum fogalmat alkalmazzuk. 

A KSH létminimumszámítása nem próbál meg egy tételes fogyasztási 
kosarat összeállítani a létminimum számításához, hanem a tápanyagszük-
ségletből kiindulva határozza meg az élelmiszerfogyasztás értékét. Az 
1989. évi háztartásstatisztikai felvételből azokat a háztartásokat választotta 
ki, akiknek az élelmiszerfogyasztása az így meghatározott értik egy szűk 
sávjába esett, és az ő kiadásaik alapján határozta meg a létminimum érté-
két. Azóta a létminimum értékét a fogyasztói árindexszel vezetik tovább 
az 1989. évi fogyasztási szerkezet változatlanul hagyásával. Az 
élelmiszerárak növekedése 1991 második felétől felgyorsult, ennek 
megfelelően a létminimum indexe magasabb a fogyasztói árindexnél. Ha a 
fogyasztási szerkezet korrigálására sor került volna, akkor a létminimum 
értéke néhány száz forinttal alacsonyabb lenne, ami mint látni fogjuk, az e 
szint alatt élők számát erősen befolyásolná. 

A legjellegzetesebb háztartástípusra, a városokban élő, két felnőttből 
és két kisgyermekből álló családokra vonatkozóan – amelynek adatai az 
országos átlagos létminimumértékekhez nagyon hasonlóak – a 
létminimum egy főre jutó havi összege 1989-ben átlagosan 4160 Ft, 1993 
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júniusban pedig 10980 Ft volt. Mint már szó volt róla, 1989 óta a lakosság 
jövedelme és fogyasztása is csökkent, ehhez képest a változatlan szinten 
tartott – fogyasztói árindexszel továbbvezetett – létminimumérték relatíve 
megnőtt, az 1989. évi 54%-kal szemben már meg is haladja a lakosság 
átlagjövedelmének 60%-át. 

A létminimum alatt élők 1989 éves átlagban számított 800 ezres 
tömege 1992 év közepére – KSH-modellszámítások szerint – 1,6 millióra, 
az összlakosság 15,6%-ára emelkedett. A létminimum és azt 10%-kal 
meghaladó sávban az aktívak körében 610 ezer, az inaktívak közül pedig 
110 ezer fő volt található 1992-ben – a már említett modellszámítás 
szerint. Más szóval, ha a létminimumnál 10%-kal magasabb értéket 
veszünk – ami csupán 700–800 Ft egy főre jutó összeg –, akkor a jelzett 
1,6 millió főhöz további 0,7–0,8 millió fő tartozott volna. A létminimum 
szintje alatt élőket vizsgálva az aktívaknál 38% élt a létminimum értéknél 
20%-kal kisebb jövedelemből, 25% annál 10–20%-kal kisebb és 37% a 
létminimumot alulról határoló 10%-os sávon belül. Az inaktívaknál 
ugyanez a megoszlás 29, 27 és 44%. 

A létminimum alatti lakosság korösszetétele jelentősen eltér a népes-
ség egészétől, körükben magasabb a 15 éven aluli fiatalok aránya. Míg a 
népesség egészében e korcsoport aránya 20%, addig a létminimum alatti-
aknál 30%. A kormegoszlás másik szélén a 60 évesek és annál idősebbek 
esetében arányuk a népesség egészénél 19%, a létminimum alattiaknál 13–
14%. A jövedelmi életciklus jellemzőknek megfelelően az idősebb 
középkorúak közül kerülnek legkevesebben a létminimum alá, ezután 
fokozatos emelkedés tapasztalható. Becsléseink szerint az 1992. év közepi 
480 ezer fős munkanélküli állomány a közvetlen családi kapcsolaton 
keresztül mintegy 1,5–1,6 millió főt érintett. Körükben mintegy 1/3 él a 
létminimum szintje alatt. Kiemelésre érdemes, hogy a létminimumnál 
jelentősen rosszabb szinten – a létminimum 80%-a alatt – él negyed millió 
személy olyan háztartásokban, ahol egy munkanélküli van – ez 16%-os 
arány –; az olyan háztartások körében, ahol két munkanélküli van, ott az 
arány ennek kétszerese. Ezek az arányok az átlagosnak két és fél és 
ötszörösei. 

