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1. JÖVEDELMI EGYENL
�

TLENSÉG ÉS SZEGÉNYSÉG 
 

(Andorka Rudolf) 
 
 
A társadalmi problémák között évtizedek óta és ma is a szegénység áll a 
közvélemény érdekl � désének középpontjában. Azt mondhatjuk, hogy abban 
a társadalom nagy többsége mindig egyetértett, hogy a szegénység léte 
súlyos problémát jelent, mérséklése fontos társadalmi cél és növekedése 
egyértelm � en negatív tendenciának tekintend � . 
Koránt sincs ilyen egyetértés sem a társadalomtudósok, sem a 
szociálpolitikusok között, valamint a közvéleményben sem azt illet � en, hogy 
kit tekintsünk szegénynek, hányan vannak a szegények, milyen a 
szegénység változásának tendenciája és milyen eszközökkel lehet és 
célszer �  a szegénységet mérsékelni. 
 
 
1. ALAPFOGALMAK 
 
A szegénység, depriváció és hátrányos helyzet, valamint többszörösen 
hátrányos helyzet fogalmaknak nincs általánosan elfogadott definíciójuk. A 
definíciónak és az egyik vagy másik fogalom használatának ugyanakkor igen 
nagy jelent � sége van, mert ett � l er � sen függ az, hogy egy adott társadalmon 
belül hány embert, családot tekintünk szegénynek stb. 
 
A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet 
megjelölésére, az alacsony jövedelem és az ebb � l adódó egyéb hátrányok, 
mint nem megfelel �  táplálkozás, igen rossz lakásviszonyok megjelölésére 
szokták használni. Továbbá a szegénység kifejezésnek a társadalommal 
szemben kritikusabb „felhangja” van, mint a többi rokon fogalmaknak. 
 
A depriváció szó szerint „valamit � l való megfosztottságot” jelent. Nemcsak a 
szegénység megjelölésére, hanem például a gyermekeknek a „szül � i 
szeretett � l való megfosztottságára” is használják. Amikor a szegénység 
megjelölésére használják, akkor többnyire azt értik rajta, hogy a deprivált 
személy vagy család nélkülöz valamit, ami az adott társadalomban a nagy 
többségnek rendelkezésére áll, vagy amit az adott társadalomban mindenki 
számára kívánatos, elérend �  minimumnak tartanak. Ezért inkább relatív, mint 
abszolút hátrányt jelent (lásd alább), és sokszor lényegesen tágabb kör �  
hátrányokra vonatkoztatják, mint amilyeneket a hagyományos szegénység 
fogalmába beleértenek, és mint amelyek egyszer � en csak alacsony 
jövedelmet és ebb � l adódó hátrányokat jelentenek. 
 
A hátrányos helyzet fogalmat a depriváció magyar fordításaként 
értelmezhetjük, tehát relatív lemaradást jelent és nemcsak jövedelmi, hanem 
egyéb hátrányokra (például elmagányosodás) is vonatkozik. A többszörösen 
hátrányos helyzet az olyan személyekre és családokra vonatkozik, akiknél 
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egynél több hátrány (például alacsony jövedelem és rossz egészségi állapot) 
jelentkezik. Használata mögött az a megfontolás húzódik meg, hogy a 
hátrányok halmozódása különösképpen megnehezíti az azokból való 
kiemelkedést. 
 
Az eddig tárgyalt fogalmak nem határolódnak el élesen egymástól. El � fordul, 
hogy az egyik szerz �  szegénységnek nevezi azt, amit a másik deprivációként 
jelöl meg. Ezzel szemben teljesen egyértelm �  az abszolút és a relatív 
szegénység (vagy depriváció, vagy hátrány) közötti különbség. 
 
Abszolút szegénységr � l beszélnek, ha az egyén vagy a család alatta marad a 
létminimumnak. A létminimumot legtöbbször egy bizonyos egy f � re jutó havi 
jövedelemben határozzák meg, de elképzelhet �  más létminimum kritérium is, 
például lehet azt mondani, hogy amelyik családnak nincs h � t � szekrénye, az 
a létminimum alatt él (ez a kritérium szerepelt egyebek mellett az egyik 
amerikai definícióban). 
 
A relatív szegénység viszont azt jelenti, hogy az egyén vagy család er � sen 
elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól, például az egy f � re jutó 
jövedelme kevesebb, mint az átlag 50 vagy 40 százaléka. Némelykor 
egyszer � en az egy f � re jutó jövedelem szerint sorba rakott egyének vagy 
családok „alsó” 10 százalékát (decilis) vagy 20 százalékát (kvintilis) tekintik 
relatív szegénynek. Nemcsak jövedelem, hanem más életkörülmény mutatók 
alapján is beszélhetünk relatív szegénységr � l, például azt mondhatjuk, hogy 
a mai magyar társadalomban, ahol a 8 általános iskolai végzettség 
megszerzése általánosan elfogadott követelménynek tekinthet � , az ennél 
alacsonyabb végzettség � ek relatív értelemben szegények. 
 
Az abszolút és relatív szegénység fogalom használatának nagyon 
messzemen �  következményei vannak: amikor a gazdasági fejl � dés során a 
társadalomban az átlagos jövedelem emelkedik vagy az átlagos 
életkörülmények javulnak, az abszolút értelemben vett szegénység majdnem 
biztosan csökken. Ezzel szemben ugyanebben a helyzetben a relatív 
szegénység nem csökken (kivéve azt az esetet, ha párhuzamosan csökken a 
jövedelem stb. szerinti egyenl � tlenség), s � t n � het is. 
 
A relatív fogalom használatára jó példa P. Towsend alábbi megállapítása az 
1970-es évek közepi Angliáról: „A népesség abszolút vásárlóerejének 
lényeges növekedése ellenére paradox módon semmi sem mutat az 
egyenl � tlenség lényeges csökkenésére az elmúlt 25 évben, s � t bizonyos 
jelek arra utalnak, hogy n � tt a depriváció és új depriváció formák jelentek 
meg, mert több a munkanélküliség, bizonytalanabb a foglalkoztatás, 
különösen az iskolából kikerül �  fiatalok, rokkantak, fogyatékosok ill. 
középkorúak és n � k számára; sokkal többen mennek id �  el � tt nyugdíjba; 
egyes újjászervezett és marginális iparágakban a foglalkoztatottak elfogadják 
a rossz munkakörülményeket és munkavégzési feltételeket; n �  a jövedelmi 
helyzet vizsgálatához kötötten adott segélyek köre, különösen a bevándorolt 
munkások körében, és csökkennek a szegények jogai; az új városi 
lakótelepeken, különösen a többemeletes házakban n �  a mocsok, a 
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veszélyeztetettség és a zsúfoltság; n �  a bevándorlókkal szembeni 
szisztematikusabb diszkrimináció; n �  a lakásnélküliség; a bérlakásokban él �  
családok és egyének számára csökken a bérviszony biztonsága.” (Sociology 
and social policy. London. 1975.) 
 
Egy másik oldalról közelíti meg a relatív szegénység fennmaradását L. 
Rainwater Amerikában: „Elfogadhatjuk, hogy a személyes jövedelem 
növekedésének hatását nagymértékben lecsökkenti az a tény, hogy „a 
népesség nagy többsége által vásárolt standard csomag” ugyanolyan 
gyorsan n � , mint a személyes fogyasztás. Ha ez így van, akkor a vizsgálat 
során megkérdezettek nem következetlenek, amikor azt állítják, hogy 
konstans dollárban számított jövedelmük és a „létfenntartási költségeik” 
egyaránt er � sen emelkedtek, és hogy az utóbbi lényegében eléri a jövedelem 
növekedését. Röviden megfogalmazva azt mondják, hogy azok a relatív 
költségek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy részt vegyenek a teljes érték �  
társadalmi tagságot definiáló tevékenységekben, valójában nem változnak 
egyik évtizedr � l a másikra. Következésképpen az egyén véleménye a saját 
jólétér � l sokkal érzékenyebb arra, hogy milyen a relatív pozíciója egy adott 
id � pontban a nagy többséghez viszonyítva, mint arra, hogy milyen a pozíciója 
saját múltbeli fogyasztásához viszonyítva ...” (What money buys. Inequality 
and social meanings of income. New York. 1974.) 
 
 
2. ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
 
A szegénység problémája a társadalomtudományok egyik legtöbbet és 
legélesebben vitatott kérdése. Szorosan összekapcsolódik a társadalmi 
egyenl � tlenségek okának, megítélésének és megszüntethet � ségének 
kérdésével. 
 
Vannak olyan társadalomtudósok (szociológus csak elvétve akad közöttük), 
akik a társadalmi egyenl � tlenség, az emberek alapvet �  egyenl � tlenségek 
okát biológiai adottságokban látják, és feltételezik, hogy ezek többé-kevésbé 
örökl � dnek. Jellemz �  elméleti tételük volt például az 1960-as években 
(amikor a szegény fekete gyermekek számára a fehér gyermekekével azonos 
oktatási feltételeket kívánt az amerikai kormányzat teremteni), hogy az 
amerikai fehérek és feketék intelligenciaszintje genetikai meghatározottság 
miatt különbözik, ezért semmilyen oktatási er � feszítéssel sem fog sikerülni a 
feketék intelligenciaszintjét a fehérek átlagára felemelni. Eddig azonban 
senkinek sem sikerült azt meggy � z � en bizonyítani, hogy az intelligencia 
szintjét valóban dönt � en meghatározza az öröklött génállomány. 
 
Egy ezzel élesen ellentétes álláspont szerint a szegénység oka a gazdasági-
társadalmi rendszer jellege, m � ködése. A szocialista eszmekörhöz közelálló 
szociológusok sok esetben a kapitalista rendszerben látták a szegénység 
okát és azt állították, hogy a szocialista társadalomban nem lesz szegénység. 
A valóságban azonban a szocialista társadalmak mindegyikében el � fordult 
szegénység, némelyikben nagyon is jelent � s szegénység, habár ezt hosszú 
ideig tagadták. Azonban olyan szociológusok is, akik nem feltétlenül kívánták 
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vagy látták lehetségesnek az adott társadalmi rendszer felváltását egy 
másikkal, rámutattak arra, hogy a gazdasági és társadalmi rendszer 
m � ködésének megváltoztatásával lényegesen mérsékelni lehetne a 
szegénységet. Ennek érzékeltetésére idézik W. McCord és A. McCord 
(Power and equity. New York. 1977) azt az adatot, hogy abból az összegb � l, 
amelyb � l az Egyesült Államokban 1974-ben egy repül � gép-anyahajót 
építettek, az ország összes leromlott városi körzetét, „slum” körzetté újjá 
lehetett volna építeni. 
 
Az egyéni örökölt biológiai adottságokban és a gazdasági-társadalmi 
rendszerben a szegénység okát látó felfogás között mintegy középen 
helyezkednek el azok, akik valamilyen a társadalmi viszonyok által er � sen 
befolyásolt egyéni ok szerepét emelik ki. 
 
Ide tartozik az az irányzat, amely a m � veltség és az iskolai végzettség terén 
fennálló hátrányokban látta a szegénység f �  okát. Eszerint az iparosodott 
társadalmakban a mindennapi élethez meglehet � sen széles kör �  
tájékozottság, sok ismeret és gyakorlati jártasság elsajátítása szükséges. 
Akik ezzel nem rendelkeznek, azok menthetetlenül hátrányos helyzetbe 
kerülnek a jövedelemszerzés területén és ennek következtében minden más 
területen is. Ezért az oktatást látják annak a területnek, ahol a szegénység 
gyermekeinek speciális támogatásával a legeredményesebben lehet a 
szegénység, különösen annak örökl � dése ellen küzdeni. 
 
Egy másik álláspont a szegények rossz testi és különösen lelki egészségi 
állapotára hívta fel a figyelmet és azt hangsúlyozta, hogy krónikusan beteg, 
rokkant emberek, - egyebek között rokkantak, leépült, de kórházban tartást 
nem igényl �  elmebetegek, alkoholisták, - egyszer � en képtelenek nagyobb 
er � kifejtésre, rendszeres munkavégzésre. 
 
Volt olyan álláspont, amely szerint els � sorban a csonka - egyszül � s - 
családok válnak szegénnyé és képtelenek ebb � l a helyzetb � l kiemelkedni. 
Ezek a családok azután a gyermekeikre is átörökítik a szegény állapotot, s � t 
az egyszül � s család típus mintája is örökl � dik nemzedékr � l-nemzedékre. 
 
Az el � bb említett három elméleti magyarázatot némileg ötvözi a "szegénység 
kultúrája" elmélet. Egyik vezet �  képvisel � je Amerikában Oscar Lewis volt, 
"Sanchez gyermekei" cím �  könyvét magyarul is olvashatjuk. Hasonló 
módszerrel írta le a szegénységet Budapesten Fábián Katalin: "A Makoldi 
család" cím �  könyve. Eszerint a szegény rétegbe tartozóknak egy egészen 
különös viselkedési norma és értékrendszere, vagyis "kultúrája" van. Ez 
megakadályozza � ket abban, hogy a szegénységgel járó terheket elviseljék. 
Amerikai szociálpszichiáter szerz � k azt a tételt is megfogalmazták, hogy a 
szegénység kultúrájának e véd �  funkciója nélkül a szegények nem lennének 
képesek mentális egészségüket fenntartani a szegény életkörülmények 
nyomása alatt. 
 
Empirikus vizsgálatok alapján megfogalmazták azt a hipotézist, hogy a 
szegénység els � sorban életciklus-jelenség. A századfordulón angliai 
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vizsgálatok azt találták, hogy a munkáscsaládok el � ször a házasságkötés 
után, a gyermekek megszületését követ � en válnak szegényekké, majd amikor 
a gyermekek már feln � nek és keres � kké válnak, kiemelkednek a 
szegénységb � l, a gyermekek családalapítása és eltávozása, valamint a 
szül � k megöregedése után azonban egy újabb szegénységszakasz 
következik az utóbbiak számára. Más újabb vizsgálatok kimutatták, hogy 
különféle demográfiai események, - özvegyülés, válás, az átlagosnál több 
gyermek születése stb. - is a szegénységi küszöb alá süllyedést okozhatják. 
 
Ha nem csak a szegénységnek, hanem általában a társadalmi 
egyenl � tlenségeknek a létét, tendenciáját és okát próbáljuk megérteni, akkor 
határozott különbséget kell tennünk az abszolút és a relatív szegénység 
között. Az iparosodás és általában a modern gazdasági fejl � dés el � tti 
évszázadokban minden társadalom tagjainak nagy többsége a mai 
értelemben véve abszolút szegény volt, viszont a gazdasági fejl � déssel, az 
életszínvonal emelkedésével párhuzamosan az abszolút szegénység 
csökkent és elképzelhet � , hogy a jöv � ben a fejlett országokban teljesen vagy 
majdnem teljesen el is t � nhet, mert senki vagy alig valaki lesz, akinek nem 
lesz elég jövedelme ahhoz, hogy a ma elfogadhatónak tartott táplálkozást, 
ruházkodást, lakást biztosítsa magának. 
 
Ha azonban a relatív szegénység fogalmat használjuk, akkor a szegénység 
tendenciájának megítélésekor az az alapvet �  kérdés, hogy a jövedelmek és 
az életszínvonal egyenl � tlensége hogyan változott, n � tt-e vagy csökkent. 
Simon Kuznets (Economic Growth and Income Inequality. American 
Economic Review. 1955. március) évtizedekkel ezel � tt azt a tételt fogalmazta 
meg, hogy a modern gazdaságokban a gazdasági növekedéssel 
párhuzamosan csökken a jövedelem-egyenl � tlenség. Gerhard Lenski (Power 
and Privilege. New York. 1966) az emberi társadalmak egész 
fejl � déstörténetére kiterjed �  elméletet fogalmazott meg a jövedelmi 
egyenl � tlenségek alakulásáról: a gy � jtöget � -vadász társadalmaktól egészen 
az ipari forradalomig folyamatosan n � ttek az egyenl � tlenségek, az ipari 
társadalomban azonban megfordul a tendencia: az érett ipari társadalmakban 
a gazdasági fejl � déssel párhuzamosan csökken az egyenl � tlenség. Habár ez 
a tendencia hosszútávon érvényesnek látszik, az elmúlt 20-25 évben számos 
fejlett kapitalista társadalomban a jövedelem-egyenl � tlenség növekedését 
figyelték meg. 
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Fel lehet vetni azt a kérdést is, hogy egyáltalán szükségszer � -e, hogy a 
társadalomban egyenl � tlenségek legyenek, és ha igen, mi ennek a 
magyarázata. Az emberiség történetében eddig fennállt társadalmak 
mindegyikében el � fordultak egyenl � tlenségek. 
 
Egyes pszichológusok ezt azzal magyarázták, hogy a társadalom tagjainak 
képességei - intelligencia szintje, az er � kifejtésre való képessége és 
hajlandósága - egyenl � tlenek, a jobb képesség � ek pedig magasabb 
jövedelmeket érnek el. Genetikusok némelykor hajlamosak azt feltételezni, 
hogy ezek az intellektuális képességek nagy mértékben örökl � dnek. Ezt 
azonban eddig nem bizonyították meggy � z � en. 
 