A fenti becslések mellett a Magyar Háztartás Panel adatai szerint 1992 
márciusában a népesség 27%-a, egy évvel később 35%-a élt a létminimum 
értéke alatt. Amennyiben a makrostatisztikai adatok alapján korrigáljuk a 
bevallott jövedelmeket, akkor 17% lenne a létminimum alatt élők aránya 
1992 tavaszán és 25% egy évvel később. Akármelyik típusú becslést alkal-
mazzuk is a növekedés igen nagymértékű, 1989 óta mintegy háromszoros, 
az utolsó vizsgált évben 50%-os. 
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MUNKAERŐPIAC ÉS JÖVEDELMEK AZ 1993–94-ES ÉVEKBEN 
 
Ebben a fejezetben a Magyar Háztartás Panel harmadik hullámának, 

harmadik egymást követő követéses felvételének eredményei alapján kísé-
reljük meg a felvétel igen széles témaválasztékából a legfontosabbnak te-
kinthető kettőnek, a munkaerőpiacnak és a jövedelmeknek egy gyorsjelen-
tés keretei közötti elemzését. A felvétel 1994. április 11. és május 16. 
között került végrehajtásra azzal a céllal, hogy a korábbi időszakban 
megkérdezettek minél nagyobb hányada szolgáltasson információt saját és 
háztartása „gazdasági életéről”. A harmadik hullámban végül is 1814 
háztartásban 3766 személy válaszolt az egyéni kérdőívre, lehetővé téve a 
keresztmetszeti összehasonlítás mellett a longitudinális elemzést is. 
 
A MUNKAERŐPIACI VÁLTOZÁSOK 

 
A gazdaságilag aktív népesség lakosságon belüli aránya csökken. E 

kedvezőtlen tendencia évek óta fennáll, így a gazdaságilag aktív népesség 
5–700 ezer fővel csökkent az elmúlt három-négy évben. Adataink szerint a 
foglalkoztatottak aránya ez előző évihez képest szinte nem változott, a sa-
ját bevallás szerinti munkanélküliek aránya viszont csökkent, az ez alapján 
számított munkanélküli ráta az 1993 márciusi 13,6 százalékról 10%-ra 
csökkent, ami mind szintjét, mind pedig tendenciáját tekintve a módszer-
tani eltéréseket is figyelembe véve – jól egyezik a KSH Munkaerőfelvéte-
lének eredményeivel. Folytatódott az alkalmazottak részarány-csökkenése, 
és a vállalkozók részarány-növekedése. A 16 éves és idősebb népesség 
munkaerőpiaci összetételét részleteiben mutatja be az 6. sz. táblázat. 

Ha az 1994. évi adatokat a teljes népességre vetítjük, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a teljes népesség 37%-a foglalkoztatott, mintegy 4%-a 
munkanélküli, 31 illetve 30 százaléka pedig (nem dolgozó) nyugdíjas, 
illetve eltartott. Ezekből az arányokból érthető, miért minősíthetők a 
munkaerőpiaci tendenciák alapvetően kedvezőtlennek, annak ellenére, 
hogy a munkanélküliség kiterjedése az utóbbi időszakban csökkent. Ha a 
GYED-en, GYESen lévőket kiemeljük a foglalkoztatottak kategóriájából, 
– hisz ők elsősorban társadalombiztosítási jövedelemből élnek –, akkor 
láthatjuk, hogy a tényleges keresők a népességnek csak egyharmadát 
teszik ki. Az úgynevezett eltartási ráta növekedése nemzetgazdasági 
szinten is jelentkező súlyos teher. 
 A vállalkozók foglalkoztatottakon belüli aránya folyamatosan emelke-
dik, 1994 elején 8,3% volt, s ez egy százalékponttal haladja meg az előző 
évit. Becsléseink szerint ez a vállalkozók létszámának 8–9%-os növekedé-
sének felel meg. 
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A panelfelvételek egyedülálló lehetősége, hogy a transzverzális 
elemzés mellett biztosítja a dinamikai nézőpont érvényesíthetőségét is. A 
7. sz. táblázat alapján megfigyelhető, hogy az 1993-ban adott kategóriába 
tartozók egy évvel később hol találhatók. Az alkalmazottak egyforma 
arányban lettek munkanélküliek és mentek nyugdíjba, mindkettő 4,3%, 
vállalkozóvá mintegy 2%-uk lett. Ez utóbbival ellentétes folyamat, hogy a 
vállalkozók 12–13%-a alkalmazottá vált. Az új vállalkozók 50%-a 
alkalmazottból és csak kisebb részük (20%) munkanélküliből lett 
vállalkozóvá. A munkanélküliek a leginkább mobil csoport, egyező 
arányban követtek két ellenkező irányú utat, lettek alkalmazottak vagy 
nyugdíjasok, 3–4%-uk kezdett vállalkozásba, amely arány kétszerese 
ugyan az alkalmazottaknál tapasztalható ezen aránynak, mindazonáltal 
nem tekinthető tömegesnek. Az 1993-as munkanélküliek 25–30%-a volt 
egy évvel később is munka nélkül, s ez felhívja a figyelmet a tartós 
munkanélküliség problémájára. 

A foglalkoztatottak foglalkozási szerkezetében egy év alatt, de az el-
múlt két évben sem történtek lényeges változások. A szellemi foglalkozá-
súak aránya közel 40% (1 százalékponttal magasabb mint tavaly), s a szel-
lemiek 31%-a valamilyen vezető pozícióban van. A szellemi dolgozókon 
belül enyhén nőtt a beosztottak és csökkent a vezeték aránya, folytatódott 
a korábbi trend. A fizikai foglalkozásúak 43%-a szakképzetlen vagy beta-
nított munkát végez, arányuk enyhén növekvő. 

Folytatódtak a foglalkoztatottak munkahelyének gazdálkodási formá-
jában bekövetkező változások. Alapvető és dinamikus a magánszektor tér-
nyerése. Míg 1992-ben a foglalkoztatottak 9,4%-a részben, 25,6%-a telje-
sen magántulajdonban levő vállalkozásban dolgozott, ezek az arányok 
1993-ban 11,5 és 28,6%-ra, 1994-ben pedig 13,2 illetve 32,8%-ra 
növekedtek. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak közel fele a 
tágan értelmezett magángazdaság keretei között dolgozik. Folyamatos az 
állami vállalatok átalakulása állami, illetve részben vagy egészében 
magántulajdonú gazdasági társasággá. Csökkent az önkormányzati 
vállalatoknál és a hagyományos szövetkezetekben foglalkoztatottak 
részaránya, bár ezek az átalakulások kevésbé karakterisztikusak. Nőtt – 
mégpedig jelentősen – a költségvetési intézmények szerepe,(lásd a 8. sz. 
táblázatot). 

Tovább folytatódott a gazdasági ágazatok közötti átrendeződés is. A 
hármas klasszikus felosztást alkalmazva a tercier ágazat bővülését, a 
mezőgazdaság folyamatos térvesztését és az ipar részarány-csökkenését 
látjuk. Az ipar, építőipar és a mezőgazdaság részarányának változása az 
elmúlt évben ellentétes irányú, de azonos mértékű volt. Az iparban 
foglalkoztatottak aránya bővült, az építőipar szinten maradt, a 
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mezőgazdaság pedig csökkent. A tercier szektoron belül erőteljes az 
egészségügy, kultúra bővülése. Természetesen a részben vagy teljesen 
magánkézben lévő gazdasági egységek foglalkoztatottjainak ágazati 
megoszlása más képet mutat, de sokszor hasonló időbeli tendenciákkal. 
Ebben a körben továbbra is csekély az egészségügy, kultúra súlya, viszont 
a teljes gazdaságénál magasabb az ipar részaránya, s ennek bővülése is 
gyors, míg hasonló, de kisebb mértékekkel ugyanez igaz a szolgáltatásra is 
(lásd a 9. sz. táblázatot). 
 
A HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI HELYZETE 

 
Mielőtt a jövedelmi helyzet elemzését elkezdjük, egy rövid kitérőt kell 

tennünk az adatok minőségi jellemzőinek bemutatása felé, mert minden 
jövedelmi vizsgálat során az első kérdés az szokott lenni: milyen az adatok 
megbízhatósága? Az általunk elemzett jövedelmi adatok a bevallott jöve-
delmekre vonatkoznak. A felvétel során nagyon részletes kérdések vonat-
koztak a jövedelmek típusaira, elemzésünkben ezek aggregátumait hasz-
náljuk. A KSH makrostatisztikai adataival való gyors összehasonlítás azt 
mutatja, hogy a főmunkahelyi jövedelmek, a társadalombiztosítási és szo-
ciális jövedelmek esetében a bevalláson alapuló és a makroadatok nagyon 
közel vannak egymáshoz. Ugyanakkor a népesség egészének 
jövedelméből a felvételben – a makrostatisztikai adatokhoz képest – 
mintegy 500 milliárd forint hiányzik. Összességében ez a hiány a hivatalos 
statisztika által számított jövedelem 20–25%-át teszi ki, s ez az arány a 
korábbi hullámok során is hasonló volt. Egy másik „hiányosság”, hogy a 
fekete vagy láthatatlan jövedelmek a vizsgálat számára is láthatatlanok. E 
két tényező alapján azt mondhatjuk tehát, hogy a lakosság tényleges 
jövedelme mintegy 30–50%kal magasabb, mint ami a mi bevallott 
adatainkból kiderül. A hiány – értelemszerűen – az előbb nem említett 
tételeknél jelentkezik, amelyek lakossági eloszlásáról és különböző 
csoportokban való megoszlásáról nincs információnk. Ezért, valamint 
azért mert az adatok minősége nem romlik évről évre, sem a mikro-makro 
összehasonlításban, sem pedig a lemorzsolódás (mintából kilépés) 
jövedelemkarakterisztikájában – nem jellemző, hogy a módosabbak 
nagyobb arányban lépnek ki a panelből –, úgy véljük a felvétel eredményei 
jól használhatók ezen a területen is, természetesen az említettek 
következményeinek figyelembevételével. 