A funkcionalista elméleti irányzathoz tartozó szociológusok szerint a 
társadalmi egyenl � tlenségek azért alakulnak ki és maradnak fent, mert 
ezáltal biztosítja a társadalom, hogy a legfontosabb pozíciókat az azokra 
legjobban alkalmas személyek töltik be. (Davis, K.: Human Society. New 
York. 1949.) 
 
Ezzel szemben a konfliktuselméletek képvisel � i szerint a jövedelem-
különbségek gyökerét a hatalom különbségében kell keresni. A hatalommal 
rendelkez �  társadalmi osztályok, elitek és személyek képesek a maguk 
számára nagyobb részt megszerezni a sz � kösen rendelkezésre álló javakból, 
mint a hatalom nélküliek. (Mills, C. W.: Az uralkodó elit. Budapest. 1962.) 
 
E két ellentétes nézet között helyezkedik el az a közgazdaságtanhoz 
közelálló magyarázat, hogy a modern társadalmakban a munkaer � piaci 
viszonyok játszanak nagy szerepet az egyes társadalmi és foglalkozói 
rétegek jövedelmének meghatározásában: a jövedelem az árhoz hasonlóan 
egyensúlyba hozza a keresletet és a kínálatot. A kínálat nagyságának 
meghatározásában szerepe van annak, hogy hány megfelel �  képesség �  és 
iskolai végzettség �  személy van a társadalomban, de az is, hogy a hatalmi 
viszonyok hogyan tudják a kínálatot korlátozni és a kereslet oldalán a 
feltételeket meghatározni. 
 
 
3. MÓDSZEREK 
 
A családi jövedelmekre és így az alacsony jövedelm � ekre vonatkozó 
információink f �  forrása a Magyarországon a KSH által 1963-tól 1988-ig 
ötévenként (mindig a megel � z �  év összes jövedelmeire kiterjed � en) végzett 
jövedelem-felvételek. Ezeknek során a háztartások (pontosabban: a lakások) 
egy reprezentatív mintájából, többnyire a népesség fél százalékától, 
körülbelül 18-20 ezer háztartástól kérdezték meg az összes el � z �  évi 
jövedelmekre vonatkozó adatokat. Ha a család (pontosabban: háztartás) 
összes jövedelmét elosztják a háztartástagok számával és 12-vel, akkor 
kapják meg az egy f � re jutó havi jövedelmet. Tehát ha egy négyszemélyes 
háztartás évi összes jövedelme 144 ezer Ft, akkor az egy f � re jutó havi 
jövedelem 3000 Ft. 
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Az adatfelvételek eredményeit igen részletesen publikálták jövedelem 
kategóriák (1. táblázat) szerint a legkülönfélébb társadalmi (társadalmi réteg, 
lakóhely) és demográfiai ismérvek (életkor, gyermekszám) szerinti 
bontásban. E felvételek alapján pontosan tudjuk, hogy hányan és az összes 
népesség hány százaléka tartozott ötévenként a legalacsonyabb jövedelm �  
kategóriákba (2. táblázat). 
 
1992-t � l a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia 
Tanszéke, a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) és a 
Központi Statisztikai Hivatal egy olyan úgynevezett "háztartás panel" 
adatfelvétel sorozatba kezdett, amelynek keretében a lakosság reprezentatív 
mintáját alkotó körülbelül 2000 háztartást és annak 16 évesnél id � sebb tagjait 
évr � l-évre megkérdezik a jövedelmi viszonyaikról, foglalkoztatásukról 
(munkanélküliségükr � l) és - nem minden évben - életkörülményeik, 
életmódjuk különféle jellemz � ir � l, véleményeikr � l, attit � djeikr � l. Az els �  
három adatfelvételi hullámra (1992, 1993, 1994 áprilisában) került sor. Ezek 
az adatfelvételek a legutóbbi évek jövedelmi viszonyaira vonatkozó 
ismereteink forrásai. Az ennek a fejezetnek ötödik részében bemutatott 
adatok ezekb � l a felvételekb � l származnak. 
 
Meg kell jegyezni, hogy ezeknek a "háztartás panel" adatfelvételeknek az 
adatai két ok miatt pontatlanabbak a KSH korábbi adatainál: 

1.  kisebb a minta, vagyis a megkérdezett háztartások száma, ennek 
következtében a lehetséges mintavételi hiba nagyobb, 

2.  a magánszektor és a második gazdaság er � s kiterjedése következtében 
a jövedelmi kérdésekre adott válaszok megbízhatatlanabbakká váltak. 

 
Meg kell említeni azt a különleges módszertani problémát is, amely a minta 
lemorzsolódásából származik. Évr � l-évre a minta kis része kiesik, mert az 
el � z �  évben megkérdezettek elhunytak, elköltöztek és nem sikerült � ket 
megtalálni (elvben az elköltöz � ket és a más háztartásba átlép � ket is 
felkeresik és megkérdezik, ez azonban érthet � en nem minden esetben 
sikerül), vagy egyszer � en megtagadják a válaszadást. Ezért a minta 
reprezentativitása fokozatosan romlik. Ezt a felvett adatok súlyozásával kell 
ellensúlyozni, vagyis szorzószámok segítségével helyesbítjük - növeljük vagy 
csökkentjük - a különböz �  kategóriákba tartozó háztartások és személyek 
esetszámait, hogy arányuk megfeleljen az össznépességen belüli 
arányoknak. 
 
Ahhoz, hogy a szegények számát és a szegény népesség összetételét 
vizsgálhassuk, meg kell határoznunk a szegénységi jövedelmi küszöböt. Ha 
az abszolút szegénység fogalmat használjuk, akkor létminimum szintet kell 
meghatározni. 
 
A létminimum számítása sok módszertani problémát vet fel. Mivel az emberek 
nagy része háztartásban él, és mivel a háztartástagok jövedelmei a 
háztartásban összeadódnak, majd a bel � lük vásárolt fogyasztási javakat 
feltehet � en többé-kevésbé egyenl � en osztják el a háztartástagok között, a 
létminimumot az egy f � re jutó háztartási jövedelem valamely szintjénél kell 
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meghatározni. Nem teljesen tisztázott kérdés azonban, hogy amikor az 
összes háztartási jövedelmet a tagok számával elosztják, akkor minden tag 
azonos súllyal szerepeljen-e. Például a csecsem�  kevesebbet kell, hogy 
fogyasszon, mint a feln � tt. Továbbá bizonyos kiadások együttesen 
jelentkeznek a háztartásban (pl. f � tés), tehát ha több háztartástag van, akkor 
egy tagra kisebb kiadás jut. Ezért el �  szokott fordulni, hogy életkor szerint 
különböz �  súlyt adnak az egyes személyeknek, továbbá a nagyobb 
háztartásokban a többedik háztartástagoknak kisebb súlyt adnak. Ezeket a 
súlyokat nevezik fogyasztási egységeknek, a súlyokat együtt pedig 
ekvivalencia skálának. 
 
A KSH 1987 óta a következ �  súlyokat használja: háztartásf �  = 1,20; aktív 
keres � k és fels � fokú intézményekben tanuló hallgatók = 1,00; 15-18 évesek 
= 0,95; 15-59 éves inaktív és eltartott férfiak és 19-54 éves inaktív és eltartott 
n � k = 0,90; 60 éves és id � sebb inaktív és eltartott férfiak ill. 55 éves és 
id � sebb inaktív és eltartott n � k = 0,80; 11-14 évesek = 0,45. Továbbá más-
más létminimumot számítanak a városiak és vidékiek számára. 
 
Az alkalmazott súlyozást vagy ekvivalencia skálát szokták egyetlen 
elaszticitási mutatóval is jellemezni. Ha N a háztartás gazdasági 
szükségleteinek összege és S a háztartás taglétszáma, akkor az 
  N = Se  
képletben e = az ekvivalencia skála elaszticitása. A fenti KSH skála e = 0,74 
elaszticitásnak felel meg. Az OECD és az Európai Statisztikai Hivatal egy  
e = 0,55 elaszticitású skálát használ, vagyis nagyobb méretgazdaságosságot 
tételez fel a háztartás nagyságának növekedésekor. Mások a háztartások 
megkérdezése alapján (amikor különböz �  nagyságú és összetétel �  
háztartások nyilatkoztak arról, hogy mekkora összeg szükséges alapvet �  
szükségleteik fedezéséhez) e = 0,4 elaszticitású ekvivalencia skálát 
állapítottak meg. 
 
Ha a létminimum számításánál ekvivalencia skálát használnak, akkor 
természetesen különböz �  létminimum összegeket határoznak meg a 
különböz �  nagyságú és összetétel �  háztartások számára és ennek 
megfelel � en háztartás kategóriánként kell kiszámítani, hogy hány háztartás 
és azokban él �  hány személy él a számukra meghatározott létminimumnál 
kisebb jövedelemb � l. 
 
Még nagyobb problémát vet fel a létminimumhoz szükséges kiadások 
nagyságának meghatározása. Úgy szoktak eljárni, hogy meghatároznak egy 
olyan legolcsóbb étrendet, amely éppen kielégíti a minimális 
kalóriaszükségletet, és annak az árát számítják ki. A többi kiadásokat vagy 
úgy veszik figyelembe, hogy egyszer � en megszorozzák az élelmiszer-
létminimumot valamilyen szorzószámmal (az Egyesült Államokban az 1960-
as években 3-mal), feltételezve, hogy a létminimumhoz szükséges egyéb 
kiadások e szorzószám szerint aránylanak az élelmiszer kiadáshoz, vagy 
pedig tételenként kiszámítják az összes többi kiadást, amely a létminimum 
eléréséhez szükséges (pl. kiszámítják, hogy mennyi szappan, gyufa, 
fehérnem �  stb. kiadás jut egy személyre egy hónapban). Az utóbbi módszer 
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sokkal pontosabb, de sokkal munkaigényesebb. El � nye, hogy vita esetén a 
kritikus személy pontosan megmondhatja, hogy mit kívánna kivenni vagy 
betenni a létminimumba. 
 
Az így számított létminimumokat sok bírálat érte a szakirodalomban. 
Els � sorban arra hivatkoztak, hogy a létminimum nem lehet egyszer � en 
biológiai fogalom, mert mindig befolyásolják az adott társadalomnak nemcsak 
az objektív életkörülményei (pl. melegebb éghajlaton kevesebb kalória 
fogyasztása szükséges, kevesebb ruházat kell), hanem a szokásai, kultúrája 
is. Például egészen eltér �  az a lakás, amelyet különféle társadalmakban a 
létminimumhoz szükségesnek tartanak. Ennek ellenére a létminimum-
számításoknak igen sok értelmét látom, mert az adott társadalomban és adott 
korszakban támpontot adnak annak meghatározásához, hogy milyen 
jövedelemszint alatt kezd � dik a szegénység. Az ilyen létminimumok alapján 
meghatározott "szegény-arányokat" országonként azonban nem szabad 
összehasonlítani. 
 
Korábbi években a KSH a létminimum mellett kiszámított egy úgynevezett 
társadalmilag elfogadható létminimumot, amely a létminimumnál valamivel 
magasabb volt. Ebbe beleszámították a létminimumba szorosan bele nem 
tartozó egyéb kiadásokat is. 
Magyarországon a KSH el � ször 1968-ra vonatkozóan számított ilyen 
minimumokat. A létminimum 620 Ft/f � , a társadalmilag elfogadható 
minimumot 830 Ft/f �  szinten határozták meg. (Háztartás-összetétel és városi 
vagy falusi lakóhely szerint ett � l eltér �  más minimumokat is számítottak.) 
 
Ezt követ � en az 1980-as évek közepéig nem került sor létminimum 
számításra. Az újra megindított számítások némileg eltér �  módszereket 
használtak, mint az 1968-ra vonatkozó számítások, ezért a kiszámított 
létminimumok nem teljesen összehasonlíthatók. Ekkor 1982-ig visszamen � en 
kiszámították a létminimumot és évr � l-évre korrigálták azt az áremelkedésnek 
megfelel � en. Az átlagos egy f � re jutó létminimum a következ � képpen alakult: 
 
 

 
Év 

Átlagos egy f � re 
számított létminimum (Ft) 

1982 1990 
1983 2130 
1984 2300 
1985 2480 
1986 2590 
1987 2810 
1988 3260 
1989 3890 

 
 
1990 óta a KSH nem közli a létminimum "nagyátlagát", amely az összes 
háztartásra vonatkozó átlagos létminimumot fejezi ki, hanem csak a 
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különböz �  típusú (összetétel � , lakóhely) háztartásokra vonatkozó 
létminimumokat. 
Mivel az 1980-as években a két feln � ttb � l és két gyermekb � l álló városi 
háztartások egy f � re jutó létminimuma esett a legközelebb az országos 
átlaghoz, 1990 óta az ilyen háztartások létminimumát szoktuk az országos 
átlagnak vagy az országos átlagot megközelít �  létminimum értéknek 
tekinteni. 
Ez a következ � képpen alakult. 
 
 

 
 

Id � pont 

Átlagos egy f � re számított 
létminimum a két feln � ttb � l és 

két gyermekb � l álló városi 
háztartásokban (Ft) 

 1990 december   5900 
 1991 december   7850 
 1992 december   9775 
 1993 június 10974 
 1994 június 13087 
 1994 december 14550 

 
 
Az 1993 és 1994 júniusi részletes létminimum adatokkal szemléltetjük, hogy 
különböztek a KSH számításai szerint a különböz �  nagyságú, összetétel �  és 
lakóhely �  háztartások létminimumai (3. táblázat). 
 
Ha a relatív szegénység fogalmat használják, akkor az átlagtól vagy a 
mediántól messze elmaradó jövedelm �  háztartásokat vagy személyeket 
sorolják a szegények közé. Az átlagos vagy medián egy f � re jutó jövedelem 
40, 50 vagy 60 százalékát szokták szegénységi küszöbnek tekinteni. 
El � fordul, hogy mindhárom küszöböt használják és ilyenkor a 40 százalék 
alattiakat igen szegényeknek, a 40 és 50 százalék közé es � ket közepesen 
szegényeknek, az 50 és 60 százalék közé es � ket kevéssé szegényeknek 
szokták elnevezni. 
 
A mediánhoz való viszonyítást - szemben az átlaghoz  való viszonyítással - 
az indokolhatja, hogy a mediánt nem befolyásolják a széls � ségesen alacsony 
és magas jövedelmek, amelyekr � l fel szokták tételezni, hogy esetleg téves 
vagy hamis bevalláson alapulnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a jövedelem-
eloszlási adatok esetében, - ahol általában sok az átlagtól kissé elmaradó 
nagyobb jövedelm �  személy - a medián alacsonyabb szokott lenni az 
átlagnál, ezért a medián 50 százalékának megfelel �  jövedelem alacsonyabb 
mint az átlag 50 százalékának megfelel �  jövedelem. 
 
A relatív szegénység vizsgálatban és a jövedelmi egyenl � tlenségek 
vizsgálatában használják a jövedelmek decilis eloszlásának fogalmát, 
mutatóit. Ebben az esetben úgy járnak el, hogy az egy f � re jutó jövedelem 
nagysága szerint sorba rendezik az összes megfigyelt háztartásokat, vagy 
személyeket, majd a legmagasabb jövedelm � ekt � l lefelé haladva tíz 
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egyforma létszámú kategóriába sorolják � ket (ezek a decilisek) és 
meghatározzák, hogy az egyes decilisek mekkora mértékben részesednek az 
összes összeírt jövedelemb � l. A fels �  decilis része tehát azt fejezi ki, hogy a 
"leggazdagabb" tíz százalék az összes jövedelemnek mekkora részéhez jut 
hozzá, az alsó decilis pedig azt, hogy a "legszegényebb" egytizedrész 
mekkora részt kap az összes jövedelemb � l. Ha a két százalékos arányt 
elosztjuk egymással, az egyenl � tlenség tömör mutatóját kapjuk. 
 
Némelykor - ha a leggazdagabbakat és a legszegényebbeket akarják 
vizsgálni - a legfels �  és legalsó 5% jövedelmének részarányát mutatjuk ki. 
Máskor nem deciliseket, hanem kvintiliseket, vagyis az alsó 20%-ot, a 
következ �  20%-ot, stb. különítik el, annak jövedelmét, életviszonyait 
hasonlítják össze. 
 
A szegénységet er � s leegyszer � sítéssel úgy is lehet vizsgálni, hogy a legalsó 
decilist vagy a legalsó kvintilist tekintik szegénynek. Ezzel a definícióval 
természetesen nem lehet a szegénység növekedését vagy csökkenését 
elemezni, de vizsgálhatjuk vele a legalacsonyabb jövedelm �  egytized vagy 
egyötöd rész összetételét és annak változását. 
 