A háztartások teljes éves (áprilistól márciusig számolt) jövedelme egy 
év alatt egy háztartásra vetítve 12%-kal, egy főre vetítve pedig 14%-kal 
emelkedett, ami jóval elmarad az infláció mértékétől, tehát ebben az 
időszakban is reáljövedelem-csökkenés történt. A közel azonos mértékű 
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(22–23%-os) infláció mellett 1992-ről 1993-ra 15–16% volt a háztartások 
nominális jövedelmének emelkedése, most – a már említett – 12%. Ami a 
jövedelem szerkezetének változását illeti, a főmunkahelyi jövedelmek 
aránya emelkedett, az összes jövedelmet meghaladó (de az inflációt el nem 
érő) növekedése miatt, amit táplált az átlagértékek változása mellett a 
csökkenő munkanélküliség is. Az utóbbi évek tendenciáinak megfelelően 
a társadalombiztosítási jövedelmek emelkedtek leginkább (egy év alatt 
2021%kal), a mezőgazdasági jövedelmek nominálértékben is csökkentek. 
Meglepő, hogy a tőkejövedelmek, nyereség is csökkent, bár az 1993-as év 
alacsony kamatszintje, valamint a nyereség béresítésének tendenciája miatt 
magyarázható. A három időszak jövedelemszerkezetének változását 
mutatja be az 10. sz. táblázat. 

A jövedelemeloszlásban, illetve az annak megjelenítésére szolgáló de-
cilis átlagok változásában, ezek egymáshoz való viszonyában érdekes 
változások történtek az elmúlt két vizsgálati periódusban (lásd 11. sz. 
táblázat). Az 1992–1993-as időszakban az alsóbb, de a középső decilisek 
relatív jövedelempozíciója javult, az első hét háztartási decilis egy főre 
jutó átlagjövedelme az átlagosnál jobban, az elsőé messze jobban 
emelkedett. Ennek volt a következménye, hogy a 
jövedelemegyenlőtlenség csökkent. Az 1993–1994 közötti periódus ezzel 
ellentétes képet mutat, most a felső három decilis növekedése haladja meg 
az átlagot, a legalsóé nagyon alacsony, így az egyenlőtlenség ismét, a 80-
as évek végén a 90-es évek elején megszokott módon emelkedik. A 
jelenség vizsgálata természetesen további vizsgálatokat igényel. 

Az imént felrajzolt kép további árnyalatokkal gazdagítható a kereszt-
metszeti eszközöket meghaladó elemzéssel. Így például, ha a bázisidőszak 
jövedelmei alapján felállított decilisekben vizsgáljuk az egyéves periódu-
sok jövedelmi dinamikáját, mindkét időszakban a fenti képtől eltérően azt 
tapasztaljuk, hogy az alsó decilisek jövedelememelkedése messze megha-
ladja a felsőkét, különösen a legalsóé a legfelsőét. Egy kisebb összeg rela-
tíve nagy növelése kisebb abszolút összeggel lehetséges, lehet hogy így 
egy következő decilisbe kerülnek át, de az is lehet hogy feljebb. 
Mindenesetre miután itt relatív eloszlásokról van szó, igaz az a trivialitás, 
hogy az alsó decilisben mindig van valaki. Az átmenet mátrix 
felállításával (lásd 15. sz. táblázat) tovább vizsgálhatók a különböző 
időpontok közötti mozgások. A népességötödök között a két periódus alatt 
elég jelentós áramlások láthatók: az 1992-ben alsó kvintilisbe tartozók 
47%-a maradt 1994-ben is alul. A jobb relatív helyzetbe kerülők fele a 
második ötödbe, negyede „középre”, mintegy tizedük pedig a legfelső 
ötödbe lépett át. Legzártabb csoport a legjobb jövedelmi helyzetben lévők, 
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nekik 61%-uk maradt e legjobb helyzetben, s mindössze 6%-uk csúszott le 
legalulra. 

Összefoglalva tehát, az országban folytatódott az életszínvonal, a reál-
jövedelem csökkenése, a jövedelemszerkezet átalakulása, s egy rövid meg-
szakítással szintén folytatódott az egyenlőtlenség növekedése. Mindezek-
kel együtt, a „szegények szegényednek, a gazdagok gazdagodnak” típusú 
kijelentések – úgy tűnik – nem írják le jól a valóságos mozgásokat, azok 
ennél jóval összetettebbek. 
 
A SZEMÉLYI SZINTŰ JÖVEDELMEK 

 
Ez a nem statisztikai kategória azt jelenti, hogy a felvétel során a jöve-

delmek többsége személyekhez kötődik, ezek összege a személyi jövede-
lem. Háztartási szinten mindössze a bérbeadásból származó jövedelmeket 
és a háztartás egésze által kapott segélyt, illetve támogatást veszik számba. 
A kategorizálás alapja pedig a személy, aki a jövedelmeket megszerzi. Ta-
lán egy kicsit furcsa ezzel a fogalommal találkozni, mindenesetre lehetősé-
get ad, hogy néhány csoport jövedelmi helyzetét részletesebben is vizsgál-
hassuk. 

Az egyes népességcsoportok esetében eltérő tendenciákat tapasztalunk. 
Az 1994 márciusi helyzet alapján: az alkalmazottak, a nyugdíj mellett 
dolgozók és a nyugdíjasok jövedelmének emelkedése haladta meg az 
áremelkedést az utóbbi egy év alatt, a többieké nem érte el azt (lásd 12. sz. 
táblázat). Az 1992–1994-es periódus alatt csak a nyugdíj mellett dolgozók 
(egyébként nem túl nagy társasága) és a GYED-en, GYES-en lévők tudtak 
reáljövedelem-növekedést elérni. A foglalkoztatottak átlagos személyi jö-
vedelme a korábbi időszak 16,5%-os növekedését meghaladóan,18,2%-kal 
növekedett, ami meghaladta az infláció mértékét. A vizsgált két évet 
együtt tekintve azonban 4–5%-os reálcsökkenés tapasztalható (lásd 8. sz. 
táblázat). 

A személyi jövedelmeket a tulajdon formája szerint vizsgálva – 
várakozással ellentétben – nem tapasztalunk nagy dinamikai eltéréseket, 
1993-ról 1994-re mindössze 2–3 százalékpont a különbség a legmagasabb, 
vegyes és a legalacsonyabb magántulajdonú cégnél dolgozók 
jövedelememelkedése között. Meg kell azt is jegyezni, hogy a megszerzett 
jövedelmek közötti különbség az elmúlt két évben némileg csökkent, s az 
állami, magán, vegyes tulajdonú cégnél foglalkoztatottak jövedelme vált a 
legmagasabbá. 

Tovább folytatódott az egyes foglalkozási csoportok jövedelmi 
pozícióinak átrendeződése is. Kiemelkedő volt az értelmiségiek és 
vezetők, ezzel szemben átlag alatti a szakképzetlenek 
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jövedelememelkedése. Jóval az átlagot meghaladó a felső vezetők körében 
az emelkedés, aminek következtében jövedelmük több mint két és 
félszerese a foglalkoztatottak átlagának. Rajtuk kívül a beosztott 
értelmiségiek tudták javítani relatív helyzetüket a foglalkoztatottakon 
belül. A horizontális egyenlőtlenség növekedett, a két szélsőérték (felső 
vezetők, segédmunkások) közötti arány az 1992-es 3,26-ról 1994-ben 
4,10-re nőtt (14. sz. táblázat). 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben három alapvető 
tendencia volt megfigyelhető a munkaerőpiacon: kettő tartós, hosszabb 
ideje érvényes trend – a gazdaságilag aktívak, a foglalkoztatottak 
számának és arányának csökkenése, egy pedig új jelenség – a 
munkanélküliség csökkenése. Ez utóbbi örömteli tényező ellenére mélyen 
meghatározó, és többnyire kevesebb figyelmet is kap a ténylegesen 
dolgozókra háruló egyre magasabb eltartandó népességhányad kérdése, 
mely ráadásul az utóbbi esztendőkben nem is magyarázható demográfiai 
okokkal, hisz a munkaképes korosztályok létszáma néhány tízezer fővel 
még növekedett is. A másik meghatározó tendencia a magánszektor 
terjedése, melyet mutat mind a vállalkozók száma, mind a munkahelyek 
szektorális megoszlása. Ennek következménye az állami hatókör 
visszaszorulása, illetve a beavatkozási eszköztár átalakulása, de – más 
nézőpontból – a keresetek, ezek belső arányainak átalakulása is. A 
piacgazdasági átalakulások az általános életszínvonal csökkenése mellett, 
a jövedelemegyenlőtlenség növekedésével zajlanak. 
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TÁBLÁZATOK 