 
4. A SZEGÉNYSÉG MÁS ORSZÁGOKBAN 
 
A 19. században a mai fejlett országok mindegyikében a lakosság többsége 
minden valószín � ség szerint szegény volt abban az értelemben, hogy nem 
érte el azt a jövedelemszintet, amely az alapvet �  létszükségletek olyan 
kiegészítéséhez lett volna szükséges, amely lehet � vé teszi az emberi 
képességek optimális felhasználását. Az els �  modern értelemben vett 
empirikus szegénységkutatást Charles Botth végezte Londonban a múlt 
század végén. Meghatározott külön egy szegénységi és egy súlyos 
szegénységi jövedelemküszöböt. Részletes kérd � ívek segítségével vizsgálta 
a szegény munkáscsaládok helyzetét. A századforduló körül S. Rowntree az 
angliai York városában hasonló vizsgálatot végzett és azt évtizedekkel 
kés � bb megismételte. 
 
Míg a XIX. században és az 1930-as nagy gazdasági válság idején 
általánosan elfogadott megállapítás volt az, hogy a népességnek egy igen 
jelent � s része szegény, a második világháború után a fejlett országok nagy 
részében egy olyan der � látó felfogás terjedt el, hogy a gyors gazdasági 
növekedés következtében a szegénység egészen rövid id � n belül elt � nik 
vagy már meg is sz � nt. Az 1960-as évek elején ismerték fel újra a 
szegénység létét. 
 
Az Egyesült Államokban a szocialista politikai meggy � z � dés �  M. Harrington 
"A másik Amerika" cím �  könyvében 1963-ban mutatott rá arra, hogy 
Amerikában, amely akkor a világ leggazdagabb országának számított, a 
népesség jelent � s része szegény. A szegénység elleni küzdelem ezen az 
úton került bele J. F. Kennedy elnöki választási programjába is. Els �  
megközelítésként évi 3000 dollárban jelölték meg azt a jövedelmet, amely 
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egy család évi létminimumához szükséges (A családtagok számától 
függetlenül). Az 1960. évi amerikai népszámlálás szerint, amely a családi 
jövedelemre vonatkozó kérdést is tartalmazott, a népesség 17,8 százaléka élt 
meg 1959-ben ennél kisebb jövedelemb � l. Utóbb 124 különböz �  
családtípusra vonatkozóan külön-külön végeztek létminimumszámítást és 
ezzel a finomabb módszerrel valamilyen (közel 1 százalékkal) nagyobbnak 
találták a létminimum alatt él � k arányát. 
 
Az Egyesült Államokban azóta is rendszeresen kiszámítják a létminimumot és 
közlik az ennél alacsonyabb jövedelemb � l megélni kényszerül � k arányát. Ez 
az arány az 1960-as években csökkent, de az 1970-es és 1980-as években 
újra n � tt. Jellemz �  J. Reston újságíró 1983. évi kommentárja: "Amerikában, a 
világtörténelem leggazdagabb nemzetének 15 százaléka vagy 34 millió 
ember jelenleg a hivatalos szegénység szint alatt él, 17 év óta ez a 
legmagasabb arány." (International Herald Tribune, 1983. aug. 22.) 
 
Angliában az 1960-as évek elején a Munkáspárthoz közelálló szociológusok, 
R. M. Titmuss (Income distribution and social change. London, 1962.) és P. 
Townsend (Poverty in the United Kingdom. Harmondwosth, 1979.) kezdtek 
alapos vizsgálatokat a szegénységr � l. 
Az angol szociológusok inkább a relatív, mint az abszolút 
szegénységfogalmat (létminimumszámítást) alkalmazták. P. Townsend az 
1960-as évek végi vizsgálatában egy sok változóból összeállított indexet 
használt fel a szegénység mérésére, tehát egy kifejezetten sokdimenziós 
szegénységfogalmat alkalmazott. Mindezek az összetett mér � számok, mind a 
jövedelemszint alatt él � k arányának egyszer �  mutatója, a szegények 
arányának növekedését mutatták. Ezt a Konzervatív Párt kormányzása alatt 
hozott intézkedéseknek, valamint demográfiai okoknak tulajdonították, mint 
az id � sek számának emelkedése, az egyszül � s családok arányának 
növekedése. 
 
Mindkét országban az volt a szegénység növekedésének közvetlen oka, 
hogy az egy f � re jutó jövedelem országos átlagának emelkedésével 
egyidej � leg a jövedelmek egyenl � tlensége n � tt, úgyhogy a társadalom 
legalacsonyabb jövedelm �  részének helyzete nem javult, hanem inkább 
romlott. A háttérben lév �  ok pedig az volt, hogy mind a Köztársasági Párt, 
mind a Konzervatív Párt kormányai tudatosan arra törekedtek, hogy 
adópolitikával és a társadalmi juttatások megnyirbálásával átformálják a 
jövedelem-eloszlást. 
 
Svédországban, ahol a hosszú szociáldemokrata kormányzás tudatos 
politikája következtében a jövedelmi egyenl � tlenség az 1970-es és 1980-as 
években a legkisebb volt a fejlett t � kés országok közül, egy 1968-ban végzett 
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szegénység-vizsgálatban egy olyan sokdimenziós szegénység vagy 
hátrányos helyzet fogalmat alkalmaztak, amelyben külön-külön mérték, hogy 
hányan vannak hátrányos helyzetben 

1. a jövedelem, 
2. a munka és munkakörülmények, 
3. a lakásviszonyok, 
4. az iskolai végzettség, 
5. az egészségi állapot, 
6. a táplálkozás, 
7. a társadalmi és családi kapcsolatok hiánya, 
8. a szabadid �  eltöltése, 
9. a politikai befolyás teljes hiánya miatt. 

 
A vizsgálatokat kés � bb a Svéd Statisztikai Hivatal rendszeresen 
megismételte. Például az 1984-85. évi felvétel során azt találták, hogy 375 
ezer személy, a lakosság 4,5 százaléka élt a hivatalos létminimumnál 
alacsonyabb jövedelemszinten. 
 
 
5. SZEGÉNYSÉG ÉS ALACSONY JÖVEDELEM 
MAGYARORSZÁGON 
 
5.1. A szegények száma 
 
A Központi Statisztikai Hivatal családi jövedelem vizsgálatai alapján 1962 óta 
ötévenként ismerjük a népesség megoszlását a különböz �  jövedelem 
kategóriák közt. A 2. táblázat tünteti fel az egyes években a legalacsonyabb 
jövedelmi kategóriákba tartozók számát és arányát. Mivel csak az 1968. évre 
vonatkozóan készült létminimum és társadalmilag elfogadható 
minimumszámítás, csak az 1967. évi jövedelem adatok alapján tudunk 
megközelít � en pontos (csak megközelít � en, mert a minimumbecslések az 
1968. évre vonatkoznak) adatokat mondani a szegénység kiterjedésér � l: 
eszerint 1967-ben a népességnek mintegy 10%-a élt a létminimum alatti 
szinten és további 15% a társadalmilag elfogadhatónak tekinthet �  szint alatt. 
A fogyasztói árindex alakulásából (1968-at véve 100%-nak) fogalmat 
alkothatunk arról, hogy az 1968. évi 620 Ft-os létminimum és 830 Ft-os 
társadalmilag elfogadható minimum hány forintnak felelt meg a családi 
jövedelem vizsgálatok éveiben. 
 
 

 
Év 

Fogyasztói árindex 
(1968 = 100) 

1962   96 
1967 100 
1972 108 
1977 128 
1982 178 
1987 253 
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Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az 1962-ben még a népességnek közel 
30%-a élt a létminimum alatt, 1982-ig fokozatosan csökkent mind a 
létminimum, mint a társadalmilag elfogadható minimum alatti jövedelemb � l 
megélni kényszerül � k aránya. 
 
Az 1982-t � l újra számított létminimum és társadalmilag elfogadható 
minimumszintek magasabbak, mint amennyit az 1967. évi minimumokra az 
árindex emelkedésének átszámítása alapján ezekre a legújabb évekre 
kapnánk. Ennek f �  oka nyilván az, hogy a létszükségleti cikkek árai a 
fogyasztói árindenxnél gyorsabban n � ttek. Az új minimumszámítások és az 
1982. és 1987. évi jövedelemvizsgálat alapján a következ �  arányokat 
becsülhetjük. 
 
 

 
Év 

 
Létminimum 

Társadalmilag 
elfogadható 

minimum 
 alatt lév � k aránya (%) 

1982 11 12 
1987   9 11 

 
 
Azt, hogy a reálbérszintnek 1978 óta bekövetkezett csökkenése ellenére a 
létminimum és a társadalmilag elfogadott minimum alatt él � k aránya 1982-t � l 
1987-ig is kissé csökkent, azzal magyarázhatjuk, hogy az egy f � re jutó 
reáljövedelem igen lassan, de tovább n � tt 1987-ig (a jövedelem-kiegészít �  
munkákból származó jövedelmek és a társadalmi juttatások növekedésének 
köszönhet � en). 
1988-ban megállt az egy f � re jutó reáljövedelem emelkedése, 1990-t � l pedig 
elkezdett csökkenni. 1993-ig a csökkenés mértéke (1989-hez viszonyítva) 
körülbelül 11 % volt. Mivel 1994-ben emelkedett a GDP, várhatóan az egy 
f � re jutó reáljövedelem is igen kis mértékben n � tt. Az átlagos reáljövedelem 
csökkenése maga után vonta a szegénységnek, vagyis a létminimumnál 
kisebb jövedelemb � l él � k számának emelkedését. 
 
A szegénység növekedését okozó másik tényez �  a jövedelem-
egyenl � tlenségek növekedése volt. A legalsó és a legfels �  decilis 
részaránya, valamint a kett � nek a hányadosa azt mutatja, hogy 1962-t � l 
1987-ig n � tt. 1990 után a jövedelem egyenl � tlenség növekedése 
feler � södött. (4. táblázat) 
 
Némi leegyszer � sítéssel azt lehet mondani, hogy az 1980-as években a 
magyarországi jövedelem-egyenl � tlenség olyan mérték �  volt, mint amilyent 
akkoriban a skandináv országokban figyeltek meg, míg az 1990-es évek els �  
felében nagyjából az Angliában és Franciaországban megfigyelthez hasonló 
szinten emelkedett a jövedelem-egyenl � tlenség (de még messze elmaradt 
egyrészt az Egyesült Államokban, másrészt a fejl � d �  országok nagy 
többségében megfigyelt egyenl � tlenségt � l). 
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A háztartás panel adatfelvételek jövedelmi adatainak és a KSH által számított 
létminimumnak (a két feln � ttb � l és két gyermekb � l álló városi háztartások 
létminimumának) összevetése alapján Kolosi Tamás, Szívós Péter és 
Bedekovics István becsülték meg, hogy az adatfelvételek id � pontjában 
(pontosabban az adatfelvételt megel � z �  12 hónap jövedelmeinek figyelembe 
vételével) hányan éltek a létminimumnál alacsonyabb egy f � re jutó 
jövedelemb � l. Ez a szám 1992-ben valamivel több mint 2 millió, 1993-ban 
2,5-3,0 millió, 1994-ben 3,0-3,5 millió volt. 
 
A létminimum-számításnak és a jövedelmek bevallásának bizonytalanságai 
miatt a szegények számára vonatkozó fenti becsléseket óvatosan kell 
kezelnünk. Valamivel magasabb létminimum esetén lényegesen több, 
valamivel alacsonyabb létminimum esetén lényegesen kevesebb lenne a 
szegények becsült száma. Ha nagyobbnak tételezzük fel a bevallott 
jövedelmek elmaradását a tényleges jövedelmekt � l (ez a jövedelem 
felvételeknél mindig el � forduló jelenség, csak az a kérdés, hogy a 
jövedelembevallás pontossága nem csökkent-e és ha igen milyen mértékben 
az elmúlt években), akkor is kevesebbre tehetjük a szegények számát. Az 
azonban teljesen biztos, hogy a szegények száma lényegesen n � tt. 
 
Lényegesen kisebbnek mutatkozik a szegénység, ha a relatív szegénység-
fogalom alkalmazásával a medián jövedelem 50 százalékánál húzzuk meg a 
szegénység küszöböt. Ebben az esetben 1993-ban az egy f � re jutó 
jövedelemmel számolva a személyek 8,4%-a és a háztartások 5,8 %-a volt 
szegény. Ha nem az egy f � re jutó jövedelmet, hanem valamilyen súlyozott 
háztartási jövedelmet veszünk alapul, akkor ennél is kisebb a szegénység, 
éspedig e = 0,73 elaszticitású ekvivalencia skála esetén a személyek 5,6%-a, 
a háztartások 6,0%-a szegény, e = 0,40 elaszticitású skála esetén pedig a 
személyek 5,8%-a és a háztartások 8,4%-a szegény. A háztartások és a 
szegények arányának ellenkez �  irányú mozgását az magyarázza, hogy minél 
kisebb elaszticitású skálát használunk, annál kevesebb nagy háztartás és 
több kis háztartás lesz szegény. Ennek a relatív szegénységi küszöbnek 
alkalmazása esetén is n � tt a szegénység az elmúlt tíz egynéhány évben, 
mert a jövedelem egyenl � tlenség emelkedett. 
 
 
5.2. Kik szegényedtek el a leginkább? 
 
A szegénység, vagyis a létminimumnál kisebb vagy az átlag bizonyos 
százalékánál kisebb jövedelem, fogalmától meg kell különböztetnünk az 
elszegényedés fogalmát, amely - pontosabban megfogalmazva - azt jelenti, 
hogy az egy f � re jutó jövedelem csökkent. Az 1992. évi háztartás panel 
felvétel alapján Kolosi Tamás úgy becsülte, hogy 1991 áprilisától 1992 
áprilisáig a vizsgált személyek 11%-ának a jövedelme nominálisan is 
csökkent, további 56%-nak a nominális jövedelme ugyan n � tt, de a 
növekedés elmaradt az inflációtól, így reáljövedelme csökkent, 7%-nak a 
reáljövedelme stagnált, a fennmaradó 26%-nak viszont n � tt a reáljövedelme. 
Ilyen értelemben a lakosságnak 74%-a a gazdasági átalakulási folyamatok 
"vesztese" volt. 
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Vitatott kérdés, hogy az egész 1990 utáni id � szakban a népesség 
legszegényebb része, vagy a középrétegek, esetleg az alsó középrétegek 
voltak a legnagyobb "vesztesek". Ha a népesség jövedelmi deciliseinek az 
összes jövedelemb � l való részesedését kifejez �  arányokat (5. táblázat) 
vizsgáljuk, akkor minden esetre azt a következtetést vonhatjuk le, hogy már 
1982 óta, és 1990 után még inkább felgyorsulva a legalsó jövedelmi decilis 
jövedelmi részaránya esett vissza a legnagyobb mértékben. 
 
Ezek az adatok természetesen nem adnak választ arra a kérdésre, hogy az 
1980-as évekbeni jövedelmi decilisek közül melyiknek a tagjai szenvedték el 
a legnagyobb jövedelemcsökkenést az 1990-es években. Ehhez tudnunk 
kellene, hogy a ma megkérdezett háztartások tagjai melyik decilisbe tartoztak 
5-10 évvel ezel � tt. 
 
 
5.3. Mennyire tartós a szegénység? 
 
Nyilvánvalóan egészen mást jelent a szegénység, ha csak átmeneti állapot, 
és ha tartós, s � t nemzedékr � l-nemzedékre átörökít � dik. "Kétharmad-
egyharmad" társadalomról, vagyis egy jómódú kétharmad részre és egy 
szegény egy harmadrészre szétszakadó társadalomról csak akkor lehet 
beszélni, ha az egyharmadrész szegénysége tartós. A háztartás panel 
felvételeknek az a legf � bb el � nye az egyszer �  keresztmetszeti felvételekkel 
szemben, amilyenek például a KSH háztartási jövedelem felvételei voltak, 
hogy lehet � vé teszik az egyes háztartások és személyek jövedelmének 
megfigyelését hosszabb id � n keresztül, tehát egyebek között a 
szegénységben való megmaradásuk, az onnan való kiemelkedésük és oda 
való lesüllyedésük nyomon követését. 
A külföldi háztartás panel adatfelvételek többnyire azt mutatták ki, hogy a 
szegénység a szegények többségénél átmeneti állapot, tehát sokkal 
kevesebbeknél tartós állapot, mint azt a keresztmetszeti adatfelvételek 
alapján korábban feltételezték. 
 
Mivel e tanulmány megírásakor a Magyar Háztartás Panel adatfelvétel 
sorozatnak már három hulláma állt az elemzés rendelkezésére, vizsgálni 
tudjuk, hogy a magyar társadalomban mennyire tartós a szegénység. Ezt az 
elemzést egyel � re a lehet �  legegyszer � bb módon végeztük el: azt vizsgáltuk, 
hogy a háztartások és személyek melyik évben tartoztak a legalsó kvintilisbe, 
vagyis az egyének azon egyötöd részébe, amelynek az egy f � re jutó 
háztartási jövedelem tekintetében "legalul" helyezkedtek el. A legalsó kvintilis 
- mint a fentiekb � l világosan kit � nik - nem azonos a szegénységgel, 
ténylegesen a szegények arányát mind a három évben 20 százaléknál 
nagyobbnak becsülték, továbbá a szegények aránya évr � l-évre n � tt. 
 