1.sz. táblázat 

 
A BRUTTÓ PÉNZJÖVEDELMEK FORRÁSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE 
 (%)
 1990 1991 1992 1993 

Kereset 53,3 46,9 45,3 44,4 
Bérjellegű jövedelem 7,0 7,5 8,5 8,8 
Mezőgazdasági kistermelés 1,9 1,6 1,4 1,2 
Egyéb vállalkozói jövedelem 7,9 9,5 10,0 11,7 
Pénzbeni társadalmi juttatás 23,9 24,6 25,8 26,6 
Ebbő1: nyugdíj 14,9 14,7 14,9 15,4 
Egyéb jövedelem 6,0 9,8 9,0 7,2 
     
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Makrostatisztika 
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2. sz. táblázat 
 
A LAKOSSÁG NÉPESSÉGTIZEDEINEK RÉSZESEDÉSE AZ 
ÖSSZES SZEMÉLYES JÖVEDELEMBŐL ÉS AZ EGYENLŐT-
LENSÉG MÉRTÉKE 

decilisek 1972 1977 1982 1989 1992 

1 4,0 4,5 4,9 4,5 4,2 

2 5,9 6,3 6,4 6,0 5,7 

3 7;0 7,3 7,3 6,9 6,6 

4 7,9 8,1 8,1 7,7 7,4 

5 8,8 8,9 8,8 8,5 8,2 

6 9,8 9,8 9,6 9,4 9,1 

7 10,8 10,8 10,7 10,5 10,2 

8 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 

9 14,0 13,7 13,7 13,8 14,5 

10 19,7 18,6 18,6 20,9 22,3 

felső 5% 11,5 10,6 10,6 12,5 13,4 

Gini koefficiens 23,3 21,1 20,6 23,5 26,0 

Relatívszórás 47,4 41,5 40,2 48,1 58,3 

Ebből:      

aktív háztartások - - 39,9 49,0 61,2 

inaktív háztartások - - 40,0 43,5 44,1 

Robin Hood index 14,6 15,1 14,9 17,0 18,8 

A legfelső és leg-      

alsó tized átlagának      

hányadosa 493 413 380 462 531 
 
Forrás: 1972-82: Jövedelemfelmérés, 1989–92: Mikroszimuláció 
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3. sz. táblázat 

PERCENTILIS ÉRTÉKEK, ILLETVE DECILIS ÁTLAGOK (EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM, FT) 

- decilisek személyi decilis határok 
(1) 

háztartási decilis- határok 
(2) 

háztartási decilis- átlag 
(3) indexek 

 1991/92 1992/93 1991/92 1992/93 1991/92 1992/93 (1) (2) (3) 

1. 58088 66000 62974 74020 45664 55468 113,6 117,5 121,5 

2. 71983 84135 76300 91040 69796 83017 116,9 119,3 118,9 

3. 83167 97000 85900 102900 81459 96927 116,6 119,8 119,0 

4. 91870 107991 94930 112000 90234 107844 117,6 118,0 119,5 

5. 100936 117800 103342 123000 98965 117256 116,7 119,0 118,5 

6. 112367 130644 114800 135270 109004 129255 116,3 117,8 118,6 

7. 126600 147800 131150 154200 121859 144781 116,8 117,6 118,8 

8. 147100 171320 153000 177800 141212 165276 116,5 116,2 117,0 

9. 192247 224650 198395 233725 175247 203620 116,9 117,8 116,2 

10. - - - - 297339 349982 - - 117,7 

p90/p10 3,31 3,40 3,15 3,16 6,511 6,31 - -  

Forrás: Magyar háztartás Panel

                                                 
1 A legfelső és legalsó decilis átlagának hányadosa Forrás: Magyar Háztartás Panel 
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4.sz. táblázat 

SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM ALAPJÁN 
KÉPZETT SZEMÉLYI KVINTILISEKBEN 

(%) 

1992/1993 1. 2. 3. 4. 5. Összesen N 

1. 53,1 21,7 11,6 7,1 6,5 100,0 1082 

2. 25,4 42,2 21,4 8,8 2,2 100,0 1079 

3. 12,4 19,9 37,8 20,8 9,1 100,0 1081 

4. 5,6 10,9 20,7 41,0 21,8 100,0 1079 

5. 3,4 4,8 9,1 22,4 60,3 100,0 1080 

Forrás: Magyar Háztartás Panel 

5. sz. táblázat 

HÁZTARTÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM 
ALAPJÁN KÉPZETT HÁZTARTÁSI KVINTILISEKBEN 
 (%) 