A legalsó kvintilist tekintve "szegénynek", arra a következtetésre jutottunk, 
hogy csak a vizsgált személyeknek 7,1%-a, tehát a minden egyes évben 
szegény 20%-a, kevéssel több mint egyharmada volt mind a három évben 
szegény (6. táblázat). A háztartások között mind az alsó kvintilisbe tartozók, 
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mind a mindhárom évben szegények aránya valamivel kisebb volt, mert a 
szegény háztartások átlagosan nagyobbak voltak, mint a nem-szegények, így 
az egyének egy f � re jutó jövedelme alapján meghatározott legalsó kvintilisbe 
a háztartásoknak kevesebb mint egyötöde került. 
 
Az a tény, hogy a vizsgált személyek 1,8 %-a 1992-ben szegény volt, 1993-
ban kiemelkedett onnan, 1994-ben azonban újra visszasüllyedt a legalsó 
kvintilisbe, minden esetre arra enged következtetni, hogy a tartósan 
szegények mellett van egy másik csoport, amely ingadozik a szegénység és 
a nem-szegénység között. Ez sem módosítja azonban azt a következtetést, 
hogy a szegénységnek egy része átmeneti jelleg � . 
 
Felmerülhet persze az a kérdés, hogy a szegénységb � l való kiemelkedés 
vajon nem látszat-e, nem csak arról van-e szó, hogy például az 1992. évi 
szegényeknek egy része csak azért került ki a legalsó kvintilisb � l, mert - 
miközben �  magának a jövedelme nem változott, tehát változatlanul szegény 
maradt - másoknak a jövedelme még alacsonyabbra csökkent, így mintegy 
"kiszorították" a legalsó kvintilisb � l, noha valójában a helyzete nem javult. 
Ennek a kérdésnek a tisztázásához megnézhetjük, hogy melyik kvintilisbe 
tartoztak 1994-ben az 1992. évi különböz �  kvintilisek tagjai (7. táblázat). 
Kit � nik, hogy az 1992. évi szegényeknek valamivel több mint fele nem 
tartozott 1994-ben a legalsó kvintilishez 1992-ben, éspedig valamivel több 
mint egynegyed részük az eggyel magasabb, 2. kvintilisbe helyezkedett el, 
tehát igen közel volt a szegénységhez, vagy - a létminimumot használva a 
szegénység küszöbeként - még szegénynek számítana, egy másik körülbelül 
ugyanakkora részük azonban a 3-5. kvintilisekben helyezkedett el, tehát 
semmiképpen sem tekinthet �  szegénynek 1994-ben. 
 
Miközben hangsúlyozzuk, hogy a szegénység egyeseknél csak átmeneti 
állapot, arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy láthatóan van a szegénységnek 
egy tartós része és ez a tartósan szegény réteg van minden bizonnyal a 
legnehezebb helyzetben a mai magyar társadalomban. 
 
 
5.4. Kik a szegények? 
 
Az említett jövedelem-vizsgálatok alapján hasonlóképpen érdekes és 
valószín � leg megbízhatóbb adatokat kaphatunk arról, hogy kik tartoznak a 
magyar társadalom legalacsonyabb jövedelm � , legszegényebb részébe. 
(Ezek az adatok azért tekinthet � k megbízhatóbbaknak, mert feltételezhetjük, 
hogy az alacsonyabb jövedelm �  háztartások között a jövedelembevallás 
megbízhatósága körülbelül egyforma, tehát akiket a legalacsonyabb 
jövedelm � ekként mutatunk ki, azok valóban a legalacsonyabb jövedelm � ek, 
bárha esetleg mindannyiuknak valamivel nagyobb a tényleges jövedelme az 
adatfelvétel alapján kimutatottnál.) 
 
Amikor arra a kérdésre próbálunk válaszolni, hogy kik a szegények, els �  
megközelítésképpen a megkérdezett háztartásokban él �  személyek vagy 
népesség legszegényebb egyötöd részét tekintjük szegénynek, illetve azokat 
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a háztartásokat nevezzük szegénynek, amelyekben ezek a legalacsonyabb 
kvintilisbe tartozó személyek éltek. Ezért a személyek 20%-át tekintjük 
szegénynek, de a háztartásoknak csak 13,8 %-a szegény (mivel a 
szegényebb háztartások taglétszáma nagyobb az átlagosnál). 
 
Háztartástípusonként vizsgálva a szegénység el � fordulását (8. táblázat) a 
"házaspár gyermekkel" típusú háztartások helyzetét nagyjából átlagosnak 
találjuk, az egyszemélyes és a gyermektelen házaspár típusú háztartások 
között az átlagosnál sokkal kisebb a szegények aránya, viszont a 
háromnemzedékes és az egyéb (például két testvér, akiknek van házastársa, 
esetleg gyereke is) típusú háztartások körében az átlagosnál gyakoribb a 
szegénység. Feltételezhetjük ennek alapján, hogy a különböz �  bonyolult 
vagy összetett háztartások kialakulásának egyik f �  oka a szegénység elleni 
védekezés, mert a háztartás közös és a létszámmal nem arányosan növekv �  
költségeinek megosztása lehet � vé teszi a szegényebb háztartástagok 
(például id � s szül � k) bizonyos fokú védelmét a súlyos elszegényedést � l. 
 
Nagyon egyértelm �  és er � s a szegénység és a háztartásnagyság 
összefüggése: minél nagyobb a háztartás, annál több közöttük a szegény. Ez 
az adat két összefüggésre enged következtetni: 

1.  a szegényebb háztartások az egy háztartáson belül együttéléssel 
próbálnak a súlyos elszegényedés ellen védekezni, 

2.  a nagyobb háztartásokban nagyobb az eltartott háztartástagoknak, 
els � sorban a gyermekeknek az aránya. 

 
Nagyon határozottan megmutatkozik ez a tendencia a különböz �  
gyermekszámú háztartások összehasonlításánál: a gyermektelenek között az 
átlagosnál sokkal kisebb, a három és ennél több gyermekes háztartások 
között viszont az átlagosnál sokkal nagyobb a szegények aránya. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem csak a "sokgyermekesek", hanem 
minden gyermekes háztartás az országos átlagnál hátrányosabb jövedelmi 
helyzetben van. A gyermekvállalás tehát minden háztartás vagy család 
számára növeli a szegénységbe süllyedés esélyét. 
 
Amikor személyenként vizsgáljuk a szegénységet, az adatfelvétel 
sajátosságainak következtében kétféle táblázatot elemezhetünk: 

1.  mivel a nemet, életkort, lakóhelyet és a cigány etnikumhoz való tartozást 
a vizsgált háztartások minden tagjáról feljegyezték, a szegények arányát 
e kategóriákban kimutató táblázatokban az összes népességben 
el � forduló arányokat tudjuk közölni (9. táblázat), 

2.  mivel az iskolai végzettséget, az aktív keres � k társadalmi rétegéhez 
való tartozást és a foglalkoztatást csak azoknál - tehát a 16 éveseknél 
és ennél id � sebbeknél - jegyezték fel, akikr � l egyéni kérd � ív készült, a 
szegények arányát az ezen kategóriákon belül tartalmazó táblázatokban 
ezek az arányok csak a 16 éves és id � sebb népességre vonatkoznak 
(11. táblázat). 

 
A férfiak és a n � k aránya a legalsó kvintilisben majdnem azonos. Ez a 
jelenlegi magyarországi szegénység egyik megkülönböztethet �  sajátossága, 
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mert a más országban végzett hasonló vizsgálatokból rendszerint az t � nik ki, 
hogy a n � k közül többen szegények, mint a férfiak közül. 
 
Ha életkor szerint vizsgáljuk a szegénység el � fordulását, akkor nagyon 
lényeges különbségeket találunk. A gyermekek között az átlagosnál 
lényegesen magasabb a szegénységben él � k aránya, mint a munkavállalási 
életkorban lév � k között. A munkavállalási életkor fels �  határa (60 illetve 55 
év) fölött el � ször tovább csökken a szegények aránya, és csak a 70 évesek 
és id � sebbek körében mutatkozik egy kis emelkedés, azonban még az utóbbi 
korcsoportban is jóval az országos átlag alatt van a szegények aránya. 
 
A szegények arányát az életkori csoportokban természetesen er � sen 
befolyásolja az, hogy számításunkban minden háztartástag szükségleteit 
egyenl � nek tekintjük-e, tehát az egy f � re jutó jövedelem alapján definiáljuk a 
szegénységet, vagy pedig életkor szerint eltér � eknek vesszük a 
szükségleteket, illetve a nagyobb háztartásokban - a fix költségek 
megosztása miatt - kisebbnek tekintjük az egy f � re jutó szükségletet. Ha a 
gyermekek szükségleteit a feln � tteknél kisebbnek vesszük és ha a nagyobb 
(a legtöbb esetben többgyermekes) háztartások egy f � re jutó szükségleteit 
kisebbeknek tekintjük, akkor a gyermekek túlreprezentáltsága a szegények 
között kisebbnek t � nik. 
 
A szegénység korcsoportok szerinti aránya az elmúlt 20-30 évben nagyon 
határozott változási tendenciát mutatott: a gyermekek és a fiatal gyermekes 
családok körében n � tt, az id � sek körében csökkent a szegények aránya. Ez 
egyértelm � en mutatja a legalsó jövedelmi decilisbe tartozók arányának 
változása 1972 óta (10. táblázat). 
 
Hozzá kell tenni, hogy minden fejlett országban hasonló tendenciát figyeltek 
meg az elmúlt évtizedekben a gyermekek között lényegesen több a szegény, 
mint az id � sek közt. Ezt a tendenciát egyértelm � en kimutatták az úgynevezett 
Luxembourg Income Study kutatási program keretében tíz fejlett országból 
összegy � jtött háztartási jövedelmi felvételek összehasonlító elemzése alapján 
(Coder, J., Rainwater, L., Smeedig, T.: Inequality among children and elderly 
in ten modern nations: the United States in an International Context. 
American Economic Review, 1989. vol.79. no.2. 320-324.p.). 
Ennek a tendenciának okait alapos elemzéssel lehetne pontosan feltárni. 
Minden bizonnyal szerepet játszik benne, hogy a nyugdíjrendszerek az id � s 
lakosság nagy részére kiterjednek és viszonylag magas átlagos nyugdíjakat 
biztosítanak a jogosultak számára, míg a családi támogatások (családi pótlék 
stb.) messze elmaradnak a nyugdíjak összege mögött. 
 
Nagyon lényegesek a különbségek egyrészt Budapest és az ország többi 
települései között, másrészt a nagyobb városok (megyeszékhelyek), az 
egyéb városok és a községek között. Budapesten csak a lakosság 8,6%-a 
tartozik a legalsó kvintilisbe, tehát min � sül az itt alkalmazott definíció szerint 
szegénynek, viszont 40,7%-a tartozik a legfels �  kvintilisbe, akiket 
egyértelm � en jómódúaknak tekinthetünk. A községi népességben a 
szegények aránya 25,3%, a jómódúaké viszont csak 12,6%. 
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Minden demográfiai és társadalmi kategóriánál nagyobb a szegénységben 
él � k aránya a cigány etnikumhoz tartozók között. Hozzá kell tenni, hogy 
1992-t � l 1994-ig is lényegesen romlott ebben a tekintetben a cigányok 
hátrányos helyzete más kategóriákhoz viszonyítva. Azt lehet mondani, hogy 
az 1990 utáni gazdasági változások és válság f �  vesztesei a cigány 
etnikumhoz tartozók. 
 
Iskolai végzettség szerint nagyok a szegénység el � fordulásának 
különbségei. Míg a csak 8 osztály vagy ennél is alacsonyabb végzettség � ek 
között az átlagosnál magasabb a szegénység el � fordulása, a fels � fokú 
diplomával rendelkez � k között alig találunk szegényeket. 
 
Az aktív keres � k társadalmi rétegeinek összehasonlítása arra enged 
következtetni, hogy a mai magyar társadalomban a más fejlett vagy 
közepesen fejlett piacgazdaságokra jellemz �  tendenciák érvényesülnek: a 
vezet � k és az értelmiségiek között az átlagosnál sokkal kisebb, a 
szakképzetlen munkások és parasztok körében az átlagosnál nagyobb a 
szegénység el � fordulásának kockázata. Külön rá kell azonban arra mutatni, 
hogy az önálló kisiparosok és keresked � k rétegében is elég nagy számban 
vannak olyanok, akik a legalsó jövedelmi kvintilisbe tartoznak. Ugyanakkor 
egyharmaduk a jómódúak közé sorolható. Ezért nagy leegyszer � sítés lenne 
ezt a réteget a jövedelmi viszonyok tekintetében egységesnek tekinteni. 
 
Nem minden inaktív kategóriában nagyobb a szegénység kockázata az 
átlagosnál. Különösképpen felt � nik, hogy a saját jogú öregségi nyugdíjjal 
rendelkez � k között az átlagosnál sokkal kisebb a szegénység el � fordulása. 
Kisebb mértékben, de érvényes ez az özvegyi nyugdíjasokra is. Az 
átlagosnál magasabb a szegények aránya a rokkantnyugdíjasok között. 
Figyelmet érdemel, hogy a gyermekgondozási díjban és segélyben 
részesül � k együttvéve szintén a népesség szegényebb részéhez tartoznak. 
Érthet � , hogy a munkanélküliek között az átlagosnál nagyobb a szegények 
aránya, ugyanakkor meglep � nek mondhatjuk, hogy a munkanélküliek között 
vannak olyanok is, akik a társadalom legmagasabb jövedelm �  egyötöd 
részéhez tartoznak, akiket fent egyértelm � en jómódúakként definiáltunk. 
Nagyon hátrányos helyzetben vannak a háztartásbeliek és az egyéb feln � tt 
korú eltartottak. Számuk ugyan nem különösen nagy, de a szegényeknek 
igen magas aránya közöttük arra enged következtetni, hogy ha a 
háztartásnak valamelyik feln � tt tagja nem keres � , akkor ez annak igen nagy 
veszélyével jár, hogy a háztartás egésze szegénységbe süllyed. 
 
Mivel abból indultunk ki, hogy a tartós szegénység nemcsak jóval súlyosabb 
jelenség, mint az átmeneti szegénység, hanem némileg más természet �  is, 
megvizsgáltuk azt is, hogy a különböz �  kategóriákba tartozó háztartások és 
személyek közül hányan voltak szegények, pontosabban tartoztak az alsó 
kvintilisbe mind a három adatfelvétel évében (8., 9. és 11. táblázat) 
Az adatok azt mutatják, hogy az 1994. évi adatok alapján kirajzolódó 
különbségek és tendenciák még világosabbak: a nagy háztartásokban, a 3 és 
többgyermekes háztartásokban, a gyermekek között, az alacsony iskolai 
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végzettség � ek, a szakképzetlen munkások és parasztok, a községi lakosok, 
a rokkantnyugdíjasok, a munkanélküliek, a háztartásbeliek és egyéb 
eltartottak között az átlagosnál sokkal nagyobb a tartósan szegények aránya. 
A leginkább "túlreprezentált" csoport a tartósan szegények között a 
cigányság. A cigány etnikumhoz tartozóknak jóval több mint a fele mindhárom 
évben a legalsó jövedelmi kvintilishez tartozott. Az évr � l-évre bekövetkezett 
változások vizsgálata azt is kimutatta, hogy a szegények, köztük a cigány 
etnikumhoz tartozó szegényeknek volt a legkisebb esélye arra, hogy a 
szegénységb � l kiemelkedjenek. 
 
Ha a szegénységet - összetételének elemzése céljára - nem az egy f � re jutó 
jövedelem alapján meghatározott alsó kvintilisként definiáljuk, hanem 
egyrészt máshol húzzuk meg a szegénység határát, például a medián 
jövedelem 50 százalékánál, vagy az alsó decilist tekintjük szegénynek, és 
másrészt az egy f � re jutó jövedelem helyett valamilyen ekvivalencia skálával 
súlyozott háztartási jövedelmet vesszük alapul, akkor némileg eltér �  
becsléseket kapunk arról, hogy kik a szegények. Ezeknek az elemzéseknek 
két f �  következtetése az, hogy 

1.  minél alacsonyabban vonjuk meg a szegénység küszöböt, annál 
határozottabban mutatkoznak meg a fent leírt különbségek és 
tendenciák, így annál inkább "túlreprezentáltak" a cigány etnikumhoz 
tartozók a szegények között, 

2.  minél kisebb súlyt adunk a gyermekeknek és a többedik 
háztartástagoknak a jövedelmi szükségletek kiszámításánál, annál 
kisebb a gyermekek "túlreprezentáltsága" a szegények között, de csak 
az e = 0,55 elaszticitású skála alkalmazása esetén és akkor is csak az 
alsó kvintilisnél vonva meg a szegénység küszöböt mutatható ki több 
szegény az id � sek között, mint a gyermekek között. 