1992/1993 1. 2. 3. 4. 5. Összesen N 

1. 54,0 23,6 10,4 6,5 5,5 100,0 365 

2. 25,7 40,7 21,9 7,9 3,8 100,0 366 

3. 11,5 20,3 38,0 22,2 8,2 100,0 366 

4. 6,0 10,4 23,2 40,5 20,0 100,0 366 

5. 2,8 5,2 6,6 23,0 62,7 100,0 366 

Forrás: Magyar Háztartás Panel 
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6. sz. táblázat 

A 16 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG MUNKAERŐPIACI ÖSSZETÉTELE 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS) 

 1992 1993 1994 

alkalmazott 40,1 36,6 35,9 

vá11alkozó 3,6 3,4 3,9 

alkalmi munkás 1,1 0,7 0,9 

nyugdíj mellett dolgozó 1,7 1,6 1,7 

GYES, GYED 3,7 3,7 4,0 

foglalkoztatott 50,2 45,9 46,5 

munkanélküli 5,7 7,2 5,2 

gazdaságilag aktív 55,9 53,1 51,7 

nyugdíjas 34,7 37,4 38,3 

eltartott 9,3 9,4 10,0 

Összesen  100,0 100,0 100,0 
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7. sz. táblázat 

A 16 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG MUNKAERŐPIACI ÖSSZETÉTELÉNEK LONGITUDINÁLIS 
VÁLTOZÁSA 

1994 alkal- vállal- alkalmi nyugdíj GYES, munka- nyugdíjas eltar- nem összesen N 

1993 mazott kozó urunk. mellett GYED nélküli  tott tudjuk   

alkalmazott 74,9 1,8 0,8 0,6 1,8 4,3 4,3 0,3 11,3 100,0 158
0 

vállalkozó 12,4 67,6 0,7 2,1 0,0 0,7 2,1 1,4 13,1 100,0 145 

(alkalmi m.) - - - - - - - - - - 29 

nyugdíj m. 1,5 3,0 0,0 42,4 0,0 0,0 43,9 0,0 9,1 100,0 66 
GYES, 
GYED 22,5 1,3 0,6 0,0 60,0 5,6 1,3 0,6 8,1 100,0 160 

munkanélk. 24,6 3,5 1,6 0,0 2,2 24,6 24,6 2,2 16,6 100,0 313 

nyugdíjas 0,8 0,3 0,5 1,6 0,3 1,5 77,2 1,6 16,2 100,0 159
1 

eltartott 7,3 1,3 0,0 0,3 1,3 4,8 8,0 63,4 13,8 100,0 399 
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8. sz. táblázat 

A FOGLALKOZTATOTTAK MEGOSZLÁSA MUNKAHELYÜK 
GAZDÁLKODÁSI FORMÁJA SZERINT 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS) 

 1992 1993 1994 

költségvetési szerv 7,9 11,2 20,7 

állami vállalat 36,1 23,6 10,0 

önkormányzati vállalat 5,2 6,1 4,4 

hagyományos szövetkezet 8,1 6,4 5,0 

állami tulajdonú gazd. társaság 7,8 12,7 14,0 

részben magántulajdont gazd. társaság 9,4 11,5 13,3 

magántulajdonú gazd. társaság 15,2 18,0 21,2 

magánvállalkozás 10,4 10,6 11,5 
Összesen 100,0 100,0 100,0

9. sz. táblázat 

A FOGLALKOZTATOTTAK EGÉSZÉNEK ÉS A MAGÁNSZEKTORBAN 
FOGLALKOZTATOTTAK ÁGAZATI MEGOSZLÁSA 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS) 

 összes magánszektor 

 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

ipar 26,9 25,7 27,0 36,5 34,4 38,2 

építőipar 6,2 5,0 4,6 11,6 9,2 8,1 

mezőgazdaság 10,9 9,3 7,8 5,7 5,1 5,4 

kereskedelem 12,6 12,5 10,8 21,3 22,0 18,8 

eü., kultúra 15,3 18,1 20,1 2,4 2,7 2,0 

szolgáltatás 19,9 21,8 22,1 22,5 26,7 27,4 

közigazgatás 8,3 7,5 7,7 - - - 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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10. sz. táblázat 

AZ EGY HÁZTARTÁSRA JUTÓ JÖVEDELEMFORRÁSOK SZERINT 
(ÁPRILIS-MÁRCIUS) 