 
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a gyermekek különösen nagy 
veszélyeztetettsége a szegénység esetén megmutatkozik. 
 
 
6. SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 
 
A gazdaságilag fejlett országok az elmúlt évszázad végét � l fokozatosan 
kiépítettek olyan szociálpolitikai rendszereket, amely révén a társadalom 
hátrányos helyzet �  rétegeinek segítséget nyújtottak az átlagos társadalmi 
életszínvonaltól és életkörülményekt � l való leszakadás elkerülése 
érdekében. A második világháború után az állam és a társadalombiztosítás 
által nyújtott ilyen támogatások, a különféle szociális kiadások annyira 
kiterjedtek és olyan jelent � s összeg � ekké váltak, hogy "jóléti államról" 
kezdtek beszélni. 
Az utolsó 10-15 évben a fejlett országok nagy részében válságba látszott 
kerülni a jóléti állam. Egyrészt a szociális kiadások gyors ütemben és szinte 
automatikusan n � ttek (els � sorban a népesség öregedése és a nyugdíj és az 
egészségügyi kiadások ezzel kapcsolatos növekedése következtében), 
másrészt a gazdasági növekedés - a második világháborút követ �  igen 
kedvez �  két évtized után - lassulni kezdett. A nagy és növekv �  szociális 
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kiadások, amelyeket adókból vagy társadalombiztosítási járulékokból kell 
fedezni, rontják a vállalatok versenyképességét a nemzetközi piacokon és 
veszélyeztetik az állami költségvetés egyensúlyát. Ezért az utolsó 10-15 
évben több országban er � feszítéseket tettek a szociálpolitika reformjára. 
 
Az elszegényedés és a szegények számának növekedése súlyos problémát 
jelent a mai Magyarországon. Morális szempontok is amellett szólnak, hogy 
rossz az, ha egy társadalom nem tör � dik azzal, hogy tagjainak egy része igen 
súlyosan hátrányos helyzetbe kerül. Egy tartósuló és a társadalom 
többségét � l leszakadó szegény tömeg a gazdasági fejl � dés számára is 
súlyos tehertétellé válik. A szegénység okozta elkeseredés a demokratikus 
politikai rendszert is fenyegeti, mert széls � séges politikai mozgalmak hátterét 
alakíthatja ki. Mindez amellett szól, hogy a szegénységet szociálpolitikai 
eszközökkel kezelni szükséges. 
Ugyanakkor csökken �  GDP (nemzeti jövedelem) és azon belül is 
csökkentend �  állami költségvetési arány mellett nyilvánvalóan nehéz a 
szociálpolitikára fordítható er � forrásokat növelni. A szocialista rendszert � l 
örökölt szociálpolitikai rendszer sok tekintetben ésszer � tlen: egyes 
területeken kifejezetten pazarló költekezésre ösztönöz, ugyanakkor a 
szociálpolitikai támogatásnak igen jelent � s része nem a legjobban 
rászorulóknak jut. 
 
A szociális kiadások fogalomkörét különböz �  szélességben szokták 
meghatározni. Sz � kebb definíció szerint ide tartoznak: a nyugdíj, a családi 
támogatások, a táppénz, a munkanélküli segély, a szociális segély. Tágabb 
definíció alkalmazása esetén ide számítják az egészségügy, az oktatás 
kiadásait, a lakáskiadásokhoz nyújtott különféle, némelykor nehezen mérhet �  
támogatásokat (szubvencionált lakbér, kedvezményes kölcsönök stb.), a 
fogyasztói áruk szubvencionálását. A sz � kebb definíció alkalmazása esetén 
a magyarországi szociális kiadások (12. táblázat) nem különösképpen 
magasak, magasabbak, mint a kevésbé fejlett nyugati t � kés (OECD) 
országokban, de nem érik el a leggazdagabb t � kés országokban elért 
százalékos részarányt a GDP-n belül. Ha viszont hozzászámítjuk az összes 
fenti egyéb tételeket, akkor az így definiált összes szociális kiadásnak a 
GDP-n és az állami költségvetésen belüli aránya igen magas. 
Fokozza a magyarországi problémákat az a tény, hogy az öregedés 
következtében a nyugdíjkiadások és az egészségügyi kiadások szinte 
automatikusan n � nek, a növekv �  munkanélküliség pedig a munkanélküli 
segélyekre és a munkanélküliek foglalkoztatására fordítandó összegeket 
növeli. 
 
A szociális kiadások egy részét az állami költségvetésb � l fedezik, másik 
részüket a társadalombiztosítás, azonban ennek kiadásai mögött is ott áll az 
állami költségvetés. A társadalombiztosítási járulékoknak a bérekhez 
viszonyított aránya Magyarországon a legmagasabb az összes gazdaságilag 
fejlettebb ország között, ez a tény érthet � en rontja a magyar vállalatok 
versenyképességét a piacokon. 
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A különféle szociális kiadások megoszlása a szegényebb és jobb módú 
háztartások között nagyon eltér � . Els � sorban a családi pótlékból és a 
gyermekgondozási segélyb � l, mivel fix összeg � ek, sokkal nagyobb részben 
részesülnek a szegényebbek, mint a gazdagabbak. Talán némi meglepetést 
okoz, hogy a munkanélküli segély nemcsak a legszegényebb háztartásoknak 
juttat jövedelem kiegészítést, hanem a jobb módúaknak is jut bel � le. 
Hasonlóképpen a kifejezetten a legszegényebbek támogatására szolgáló 
szociális segélynek egy része is a jobb módú háztartások felé "folyik el". A 
nyugdíjból származó jövedelmek, mivel a nyugdíj a korábbi jövedelemmel 
arányos, magasabbak a jobb módú, mint a szegény háztartásokban. Az 
oktatási kiadások inkább a szegényebbeknek, az egészségügyiek inkább a 
jobb módúaknak jutnak, a lakástámogatás kifejezetten a jobb módú 
háztartásoknak nyújt nagyobb segítséget, mint a szegényebbeknek. 
 
E problémák fényében kell megítélni azokat az er � feszítéseket, amelyek 
jelenleg és a közeljöv � ben a szociálpolitika egészének megreformálására 
irányulnak. 
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MELLÉKLET 
 
 
1. táblázat 

 
A népesség megoszlása az egy f � re jutó személyes jövedelem nagysága 

szerint, 1982 és 1987 
 

Egy f � re jutó 1982-ben  
havi személyes folyó 1987. évi 1987-ben 

jövedelem árszínvonal alapján  
  2 600 Ft alatt 30,1   7,0   6,5 

  2 600 -  3 400 Ft 28,9 14,2 13,4 
  3 400 -  3 800 Ft 10,8 10,6   9,3 
  3 800 -  4 200 Ft   8,4 10,5   9,6 
  4 200 -  4 600 Ft   6,5 10,1   9,0 
  4 600 -  5 000 Ft   4,5   8,9   8,4 
  5 000 -  5 400 Ft   3,2   8,4   7,3 
  5 400 -  5 800 Ft   2,3   6,3   6,2 
  5 800 -  6 600 Ft   2,7   9,3   9,7 
  6 600 -  7 800 Ft   1,5   7,7   9,0 
  7 800 -10 000 Ft   1,1   5,2   6,9 

10 000 Ft felett   1,1   1,8   4,7 
 100,0 100,0 100,0 
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2. táblázat 
 

Az alacsony jövedelm �  kategóriákba tartozók száma és aránya a 
népességben 

 
 

Év 
Egy f � re jutó 

jövedelem 
(Ft) 

A népesség 
száma 
(ezer) 

Arány az össz-
népességben 

(%) 
             -  400 1084 10,2 

1962       400-  600 2243 21,1 
       600-  800 2551 24,0 
             -  600 1002   9,8 

1967       600-  800 1513 14,8 
       800-1000 1952 19,1 
             -  600   374   3,6 

1972       600-  800   561   5,4 
       800-1000   956   9,2 
     1000-1200 1331 12,8 
             -  800   160   1,5 

1977       800-1000   202   1,9 
     1000-1200   362   3,4 
     1200-1400   574   5,4 
              1800   685   6,4 

1982     1800-2200 1038   9,7 
     2200-2600 1489 13,9 
             -1800   138   1,3 
     1800-2200   181   1,7 

1987     2200-2700   361   3,4 
     2600-3000   574   5,4 
     3000-3200   393   3,7 
     3200-3400   457   4,3 

 



 30 

3. táblázat 
 

A KSH által számított létminimum értékek 
1993. és 1994. júniusában 

 
 

Háztartás- 
Egy háztartásra 

 
Egy f � re 

 
típusok városok községek városok községek 

 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 
                        Aktív háztartások 

1 feln � tt 15449 18330 14137 16805 15449 18330 14137 16805 
1  feln � tt 
    1 gyermekkel 

23803 28332 22319 26609 11902 14166 11160 13305 

1  feln � tt 
    2 gyermekkel 

32546 38787 29703 35486 10849 12929 9901 11829 

2 feln � tt 26986 32110 25489 30371 13493 16055 12745 15186 
2 feln � tt 
   1 gyermekkel 

36242 43161 33304 39748 12081 14387 11101 13249 

2 feln � tt 
   2 gyermekkel 

43897 52349 41305 49342 10974 13087 10326 12336 

2 feln � tt 
   3 gyermekkel 

49933 59660 46810 56034   9987 11932   9362 11207 

2 feln � tt 
   4 gyermekkel 

55304 66195 51848 62182   9217 11033   8641 10364 

3 feln � tt 39425 46939 36474 43510 13142 15646 12158 14503 
3 feln � tt 
   1 gyermekkel 

47593 56723 44906 53604 11898 14181 11227 13401 

3 feln � tt 
   2 gyermekkel 

54993 65616 51553 61622 10999 13123 10311 12324 

3 feln � tt 
   3 gyermekkel 

60364 72151 56591 67770 10061 12025   9432 11295 

3 feln � tt 
   4 gyermekkel 

65735 78686 61629 73918   9391 11241   8804 10560 

                               Nyugdíjas (aktív keres �  nélküli) háztartások  
1 személy 11376 13559 10400 12426 11376 13559 10400 12426 
2 személy 19739 23611 17763 21316   9870 11806   8882  10658 
3 személy 28490 34113 26209 31467   9497 11371   8736 10489 
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4. táblázat 
 

Az egy f � re jutó jövedelem alapján számított legalsó és legfels �  
népességi decilis részesedése az összes jövedelemb � l és a két arány 

hányadosa, 1962-1994 
 

 Legalsó decilis Legfels �  decilis  
Év része az összes jövedelemb � l 

(%) 
Legfels � /legalsó 

decilis 
1962 3,9 20,2 5,2 
1967 4,1 18,9 4,6 
1972 4,0 19,9 5,0 
1977 4,5 18,6 4,1 
1982 4,9 18,6 3,8 
1987 4,5 20,9 4,6 
1991 3,8 24,1 6,3 
1992 3,9 24,3 6,2 
1993 3,8 23,9 6,3 
1994 3,3 24,7 7,5 

 
 
5. táblázat 
 

Az egy f � re jutó jövedelem alapján számított népességi decilisek 
részesedése az összes személyes jövedelemb � l, 1982-1994 

 
Decilis 1982 1987 1993 1994 1994/1982 

 százalék 
Legalsó   4,9   4,5   3,8   3,3   67 

2   6,4   6,0   5,7   5,3   83 
3   7,3   6,9   6,7   6,5   89 
4   8,1   7,7   7,4   7,3   90 
5   8,8   8,5   8,1   8,0   91 
6   9,6   9,4   8,9   8,9   93 
7 10,7 10,5 10,0 10,0   93 
8 11,9 11,8 11,4 11,6   97 
9 13,7 13,8 14,1 14,4 105 

Legfels �  18,6 20,9 23,9 24,7 133 
Legfels � / 
Legalsó 

 
380 

 
464 

 
629 

 
748 
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6. táblázat 
 

Az összeírt háztartások és személyek mozgása a legalsó kvintilis 
(szegénység) és a magasabb kvintilisek (nem-szegénység) között* 

1992-t � l 1994-ig 
 

Mozgás a kvintilisek között Háztartások Személyek 
Sohasem volt szegény 72,7 % 66,6 % 
1992-ben szegény volt, a következ �  két évben nem, 
tehát tartósan kilépett 

  7,4 %   7,1 % 

1992-ben és 1993-ban szegény volt, 1994-ben már 
nem, tehát két év után sikerült kilépnie 

  2,8 %   3,2 % 

1993-ban szegény volt, el � tte és utána nem, tehát 
csak átmenetileg süllyedt szegénységbe 

  3,9 %   4,2 % 

1992-ben és 1994-ben szegény volt, de 1993-ban 
nem, tehát csak átmenetileg sikerült kiemelkednie 

 
  1,6 % 

 
  1,8 % 

1994-ben szegény volt, de el � tte egyik évben sem, 
tehát legalább átmenetileg szegénységbe süllyedt 

 
  3,8 % 

 
  5,4 % 

1993-ban és 1994-ben szegény volt, de 1992-ben 
még nem, tehát tartósan szegénységbe süllyedt 

 
  3,2 % 

 
  4,6 % 

Tartósan - mindhárom évben - szegény volt   4,7 %   7,1 % 
Összesen 100,0 % 100,0 % 

 
* Ebben "szegény" az a személy és háztartás, aki és amely az egy f � re jutó 
jövedelem alapján képzett kvintilisek közül a legalsó kvintilisbe tartozik. 
 
 
 
7. táblázat 
 
Az adatfelvételben összeírt összes személyek mozgása az egy f � re es �  

jövedelem alapján képzett jövedelmi kvintilisek között 
1992-t � l 1994-ig 

 
1992-
1994 

1. 2. 3. 4. 5. Össz. 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 

Fels �  
kvintilis 

 
  6,2 

 
  5,8 

 
  7,1 

 
20,0 

 
60,9 

 
100,0 

 
1101 

Össz. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
 



 33 

8. táblázat 
 

A szegények és tartós szegények aránya a háztartások között azok 
jellemz � i szerint 

 
A háztartás típusa, 

nagysága és 
gyermekszáma 

A háztartás tagjai a legalsó 
kvintilisbe tartoztak 

1994-ben 

A háztartás tagjai a legalsó 
kvintilisbe tartoztak 1992-
ben, 1993-ban és 1994-

ben 
Egyszemélyes háztartás   5,1   1,4 
Házaspár gyermek nélkül 10,2   3,3 
Házaspár gyermekkel 19,5   7,8 
Háromnemzedékes 
háztartás 

 
22,9 

   
  7,3 

Egyéb háztartástípus 22,8   2,7 
Egytagú háztartás   5,1   1,4 
Kéttagú háztartás   8,1   2,1 
Háromtagú háztartás 14,5   3,4 
Négytagú háztartás 17,8   7,4 
Öttagú háztartás 30,0 11,3 
Hat és többtagú 
háztartás 

 
53,5 

 
25,3 

Gyermektelen háztartás   6,8   1,6 
Egygyermekes háztartás 17,4   5,9 
Kétgyermekes háztartás 21,6   8,3 
Háromgyermekes háztartás 49,3 20,5 
Négy és többgyermekes 72,3 34,3 
Összesen 13,8   4.7 
 
 



 34 

9. táblázat 
 

A szegények és tartós szegények aránya az összes népességben nem, 
életkor, lakóhely és etnikum szerint (%) 

 
Nem, életkor, 

lakóhely, etnikum 
Az alsó kvintilisbe tartozott 

1994-ben 
Az alsó kvintilisbe tartozott 

1992-ben, 1993-ban és 
1994-ben is 

Férfi 20,2   8,1 
N �  19,9   6,2 
  0-  2 éves 38,1 17,2 
  3-  6 éves 29,2 12,7 
  6-14 éves 31,4 13,0 
15-19 éves 29,9 11,8 
20-29 éves 18,8   7,6 
30-39 éves 24,7   8,1 
40-49 éves 18,4   6,2 
50-59 éves 13,8   4,6 
60-69 éves   7,6   2,0 
70- 10,2   2,2 
Budapest   8,6   1,2 
Megyeszékhelyek 15,7   5,5 
Egyéb városok 20,9   6,3 
Községek és tanyák 25,3 10,4 
Nem-cigány etnikum 16,3   4,8 
Cigány etnikum 73,0 57,1 
Összesen: 20,0   7,1 
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10. táblázat 
 

A legszegényebb decilisbe tartozók aránya korcsoportonként 
1972-1992 (%) 

 
 A legalsó decilisbe tartozók  aránya 

Életkor 1972 1987 1992 
  0-  2 15,2 20,7 19,6 
  3-  6 15,3 17,0 19,2 
  7-14 15,1 15,1 15,6 
15-19   6,3   7,2 13,9 
20-24   5,0   6,0 11,9 
25-29   5,1 12,9 12,3 
30-34   7,9 11,5   9,3 
35-39   6,7   9,7   9,7 
40-44   4,4   6,4   7,3 
45-49   3,2   4,7   8,0 
50-54   3,6   5,4   5,5 
55-59   6,2   6,0   5,5 
60-69 15,1   9,8   5,8 
70+ 27,9 11,7   4,1 

Összesen 10,0 10,0 10,0 
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11. táblázat 
 

A szegények és tartós szegények aránya iskolai végzettség és 
társadalmi réteg szerint a 16 éves és id � sebb népességben 

 
 

Iskolai végzettség, 
társadalmi réteg 

Az alsó kvintilisbe 
tartozott 

1994-ben 

Az alsó kvintilisbe 
tartozott 1992-ben, 

1993-ban és  
1994-ben is 

0-7 osztály 20,4   8,0 
8 osztály 25,3   8,8 
Szakmunkásképz �  18,0   6,7 
Középiskola   9,8   2,1 
Fels � fokú diploma   3,7   0,3 
Fels �  és középvezet �    5,7   2,0 
Értelmiség   2,1   - 
Alsó vezet �  és m � vezet �    2,2   - 
Irodai   8,1   1,3 
Önálló kisiparos, keresked �  22,3   6,3 
Szakmunkás 11,6   2,8 
Szakképzetlen munkás 19,4   4,5 
Paraszt, mez � gazdasági 
munkás 

26,0   5,5 

Öregségi nyugdíjas   8,5   1,5 
Rokkant nyugdíjas 24,8 11,4 
Özvegyi nyugdíjas 14,0   5,3 
Gyermekgondozási díj és segély 35,5   2,5 
Munkanélküli 37,6 18,6 
Háztartásbeli 44,6 21,9 
Egyéb eltartott 37,5 16,4 
Összes 16 éves és id � sebb 16,5   5,6 
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12. táblázat 
 

Az államháztartás jóléti kiadásai 1991-ben 
 

 Az államháztartás a GDP 
Összeg százalékában 

Nyugdíjak 262,8 16,0 11,4 
Oktatás 181,7 11,1   7,9 
Egészségügy 117,1   7,1   5,1 
Családi támogatás 105,3   6,4   4,6 
Lakástámogatás   72,8   4,4   3,2 
Szociális segély   43,1   2,6   1,9 
Fogyasztói ártámogatás   40,4   2,5   1,7 
Gyógyszer és 
segédeszköz 

  39,4   2,4   1,7 

Táppénz   29,0   1,8   1,3 
Foglalkoztatás, munka- 
nélküliség 

 
  30,3 

 
  1,8 

 
  1,3 

Összesen: 921,9 56,1   40,1 
                    Államháztartás kiadásai:       1641,9 Mrd Ft 
                    GDP:                                      2301,5 Mrd Ft 
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2. VAGYONI HELYZETEN ALAPULÓ SZEGÉNYSÉGSZÁMÍTÁS 

 
(Gyenei Márta) 

 
 
A szegénység meghatározása idáig általában vagy a létminimum számítások 
alapján vagy az egy f � re jutó jövedelmekb � l képzett decilisekb � l történt. Ez 
utóbbinál többnyire az alsó kvintilisbe tartozókat tekintik szegénynek. Mindkét 
számításnak az egy f � re jutó jövedelem képezi az alapját. A jövedelmekkel 
kapcsolatos kérdések mindig is az ún. "kényes" kérdések közé tartoztak, és 
minden adatfelvétel legbizonytalanabb részét képezték. A magángazdaság 
és a második gazdaság egyre szélesebb kör � vé válása, a "fekete" gazdaság 
térnyerése ugyanakkor még bizonytalanabbá teszik a jövedelmi adatok 
hitelességét és az ezeken alapuló számításokat. Ezért szükségesnek látszott 
egy - a korábbi gyakorlattól eltér �  - számítási módszer kidolgozása. 
 
 
1. A MÓDSZER LÉNYEGE 
 
A TÁRKI háztartási panelvizsgálatában rendelkezésre álló 1992-es adatokból 
indultunk ki, és készítettünk egy olyan számítógépes programot, amely a 
vagyoni helyzet meghatározásakor nem veszi figyelembe a háztartás 
jövedelmeit, hanem csak a jövedelmekb � l realizálódott tárgyiasult javakra 
koncentrál. Egy kérd � íves adatfelvételkor ugyanis sokkal kisebb az adatok 
bizonytalansága a lakás min � ségére, a háztartás felszereltségére 
vonatkozóan, mint például a jövedelmek esetében. 
A munkánk során lényegében a létminimum számításoknál használt 
“fogyasztói kosár”-hoz hasonlóan egy “vagyoni kosár”-nak is nevezhet �  
standardot próbáltunk összeállítani: milyen lakásban él, milyen ingó és 
ingatlan vagyonnal rendelkezik egy átlagosnak nevezhet �  magyar család, s 
ennek megfelel � en korrigáltuk az általunk kialakított többi kategóriát. 
 
El � ször a háztartási panel mintájába bekerült háztartásokat els � dlegesen 
próbáltuk besorolni, majd az így nyert kategóriákat további korrekciónak 
vetettük alá. Az els � dleges besorolás alapjául olyan mutatót kívántunk 
választani, ami egyrészt a háztartások többségére rendelkezésre áll, 
másrészt már önmagában is jellemz �  lehet az anyagi helyzet 
meghatározására. Mivel 
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lakni mindenkinek kell, ezért a lakás értékét vettük az els � dleges besorolás 
alapjául. Ahol ez az adat nem állt rendelkezésre, ott a laks � r � séget vettük 
figyelembe. Az így kialakított kategóriák a következ � k voltak: 

gazdag 
jómódú 
átlagos 
szegény 
nagyon szegény 

 
A továbbiakban ezeket a kategóriákat korrigáltuk a 

- lakás min � sége, 
- háztartási eszközökkel való ellátottsága, 
- autóval való rendelkezés és annak értéke, 
- nyaralóval való rendelkezés és annak értéke, 
- föld, telek, egyéb ingatlan, mg.-i gép és járm �  összesített értéke, 
- megtakarított pénz alapján, és 
- legvégül figyelembe vettük a megélhetési gondok jelentkezését is. 

 
Összesen 15 munkafázis után, 30 változó figyelembevételével jutottunk el 
egy - általunk elfogadhatónak vélt - besorolási szisztémához. A vizsgálatba 
bevont változók kiválasztása és a korrekciók sorrendje szubjektív döntés 
eredménye volt. Más változókat is bevonhattunk volna a vizsgálatba és 
másmilyen sorrendben is elvégezhettük volna a korrekciókat, aminek 
következtében nyilván módosultak volna az adataink. Az utolsó 
munkafázisokkal végrehajtott korrekciók során azonban úgy t � nt, hogy 
lényeges változás már nem következett be az egyes kategóriák között, vagyis 
az el � zetesen végrehajtott besorolás és korrekciók reális besorolást 
eredményeztek. 
 
A különböz �  munkafázisok sorrendjét logikailag a következ �  szempontok 
határozták meg: 
a) Az 1-5. munkafázis során megkíséreltük az els � dleges besorolást a 

legfontosabbnak tartott lakáskörülmények alapján. 
b) A 6. munkafázisban összesítettük az addig létrehozott részadatokat. 
c) A 7-15. munkafázis alatt különböz �  korrekciókat hajtottunk végre az egyes 

kategóriák között. Ezen belül: 
• A 7-10. munkafázis során olyan korrekciókat hajtottunk végre, - a lakás 

és épület min � sége, a háztartás felszereltsége valamint az autó 
birtoklása és értéke alapján - amikor mód volt az egyes kategóriák 
között felfelé és lefelé történ �  mozgásra is. 

• A 11-13. munkafázisnál korrekciós tényez �  volt a nyaraló birtoklása és 
értéke; az egyéb ingatlanok, föld, telek , haszonjárm � , mg.-i gép 
összértéke; a megtakarított pénz, értékpapír összértéke. Ezeknél a 
munkafázisoknál csak lentr � l felfelé - a “nagyon szegény” kategóriától 
a “gazdag” kategória felé - történ �  mozgásra volt lehet � ség az egyes 
kategóriák között. 

• A 14-15. munkafázisnál pedig csak fentr � l lefelé irányuló elmozdulásra 
volt lehet � ség, amikor a megélhetési gondokat vettük figyelembe olyan 
háztartásoknál, amelyek nem rendelkeztek mobilizálható tartalékkal. 
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1.1. Kritériumok 
 
A gazdag és a szegény háztartások lehatárolásának kritériumait fogalmaztuk 
meg el � ször magunk számára. Kizárólag a tárgyi javakban ill. azok 
hiányában megnyilvánuló anyagi helyzetet kívántuk meghatározni. Azt 
gondoltuk, hogy további kutatás feladata annak megállapítása, hogy ez 
mennyiben következménye pl. a tudástól, a hatalomtól, stb. való 
megfosztottságnak ill. azokkal való rendelkezésnek, és mennyiben tekinthet �  
az el � z �  generációktól átörökített vagy pedig újonnan kialakult helyzetnek. 
 
Jelen kutatásunkban az el � feltevésünk az volt, hogy "nagyon szegény"-nek 
tekintjük azokat a háztartásokat, amelyeknek nincs semmijük, rossz, kis 
érték �  lakásban laknak, háztartásuk nem rendelkezik semmilyen korszer �  
háztartási géppel, nincs autójuk és nincs nyaralójuk, s ha van földjük vagy 
telkük vagy mez � gazdasági gépük, járm � vük, akkor annak értéke nem 
haladja meg a 100.000 forintot, illetve a megtakarított pénzük nem éri el a 
10.000 forintot.  
 
A háztartás felszereltségének vizsgálatánál nem vettük figyelembe a 
szórakoztató elektronikai berendezéseket, például magnetofon, lemezjátszó, 
vagy akár videó meglétét, mivel a kutatási tapasztalataink azt mutatták, hogy 
a legszegényebbek közül is sokan rendelkeznek az említett tárgyakkal, 
amelyek akár a háztartás irreális anyagi tehervállalása árán, akár bizonytalan 
eredet �  forrásból kerültek a háztartás tulajdonába. Úgy találtuk, hogy a 
háztartási munka megkönnyítésére szolgáló felszereltségi tárgyak korrelálnak 
inkább egy háztartás anyagi helyzetével és ezért ezek meglétét, illetve 
hiányát vettük alapul a háztartások besorolásánál, illetve a korrekciós 
tételeknél. 
 
A "nagyon szegény" háztartások kategóriáját azonban nemcsak az 
el � z � ekben említett, szinte semmivel sem rendelkez �  háztartásokra 
vonatkoztattuk, hanem tágabb értelemben véve nagyon szegénynek 
tekintettük azokat is, amelyek - bár a lakáskörülményeik és 
lakásfelszereltségük alapján - jobb besorolást kaptak, de mobilizálható 
tartalékkal nem rendelkeztek és az adatfelvételkor napi megélhetési 
gondokat jeleztek. 
 
A minden szempontból nagyon szegény háztartásokat tekinthetjük a stabilan 
szegényeknek, amely lényegében a tradicionális szegénységet jelenti. Azon 
háztartásokat, melyek - annak ellenére, hogy - rendezett körülmények között 
élnek, de ennek a szintnek a fenntartása súlyos gondot jelent számukra, a 
részben (parciálisan) szegény háztartásoknak nevezhetjük és lényegében az 
elszegényedett, "lecsúszott" rétegeket képviselik. 
 
El � feltevésünk a "gazdag" háztartások lehatárolásánál az volt, hogy jó, 
értékes lakásban laknak, rendelkeznek alapvet �  háztartási felszerelési 
tárgyakkal ill. azokból is a korszer � bb változattal. Ezen kívül már nem 
tekintettük kritériumnak más vagyontárgyak meglétét. Ez azt jelentette, hogy 
egy drága, jól felszerelt lakásban él �  háztartás - ha nem rendelkezett autóval, 
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nyaralóval, vagy nem “vallott be” megtakarított pénzt, értékpapírt, stb. - csak 
akkor került ki addigi "gazdag" kategóriájából, ha megélhetési gondokat 
jelzett. Ellenben ha az ún. “gazdag” háztartás rendelkezett autóval és az 
autójuk értéke nem felelt meg a kategóriájukhoz rendelt “elvárható” értéknek, 
akkor már nem min � sülhettek "gazdag" háztartásnak. A nyaraló és egyéb 
ingatlanok figyelembevételekor azonban már nem alkalmaztuk ezt a 
módszert. Ennek oka az, hogy feltételeztük: aki megengedheti magának, az 
inkább jó, biztonságos, vagyis drágább autóval közlekedik, ha már egyáltalán 
autót tart. A nyaraló értékét viszont kevésbé tartottuk az anyagi helyzettel 
szorosan korreláló tényez � nek. Ugyanakkor az addig szegénynek vagy 
átlagosnak vagy jómódúnak min � sített háztartás, ha autója, nyaralója, egyéb 
ingatlana, földje, telke, stb. értéke elérte a legmagasabb értékhatárt, akkor 
saját kategóriájából átkerülhetett a jómódú vagy a gazdag kategóriák 
egyikébe. Ennek az volt a logikája, hogy az említett, nagy érték �  
vagyontárgyak megléte alternatív lehet � séget biztosít az illet �  háztartás 
számára, hogy azok mobilizálása esetén a lakhatási körülményeiket emeljék 
magasabb szintre, s azáltal kapjanak jobb besorolást. 
 
A minden szempontból gazdag háztartásokat tekintjük stabilan gazdagoknak, 
és azokat, amelyek egy vagy néhány szempont figyelembevételével kerültek 
az adott csoportba, azokat tekintjük részben (parciálisan) gazdagoknak, vagy 
másképpen a felemelked � ben lév �  gazdagoknak. 
 
 
1.2. A módszer el � nyei 
 
- A módszer könnyen tesztelhet � , akár saját magunkon, rokonainkon, 
ismer � seinken is: vajon megfelel-e a program végiggondolása után kialakult 
kategória a realitásnak, amit egyébként is tudunk, az illet �  háztartás 
szegény-e vagy gazdag vagy éppen átlagos. 
- Megbízhatóbbaknak gondoljuk a nem jövedelmi jelleg �  adatok bevallását, 
illetve hiányos, vagy téves adatok esetén is - a figyelembevett változók 
magas száma miatt - több lehet � ség van korrekcióra. 
- Megfelel �  súlyszámok alkalmazásával lehet � ség van a "szegények" és 
"gazdagok" abszolút számának kimutatására, a változások nyomon 
kisérésére. 
- A módszer szerkezetéb � l adódóan lehet � ség van a szegénység különböz �  
szinteken történ �  megfigyelésére; pl. rossz lakáskörülmények alapján kik 
tekinthet � k szegénynek, vagy a napi megélhetési gondok kiknél jelentkeznek, 
stb. 
- Bármely rétegre, foglalkozási csoportra, régióra, etnikumra vonatkozóan az 
adatok összehasonlíthatóan el � állíthatók, id � beli és szerkezeti változásuk 
nyomon kisérhet � . 
- Az egymást követ �  évek eredményei az adatbázis cseréjével könnyen 
kimunkálhatók, legfeljebb a társadalmilag elfogadottnak tekinthet �  ellátottsági 
normákon kell változtatni, de véleményünk szerint erre az 5 éves 
intervallumok is megfelel � ek. 
- A program bármely hasonló típusú adatokat tartalmazó adatbázison is 
lefuttatható, tehát a különböz �  kutatások eredményei összehasonlíthatók. 
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Id � ponti adatfelvételek eredményeinek felhasználásával, akár 
visszamen � legesen is el � állíthatóak a gazdag-szegény kategóriák. 
- A módszer alkalmas - hasonló jelleg �  adatfelvételeket feltételezve - bármely 
más országban, az illet �  ország háztartási standardjának kialakításával az 
adott országra jellemz �  gazdag-szegény kategóriák el � állítására. 
- Nemzetközi összehasonlítások is végezhet � k pl. európai standard vagy 
harmadik világi standard meghatározása alapján. 
 
 
1.3. A módszer hiányosságai 
 
A módszer nem alkalmas a széls � értékek befogására, azaz az "igazi" 
gazdagság és szegénység mérésére, különböz �  okokból. Egy hajléktalan 
számára nem értelmezhet �  az a kérdés pl. hogy rendelkezik-e 
lakásriasztóval, s ugyanígy anakronisztikus feltenni ezt a kérdést egy 
fegyveres-kutyás � rökkel védett luxusvillában is, ahová egyébként sem lehet 
bejutni. Azt gondoljuk azonban, hogy minden, hasonló jelleg �  adatfelvételnél 
felmerülnek ezek a problémák, amelyeket csak célzott vizsgálatokkal, vagy 
más forrásból származó adatok felhasználásával lehet kiküszöbölni. 
 