 1991/92 1992/93 1993/94 
 forint % forint % forint % 

fűmunkahelyi jöv. 160443 48,8 167306 44,0 195744 45,9 
különmunka jöv. 23151 7,0 26017 6,8 29037 6,8 
mezőgazd. kisterm. 21462 6,5 22408 5,9 16110 3,7 
tőkejöv., nyereség 21352 6,5 32534 8,5 28156 6,6 
társadalombizt. 78498 23,9 102386 26,9 123357 28,9 
szociális jövedelem 22709 6,9 28409 7,5 31052 7,3 
transzferjöv. 1460 0,4 1479 0,4 2710 0,6 
Összesen 329075 100,0 380539 100,0 426166 100,0 

11. sz. táblázat 

AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM ALAPJÁN KÉPZETT HÁZTARTÁSI 
DECILISEK ÁTLAGOS JÖVEDELMEI (ÁPRILIS-MÁRCIUS) 

 1991/92 1992/93 1993/94 (3)/(1) 
alsó decilis 3734 4554 4600 123,2 
2 5836 6894 7264 124,5 
3 6782 8047 8873 130,8 
4 7533 8947 10031 133,2 
5 8257 9735 11073 134,1 
6 9069 10749 12234 134,9 
7 10147 12048 13694 135,0 
8 11722 13769 15933 135,9 
9 14571 16915 19806 135,9 
felső decilis 24937 28812 33920 136,0 
átlag 10258 12045 13739 133,9 
alsó/átlag 0,364 0,378 0,335 
felső/átlag 2,430 2,392 2,469 
felső/alsó 6,678 6,327 7,374 
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12. sz. táblázat 

A 16 ÉVEN FELÜLI NÉPESSÉG EGYES CSOPORTJAINAK SZEMÉLYI 
JÖVEDELME 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS)  

 1992 1993 1994 1994/1993 1994/1992 

alkalmazottak 18927 22053 26192 118,8 138,4 

vállalkozók 25706 28664 32074 111,9 124,8 

nyugdíj mellett dolg. 18963 22764 28057 123,2 148,0 

GYED-en, GYES-en 
lévők 

8362 10859 12513 115,2 150,0 

munkanélküliek 9208 10199 10520 103,1 114,2 

nyugdíjasok 8811 10626 12467 117,3 141,5 

13. sz. táblázat 

A FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JÖVEDELME ÉS AZ 
ÁRSZÍNVONAL 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS)  

 személyi jövedelem fogyasztási ár 
 forint előző év 1992 előző év 1992 
 

 =100,0 =100,0 =100,0 =100,0 

1992 19262 - 100,0 - 100,0 
1993 22439 116,5 116,5 123,4 123,4 
1994 26518 118,2 137,7 116,8 144,1 
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14. sz. táblázat 

AZ EGYES FOGLALKOZÁSI CSOPORTOK SZEMÉLYI JÖVEDELME 
(ADOTT ÉV MÁRCIUS) 

 1992 1993 1994 1994/1993 1994/1992 

foglalkoztatott 18929 22496 26416 117,4 139,6 

felső vezető 45003 56611 70342 124,3 156,3 

közép vezető 32929 42881 45048 105,1 136,8 

alsó szintű vez. 23175 25115 30579 121,8 132,9 

beosztott ért. 23689 29682 35248 118,8 148,8 

egyéb szellemi 17424 20321 23981 118,0 137,6 

kereskedő 24964 24230 31987 132,0 128,1 

szakmunkás 16338 20051 22528 112,4 137,9 

betanított urunk. 14332 16885 20582 121,9 143,6 

segédmunkás 13982 14475 17311 119,6 123,8 

szakképzett mg. 14447 17098 19187 112,2 132,8 

15. sz. táblázat 

A JÖVEDELMI HELYZET LONGITUDINÁLIS VÁLTOZÁSA 1992–1994 
KÖZÖTT 

1994        

1992 1. 2. 3. 4. 5. Összesen N 

alsó kvintilis  46,5 27,0 13,5 7,7 5,3 100,0 1102 

2. 25,1 35,2 25,8 10,1 3,8 100,0 1105 

3. 12,0 19,9 32,8 26,2 9,1 100,0 1100 

4. 10,0 12,3 20,8 36,1 20,8 100,0 1106 

felső kvintilis  6,2 5,8 7,1 20,0 60,9 100,0 1101 

Összesen  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Megjegyzés: egy főre jutó jövedelem alapján képzett személyi kvintilisek 
szerepelnek a táblában 
 