További hátránya a programnak, hogy szubjektív elhatározások halmazából 
áll. Amíg a jövedelmi adatok összesítése után kapott eredmény 
támadhatatlanul azt mutatja, amit a megkérdezettek jövedelmi adatként a 
kérdez � biztosnak bediktáltak, addig az általunk kidolgozott módszer minden 
munkafázisa vita tárgyát képezheti. Sok megoldási lehet � ség kipróbálása 
után maradtunk a jelenlegi alternatíva mellett, amit csak egy els �  kutatási 
fázis lezárása utáni részeredménynek tekintünk. 
Sok mindent már ma is másképp oldanánk meg, más mutatókat is bevonnánk 
a vizsgálati körbe, esetleg a munkafázisok sorrendjén is változtatnánk, amely 
majd a további kutatások feladata lesz. Azt gondoljuk azonban, hogy az 
empirikus tapasztalatokon alapuló, tudatosan felvállalt szubjektív 
kritériumrendszer,- amely egyre újabb és újabb adatok bevonásán alapszik, 
és amelyek képesek korrigálni, kiegyenlíteni az els � dleges besorolások hibáit 
- alkalmas lehet a jelenlegi ismereteinknél több ill. más jelleg �  információk 
adására. 
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2. A MÓDSZER ALKALMAZÁSA 
 
 

A háztartások vagyoni helyzete a megtakarított pénz figyelembevétele 
után /13. fázis/  

 
Kategória 1992 1993 1994 
Gazdag     7.0%     6.8%  11.3%  
Jómódú   13.0%   15.8%  15.3% 
Átlagos   49.7%   51.2%   46.3% 
Szegény   18.5%   13.2%   11.9% 
Nagyon szegény   11.8%   13.1%   15.2% 
 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Tehát a 13. munkafázis után az összesített vagyoni helyzet azt mutatta, hogy 
1992 és 1993 között jelent � sen csökkent a szegény kategóriába tartozók 
aránya, viszont a “nagyon szegények” körében kis mérték �  növekedés 
tapasztalható. 1994-re a “nagyon szegények” aránya már nagyobb 
mértékben - 2,1 százalékponttal - emelkedett. 1992 és 1994 között egyaránt 
növekedett a jómódú és gazdag háztartások aránya, miközben az "átlagos"-
ak aránya összességében csökkent. Ez azt jelenti, hogy a szegény 
kategóriából az átlagosak közé felkerültek száma nem tudta kiegyenlíteni az 
átlagosak közül a gazdag és jómódú kategóriákba felkerültek számát. 
 
Csak az utolsó vizsgált évet nézve 1993 és 1994 között - a jómódú 
kategóriába tartozó háztartások arányának változatlansága mellett - 
jelent � sen n � tt a gazdagok aránya, kisebb mértékben, de emelkedett a 
nagyon szegényeké, s mindez a középrétegek csökkenésével párosult. 
 
Az utolsó korrekciók az anyagi helyzet meghatározásához a megélhetési 
gondok alapján történtek. El � ször azt próbáltuk feltérképezni, hogy az egyes 
kategóriák között milyen arányú mozgást jelentett ez a szempont. 
 
 

A megélhetési gondok alapján /14.-15 munkafázis/ az egyes 
kategóriákban bekövetkezett változás aránya /+,-/ 

 
Kategória 1992 1993 1994 
Gazdag    - 0,1%  - 0,1%  - 0,3%  
Jómódú    - 0,4%  - 0,4%  - 0,2% 
Átlagos    - 5,9%  - 4,4%  - 2,5% 
Szegény   + 0.3%  + 0,6%  +0,6% 
Nagyon szegény   + 6,1%  + 4,1%  +2,4% 
 
 
A megélhetési gondok figyelembevételével végrehajtott utolsó korrekciók /15. 
fázis/ 1992-ben és 1993-ban növelték meg jelent � sen a “nagyon szegény” 
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háztartások arányát: 6,1 ill. 4,1 százalékponttal, míg 1994-ben csak kisebb 
mérték �  módosulás jelentkezett. 
A 15 munkafázis során a következ �  gazdag-szegény arányok alakultak ki. 
 
 

A háztartások anyagi helyzete a megélhetési gondok  
figyelembevétele után 

 
Kategória 1992 1993 1994 
Gazdag 6.9%   6.7%  11.0% 
Jómódú 12.6%  15.5%  15.1% 
Átlagos 43.8%  46.8%  43.8% 
Szegény 18.8%  13.8%  12.6% 
Nagyon szegény 17.9%  17.2%  17.6% 
 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
Összességében megállapítható, hogy a vagyoni helyzet és a megélhetési 
gondok együttes figyelembevételével - a háztartások megoszlása alapján - 
számított szegénységi arány (szegény + nagyon szegény) az 1992 évi 
36,7%-ról 1993-ra jelent � sen csökkent, 31%-ra, majd 1994-re ez a csökkenés 
lényegében megállt. A szegény kategóriákon belül azonban csak a kevésbé 
szegény háztartások aránya csökkent, ugyanakkor a nagyon szegények 
aránya lényegében változatlan maradt. Ez azt jelenti, hogy a nagyon 
szegények rétege újratermel � dik, az elhalálozás miatt megsz � nt - többnyire 
id � s háztartásf � j �  - nagyon szegény háztartások helyére új nagyon 
szegények lépnek. 
 
A polarizálódó társadalom képét mutatja, hogy 1992 és 1994 márciusa közötti 
két év alatt a gazdag és jómódú háztartások együttes aránya növekedett, míg 
az átlagos körülmények között él � ké lényegében változatlan. A vizsgált két 
év alatt a nagyon szegény és szegény háztartások együttes aránya olyan 
mértékben csökkent, hogy 1994-ben a gazdag - jómódú családok aránya már 
lassan megközelíti azt. 
 
 
3. POLARIZÁCIÓS INDEX SZÁMÍTÁSA 
 
Az 1992 és 1994 közötti háztartási panel adataink - az anyagi, vagyoni 
helyzet alapján mérve - egyel � re nem támasztották alá a társadalom 
többségét érint �  elszegényedési teóriát. Ennek lehetséges okai: 

• a háztartási panel mintájának az évek során bekövetkezett torzulásai, 
amelyet a súlyozás csak részben tud ellensúlyozni; 

• a vizsgált években realizálódott kárpótlási és privatizációs folyamat; 
• a nem bevallott jövedelmek korrigáló hatása; 
• és végül, de nem utolsó sorban, a drasztikus áremelések, ezen belül is 

a közüzemi díjak emelkedésének hatása feltehet � en az 1995-ös 
adatfelvétel eredményeinél fog jelentkezni. 
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Az 1994 márciusi adatfelvétellel záruló adataink azt mutatják, hogy egy 
stabilan újratermel � d �  nagyon szegény réteggel szemben egy növekv �  
arányú gazdag-jómódú réteg kezd kialakulni, vagyis növekednek a vagyoni 
helyzeten alapuló különbségek. Ennek a folyamatnak a kimutatására 
kíséreltünk meg kidolgozni egy új számítási módszert, amelyet polarizációs 
indexnek neveztünk el, s amelynek célja az átlagostól eltér �  anyagi 
helyzetben lév � k közti távolság változásának mérése volt. 
 
A polarizációs index számításához az eddigi kategóriáinkat megbontottuk: a 
"gazdag", a "jómódú", a "szegény" és a "nagyon szegény" kategóriákat két 
részre, az "átlagos" kategóriát három részre. Így összesen 11 alkategória jött 
létre. Minden kategóriából leválogattuk el � ször azokat a háztartásokat, 
amelyek a szóban forgó évben "stabilan" megfeleltek az adott kategóriának 
/jele:"s"/, és a többi lett a "parciálisan", azaz részben megfelelt /jele: "p"/. A 
kategóriák jelölése: “A”, “B”, “C”, “D”és “E”. 
 
Az így nyert alkategóriák a következ � k voltak: 
 
1. Stabilan nagyon szegény /As/ 
A 15 munkafázis mindegyikében vagy a szegény vagy a nagyon szegény 
kategóriákban szerepelt, s végs �  besorolása nagyon szegény volt. 
2. Parciálisan nagyon szegény /Ap/ 
A végs �  besorolás alapján a nagyon szegény háztartások közé került, de a 
korábbi munkafázisok során az átlagos, vagy annál magasabb kategóriák 
egyikében is el � fordult, tehát fentr � l lekerült, csak részben nagyon szegény. 
(↓) 
3. Stabilan szegény /Bs/ 
Minden vizsgált szempont alapján vagy szegény vagy nagyon szegény 
besorolást kapott háztartások. 
4. Parciálisan szegény /Bp/ 
A végs �  besorolás alapján a szegény háztartások közé került, de korábban 
az átlagos vagy annál magasabb kategóriák egyikében is el � fordult, tehát 
fentr � l lekerült. (↓) 
5. Alsó parciálisan átlagos /Cp-/ 
Az utolsó besorolás alapján átlagos kategóriába került háztartás, a korábbi 
munkafázisok során a szegény és a nagyon szegény kategóriák egyikében is 
el � fordult, de nem szerepelt egyszer sem a gazdag és a jómódú háztartások 
között, tehát lentr � l felkerült. (↑) 
6. Stabilan átlagos /Cs/ 
Az összes munkafázis során csak az átlagos kategóriában szerepelt. 
7. Fels �  parciálisan átlagos /Cp+/ 
Az utolsó besorolás alapján átlagos kategóriába került háztartás, de a 
korábbi munkafázisok során a gazdag vagy a jómódú kategóriák egyikében is 
el � fordult, vagyis fentr � l lekerült. (↓) 
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8. Parciálisan jómódú /Dp/ 
Végs �  besorolása alapján jómódú háztartás, de korábban alsóbb 
kategóriákban is szerepelt. (↑) 
9. Stabilan jómódú /Ds/ 
Itt azok a háztartások találhatók, amelyek a 15 munkafázis mindegyikében 
csak a jómódú vagy a gazdag kategóriában szerepeltek, s a végs �  
besorolásuk végül is jómódú lett. 
10. Parciálisan gazdag /Ep/ 
Ez az alkategória azon háztartásokat tartalmazza, melyek ugyan végül a 
gazdag kategóriába kerültek, de a korábbi munkafázisok során az átlagos, 
vagy a szegény kategóriák egyikében is el � fordultak, vagyis lentr � l 
felkerültek. (↑) 
11. Stabilan gazdag /Es/ 
Azok a háztartások kerültek ide, melyek a 15 munkafázis mindegyikében 
csak a gazdag és a jómódú kategóriák egyikében fordultak el � . 
 
Az el � z � ekben részletezett kategóriákat, ill. alkategóriákat megpróbáltuk egy 
koordinátatengelyen ábrázolni. A “stabilan átlagos”-t /Cs/ vettük a tengely 
középpontjának, “0”-nak. A “stabilan nagyon szegény” /As/ és a “stabilan 
gazdag” /Es/ háztartások közti elméleti távolságot - az alkategóriáink 
számának megfelel � en - 10 egyenl �  részre osztottuk, s teljesen önkényesen 
azt feltételeztük, hogy az egyes kategóriák közti távolság azonos. 
/Karakterisztikusabb képet kaptunk volna, ha az átlagtól távolabb lév �  
kategóriák között egy egységnél nagyobb, a közelebb lév �  kategóriáknál egy 
egységnél kisebb távolságot feltételezünk, mivel ekkor a széls �  értékek közti 
differencia nagyobb hangsúlyt kapott volna. Itt azonban a különböz �  
távolsági arányok meghatározása igényelt volna további szubjektív döntést. 
Ezért az els �  megoldásnál maradtunk./ 
 
A következ �  lépésben minden kategóriához hozzárendeltük a 
koordinátatengely megfelel �  értékét és ezeket kezeltük súlyszámként. Az 
eddigieket ábrázolva a következ �  képet kapjuk: 
 
 
 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
 + + + + + + + + + + + 
 As Ap Bs Bp Cp- Cs Cp+ Dp Ds Ep Es 
                                                      ←←←←      →→→→ 
                                   SZEGÉNYSÉG   GAZDAGSÁG 
 
 
Azt kívántuk vizsgálni, hogy az egyes alkategóriákba tartozó háztartások 
részarányának változása - mennyire befolyásolja a “stabil átlag”-tól való 
távolság nagyságát, amib � l a társadalom polarizációjának mértékére és 
irányára kívántunk következtetni. 
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El � ször megnéztük, hogy az el � z � ekben leírt alkategóriák mentén hogyan 
alakult a háztartások struktúrája 1992 és 1994 között. 
 
 

A polarizációs index alapadatai 
 
 Súly- 

érték 
(s) 

 

1992 
 

(Ps
92) 

1993 
 

(Ps
93) 

1994 
 

(Ps
94) 

Stabilan gazdag  /Es/ +5 5.0 % 4.9 % 4.6 % 

Parciálisan gazdag  /Ep/ ↑↑↑↑ +4 1.9 % 1.8 % 6.4 % 

     
Stabilan jómódú  /Ds/ +3 5.2 % 6.2 % 6.7 % 

Parciálisan jómódú  /Dp/ ↑↑↑↑ +2 7.4 % 9.3 % 8.4 % 

     
Fels �  parciális átlagos  /Cp+/ ↓↓↓↓ +1 11.4 % 10.4 % 7.0 % 

Stabilan átlagos  /Cs/ 0 6.4 % 6.3 % 6.0% 

Alsó parciális átlagos  /Cp-/ ↑↑↑↑ -1 26.0 % 30.1 %  30.8 % 

     
Parciálisan szegény  /Bp/ ↓↓↓↓ -2 9.4 % 6.6 % 5.5 % 

Stabilan szegény  /Bs/ -3 9.4 % 7.2 % 7.0 % 

     
Parciálisan nagyon szegény  /Ap/ ↓↓↓↓ -4 5.3 % 3.8 % 2.1 % 

Stabilan nagyon szegény  /As/ -5 12.6 % 13.4 % 15.5 % 

Összesen  100.0 % 100.0 % 100.0 % 
 
 
Ezután az átlagosnál jobb és rosszabb feltételek közt él �  háztartások 
részarányát a hozzárendelt súlyértékkel beszoroztuk. A pozitív el � jel �  adatok 
a gazdagság, a negatív el � jel � ek viszont a szegénység változására utalnak. 
Az átlagosnál jobb körülmények közt él � k részesedése 1992 és 1993 között 
kisebb mértékben (60,3-r � l 68,9-re), míg 1993 és 1994 között nagyobb 
mértékben (68,9-r � l 85,5-re) növekedett. Az átlagosnál rosszabb 
körülmények közt él �  háztartások részesedése viszont ezzel ellentétesen 
alakult: 1993-ra nagymértékben csökkent, és ez a csökkenés 1994-re 
megállt. 
 
Amikor az átlagtól “felfelé” és “lefelé” eltér �  kategóriák súlyozott arányainak 
abszolút értékét összeadjuk, megkapjuk az átlagtól való távolság nagyságát, 
aminek változása tükrözi a polarizáció alakulását. 
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A polarizációs index súlyozott adatai 
 
 
 Súly- 

érték 
(s) 

 

1992 
 

(s)(Ps
92) 

1993 
 

(s)(Ps
93) 

1994 
 

(s)(Ps
94) 

Stabilan gazdag  /Es/ +5 25.0 24.5 23.0 

Parciálisan gazdag  /Ep/ ↑↑↑↑ +4 7.6 7.2 25.6 

     
Stabilan jómódú  /Ds/ +3 15.6 18.6 20.1 

Parciálisan jómódú  /Dp/ ↑↑↑↑ +2 14.8 18.6 16.8 

     
 � (s)(/Es/+/Ep/+/Ds/+/Dp/) - 63.0 68.9 85.5 

  ≈≈≈ ≈≈≈ ≈≈≈ 
Fels �  parciális átlagos  /Cp+/ ↓↓↓↓ +1 11.4 10.4 7.0 

Stabilan átlagos  /Cs/ 0 0 0 0 

Alsó parciális átlagos  /Cp-/ ↑↑↑↑ -1 -26.0 -30.1  -30.8 

  ≈≈≈ ≈≈≈ ≈≈≈ 
Parciálisan szegény  /Bp/ ↓↓↓↓ -2 -18.8 -13.2 -11.0 

Stabilan szegény  /Bs/ -3 -28.2 -21.6 -21.0 

     
Parciálisan nagyon szegény  /Ap/ ↓↓↓↓ -4 -21.2 -15.2 -8.4 

Stabilan nagyon szegény  /As/ -5 -63.0 -67.0 -77.5 

     
� (s)(/As/+/Ap/+/Bs/+/Bpp/) - -131.2 -117.0 -117.9 

     
���  - 194.2 185.9 203.4 
 
 
A megfelel �  évek adatát egymással osztva jutunk el a polarizációs indexhez, 
aminek a képlete tehát a következ � : 
 
 
  5   -2 

 �  s Ps
93   - �  s Ps

93 
 s=2 s=-5                                     185.9 
I93/92  = ———————————   =   —————   =   95.73 % 
  5   -2                                                  194.2 
 �  s Ps

92   - �  s Ps
92 

 s=2 s=-5 
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  5   -2 

 �  s Ps
94   - �  s Ps

94 
 s=2 s=-5                                     203.4 
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A polarizációs index tehát a szegény és gazdag háztartások részarányának 
évenkénti módosulása alapján a “stabil átlag”-tól való távolság abszolút 
nagyságának változását méri. A polarizációs index 1-nél nagyobb értéke azt 
jelzi, hogy a társadalom - anyagi javak alapján mért - differenciálódása 
fokozódott, míg a polarizációs index 1-nél kisebb értéke a differenciálódás 
csökkenésére, a kiegyenlít � dés irányába való elmozdulásra utal. 
 
Adataink azt mutatják, hogy 1992 és 1993 között csökkent a társadalom 
polarizálódása, ugyanis a gazdagok és jómódúak arányának kismérték �  
növekedésével párhuzamosan csökkent a szegény kategóriákba tartozók 
aránya is, s ez a csökkenés nagyobb mérték �  volt, mint az átlagosnál jobb 
körülmények közt él � ké. 
 
1993 és 1994 között viszont a társadalom polarizálódása fokozódott. Bár a 
szegény kategóriákba tartozók aránya lényegében változatlan maradt, de 
ezzel szemben állt a gazdag és jómódú háztartások arányának jelent � s 
növekedése. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szegényeken belül éppen a 
legszegényebbek - és a polarizációs index számításánál a legmagasabb 
súlyszámmal /-5/ rendelkez �  -, a "stabilan nagyon szegény" kategóriába 
tartozó háztartások aránya növekedett meg 1994-ben, ami a teljesen 
leszakadó rétegek b � vülését jelzi. 
 
A középrétegeknél is a differenciálódás fokozódása, mégpedig az alsó 
középrétegek felé való elmozdulás figyelhet �  meg. Amíg 1992 és 1994 között 
a “stabilan átlagos” háztartások aránya változatlan maradt, addig az “alsó” és 
“fels � ” - “parciálisan átlagos” - háztartások egymáshoz viszonyított 
hányadosa számottev � en növekedett. Az "alsó parciálisan átlagos" 
háztartások /Cp-/ aránya 1992-ben még csak 2,3-szor, 1993-ban 2,9-szer és 
1994-ben már 4,4-szer magasabb volt a "fels �  parciálisan átlagos" /Cp+/ 
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háztartások arányánál. A legmagasabb részarányt is (módusz) - minden 
évben - az “alsó parciális átlagos” alkategóriába tartozó háztartások 
képviselték. Tehát a társadalomra leginkább a középrétegbe “alulról 
felkerültek” a jellemz � ek. Ezt jelzi a medián is, vagyis a középs �  tag szintén 
minden évben ehhez a kategóriához tartozott. Megállapítható 
összességében, hogy a középrétegeken belül egyre nagyobb súlyt 
képviselnek a szegény kategóriákból felkerült, de még "stabilan átlagos"-nak 
nem nevezhet �  háztartások, s várhatóan a megélhetési gondok fokozódása 
leginkább az �  pozícióikat fogja veszélyeztetni. 
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3. A TÁRSADALOM NEMZEDÉKI TAGOLTSÁGA 
 

(Gazsó Ferenc) 
 
 
A köznyelvben is meghonosodott generáció kifejezése sok más tudományos 
kategóriához hasonlóan igen sokszín �  tartalommal telít � dött az id � k 
folyamán. Az ókori gondolkodók (Homérosz, Thuküdidész stb.) a civilizációs 
korszakhatárokat jelölték ezzel a kifejezéssel. A szociológiában pedig A. 
Comte és J. S. Mill munkásságának köszönhet � en honosodott meg ez a 
fogalom. A biológiai alapú nemzedéki folytonosságot els � ként Comte 
szemléltette úgy, mint amely makrotársadalmi változásokkal áll 
összefüggésben. V. Pareto elitelmélete pedig az elitek körforgásáról és 
harcáról szóló paradigma keretében megkülönböztetett jelent � séget 
tulajdonított a generációs ciklusoknak és az elitcserél � dést nemzedéki 
metszetben szemlélte. 
 
A generációs probléma elméleti kereteinek kidolgozásában els � sorban K. 
Mannheim szerzett érdemeket. 1928-ban írt klasszikus esszéje a generáció 
fogalmának a tudományos gondolkodásban való elterjedését eredményezte. 
Mannheim generációs tézisének lényege, hogy a társadalom biológiai 
folytonosságát reprezentáló kohorszok (életkori csoportok), meghatározott 
társadalmi szituációban generációként viselkedhetnek. A társadalmi 
makrofolyamatoknak a nemzedéki metszet is lényeges mozzanata. A 
társadalom generációs metszetéhez egyfel � l a történeti folytonosság, a 
kontinuitás fenntartása társul. A biológiai reprodukció folyamatában a 
nemzedékek folytonosan cserél � dnek, ám a nemzedékváltás folyamat nem 
teszi eleve kérdésessé egy társadalom létének történeti folytonosságát, 
jóllehet a biológiai alapú nemzedékváltás folyamatához a történeti 
folytonosság kisebb-nagyobb mérv �  megszakadása és új társadalmi 
folyamatok elindulása kapcsolódhat. 
 
Juventus ventus - az ifjúság szél - vallották a rómaiak, a történelmi folyamat 
pedig oly sokszor igazolta látványosan, hogy az ifjúság forgószélként kavarja 
fel a nagyon is szilárdnak hitt társadalmi állapotokat. 
Az ifjúság azonban nem öntörvény �  világ, még kevésbé egységes réteg vagy 
társadalmi csoport. A társadalom generációs tagoltságának tartalmát, 
jellegzetességeit a társadalmi makrofolyamatok határozzák meg. Minél 
er � teljesebb a társadalmi makrofolyamatok dinamikája, annál 
jellegzetesebbek a generációs specifikumok is. E dinamika következtében és 
egymást követ �  nemzedékek társadalmi tapasztalatai és élményei, továbbá 
cselekvésük lehet � ségei és motívumai szükségképpen markáns 
különbségeket mutatnak. 
 
A modern társadalomban az ifjúság sajátos szociológiai, pszichológiai, tudati 
jellemz � kkel rendelkez �  társadalmi csoport, jóllehet nem tekinthet �  önálló 
társadalmi rétegnek. Léthelyzetét, bels �  tagoltságát mindenkor a társadalom 
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alapszerkezetének sajátosságai határozzák meg. Az ifjúság makrostrukturális 
meghatározottsága a társadalom történetileg kialakult rétegzettségének 
öröklésében is kifejezésre jut. Természetesen nem arról van szó, hogy az ifjú 
nemzedék társadalomszerkezete a makrostruktúra kicsinyített mása. 
Valójában az ifjúság társadalmi tagoltságát, bels �  rétegzettségét sajátos 
vonások is jellemzik. Az ifjúság nagy része a tanulói létforma keretei között él, 
s e léthelyzet megkülönbözteti a társadalom valamennyi csoportjától, mint 
ahogy az ifjúságon belüli tagozódásnak is ez az egyik alapvet �  faktora. 
A társadalomszerkezetben zajló folyamatok (az átrétegz � dés, a társadalmi 
differenciálódás, az életmód és kultúra, a társadalmi tudat változásai stb.) 
sajátos módon érintik a fiatal generációt, csakis reá jellemz �  szociológiai 
vonásokat eredményeznek Az ifjúság társadalmi helyzetéb � l és relative 
önálló csoportmivoltából következik, hogy a társadalomnak számot kell vetnie 
a sajátos érdektagoltság tényeivel is, biztosítva az érdekképviseletet és az 
érdekérvényesítés intézményes lehet � ségét. 
 
 
1. NÉHÁNY ALAPFOGALOM: KOROSZTÁLY, GENERÁCIÓ, 
POLITIKAI GENERÁCIÓ 
 
A generáció fogalmának inflálódása és jelentéstartalmának elmosódottsága 
mindenképpen szükségessé teszi, hogy pontosítsuk, milyen értelemben 
használjuk a generáció kifejezést és a hozzá kapcsolódó rokonfogalmakat. 
 
A korosztály az a legáltalánosabb alapstruktúra, amelyb � l generációs 
folyamat levezethet � . Legtipikusabb példája a születési kohorsz (a generáció 
biológiai meghatározása), amelynek az egyetlen klasszifikáló jegye a közös 
életkor, egyébként önmagában semmit nem mond az évjárat tagjai közötti 
szociológiai összefüggésekr � l. Mannheim fogalomrendszerében a 
“generáció-elhelyezés” olyan szociális kategóriaként szerepel, amely 
tulajdonképpen a korosztályt jelöli, ám ez a kategória a születési kohorszok 
életesélyeinek objektív keretéül szolgáló történelmi helyzet jellemzésére is 
hivatott. Az azonos életkor ugyanis meghatározott (hasonló) társadalmi 
viszonyokkal és tapasztalatokkal kapcsolódik egybe. Így a kohorszok közös 
társadalmi tartalmakat is jelölnek, arra példa lehet az 1970-es évek közepére 
született ún. nagy létszámú korosztályok esete, amely arra utal, hogy az 
egyid � ben való születés objektív ténye alapján a korosztály minden tagja 
nagyjából hasonló módon van kitéve bizonyos “generációs sorsnak”. 
 
A generáció viszont olyan kortárscsoportok összességét jelenti, amelyeket 
azonos történelmi tapasztalatok formáltak, élményeiket hasonló módon 
dolgozták fel és ezek a generációs tudatként, egyfajta kollektív emlékezetként 
rögzültek. A generációs tudat olyan információ-feldolgozási, orientálódási és 
értékrendszerként m � ködik, amely az egyének számára lehet � vé teszi a 
generációs identitás kialakítását, tehát azt, hogy megkülönböztessék 
magukat az el � ttük haladó, illetve az � ket követ �  nemzedékekt � l. Távolról 
sem minden kohorsz válik azonban generációvá, hanem csak azok, 
amelyeket azonos történelmi tapasztalatok formáltak élményközösséggé és 
az ebb � l fakadó másságuknak tudatában is vannak. Legfrappánsabban a 
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korosztály és a generáció közötti különbséget e kérdések egyik legismertebb 
szakért � párosa, a Braumgard házaspár fogalmazta meg: “Generációk nem 
születnek, hanem lesznek. (Generacions armade, not born.)” 
 
A generáció fogalomrendszeréhez tartozik a generációs egység és a 
reprezentatív kisebbség értelmezése is. A generációs egységek sajátos 
interakciós formákat, informális, kommunikációs rendszert m � ködtetnek és 
manifeszt kollektív cselekvési mintákat mutatnak fel. Az interakcióban 
résztvev � ket a korazonosság, a rétegspecifikus összetétel, valamint a 
politikai orientációban és a gyakorlati cselekvési készségekben meglév �  
hasonlóságok jellemzik. 
A reprezentatív kisebbség a generációvá formálódás rendkívül fontos eleme, 
hiszen � k hordják ki és jelenítik meg a generációs másságot, keresik a 
generáció egésze számára és gyakran nevében a részvételi lehet � ségeket a 
kulturális közéleti és politikai arénában. A történeti tapasztalatok szerint a 
hangadó kisebbségi generációs centrum létrejöttében kiemelked �  szerep jut 
a fiatal humán értelmiséginek. Azoknak, akik az oktatás, a tudomány, a 
tömegkommunikáció és a m � vészeti élet szférájában tevékenykednek. A 
nemzedékhez való tartozás tudatosításában rendkívül fontos szerepet 
játszanak ezek a számarányukat tekintve nem túl jelent � s csoportok. � k a 
nemzedékiség, a nemzedéki mitológia megfogalmazói, megteremt � i és 
terjeszt � i. 
 
Politikai generációvá az a generáció válhat, amely vállalja a tudatos 
konfrontációt annak a politikai rendszernek a meghatározó értékeivel és 
vezérelveivel, amelyben feln � tt. A generációs identitás els � dlegesen a 
kulturális másság vállalását jelenti, szemben a politikai generációvá válással, 
ahol a politikai cselekvésben megnyilvánuló társadalomkritikai magatartás 
felmutatása is nélkülözhetetlen. A politikai ütközés az egy generációhoz 
tartozók politikai személyiségfejl � désének a formatív szakaszában következik 
be. A konfliktus meghatározó módon és hosszú távra befolyásolja a politikai 
alapmagatartás jellemz � it. Egyazon politikai generáció tagjai mindazok, 
akiket közös beállítódás, magatartásminták, politikai normák és értékek 
jellemeznek, s ezekre épül �  politikai kultúrával rendelkeznek. A politikai 
generáció által hordozott értékek és képviselt cselekvési potenciálok adott 
történelmi periódusban politikailag relevánsak és befolyással bírnak. 
 
A generációvá válás lehet � sége tehát minden korosztályban adott, de az új 
generációt és különösen a politikai generációt jellemz �  speciális attit � dök, 
magatartások kifejl � dése és ezek kollektív képviseletének lehet � sége küls �  
körülmények, történelmi lehet � ségek függvénye. A politikai generáció 
analitikus fogalmának a bevezetése els � sorban a különböz �  politikai 
szocializációs folyamatok közötti összefüggések megértését hivatott 
el � segíteni. 
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2. IFJÚSÁGKUTATÁS HAZÁNKBAN 
 
Szisztematikus és a nemzetközi tudományos követelményeknek is megfelel �  
generáció-kutatás a hetvenes években bontakozott ki hazánkban. E 
kutatások számos összefüggésben jelezték az államszocialista 
berendezkedés keretei között kibontakozott generációs ellentmondásokat. A 
fiatalok léthelyzetének csaknem minden lényeges mozzanatára kiterjed � , 
széles kör �  empirikus vizsgálatok nem csupán a fiatalok életének növekv �  
feszültségeir � l rajzoltak képet, hanem egyúttal eljutottak a szintézis-alkotás 
stádiumába is. 
 
Az egyre sokasodó kutatási eredmények egyértelm � en jelezték, hogy a 
nemzedékváltás a magyar társadalomban nem egyszer � en csak 
feszültségekkel kísért folyamat, mert az egymás nyomába lép �  újabb és 
újabb generációk számára a történeti id �  és a társadalmi gyakorlat, a 
közvetlen tapasztalat valóságanyaga radikális különbségeket mutat. A 
társadalom generációs tagoltsága mentén kitapintható konfliktusok és 
ellentmondások arra utaltak, hogy kiváltképp a nyolcvanas években a 
társadalom generációs tagoltsága mentén törésvonalak keletkeztek. Ezeket 
azonban az id �  tájt még elfedte az a körülmény, hogy a magyar 
államszocializmus nagyjából a nyolcvanas évek elejéig az ún. virágzás 
szakaszát élte. Ennek a szakasznak az volt a jellegzetessége, hogy a 
rendszer valamelyes er � forrás-felhalmozást biztosított a lakosság számára, 
ami a felnövekv �  nemzedékek társadalmi helyzetét viszonylag pozitívan 
befolyásolta. Ámbár az id �  tájt is fényt derítettek a kutatások arra, hogy a 
nemzedékké válás folyamatának különböz �  periódusaiban egyre több 
ellentmondás halmozódik fel. 
 
Vegyük például a bioszociális reprodukciót - mindenféle nemzedékváltás 
alapját. A születésszám csökkenése, ingadozása, a testi, pszichikus 
betegségek ijeszt �  méret �  terjedése már abban az id � ben is társadalom-
statisztikai, demográfiai kutatások tárgya volt. Az innen nyert információk 
világosan jelezték a nagyon is éles feszültségeket. 
 
Másfel � l ismerté váltak az oktatási rendszerrel összefügg �  problémák. 
Nevezetesen: az esélyegyenl � séget meghirdet �  társadalom nagy ifjúsági 
tömegeket egyszer � en kirekesztett az iskolázás bizonyos lehet � ségeib � l, 
hiszen olyan szelektív oktatási rendszert m � ködtetett, amely egy-egy 
korosztálynak csak egyharmadát engedte be a teljes érték �  középfokú 
képzésbe. A fels � fokú oktatásban pedig korosztályonként ez az arány 
mintegy 10 százalékot tett ki. 
 
A szociológiai kutatások tehát egyértelm � en jelezték, hogy a társadalomban 
meghirdetett elvek és gyakorlat között kiélezett ellentmondások feszültek, de 
ezek politikai reflektálása akkor még elmaradt, mert a társadalom egészét az 
életszínvonal enyhe emelkedésével kiváltott lojális magatartás jellemezte. 
 
A nyolcvanas évek válságfejleményei azután ahhoz vezettek, hogy az új 
nemzedék helyzetét egyre inkább egy sajátos szükségállapot kezdte uralni. 
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Az akkori kutatások egyértelm � en jelezték: nincs a generációvá válásnak 
egyetlen olyan mozzanata sem, amely ne lenne súlyosan eszközhiányos, s 
amelyet ne sz � nének át elháríthatatlannak t � n �  funkcionális zavarok. 
 
Az élez � d �  ellentmondások hatására a hatalom az ifjúság problematikáját 
egy sajátos, elkülönült ifjúságpolitika keretei között próbálta kezelni, 
gondolván, hogy az olyan kiélezett feszültségek, mint például a lakáshiány, 
vagy az alacsony keresetekkel összefügg �  egzisztencia-teremtési gondok 
megoldhatók lennének akkor, ha az ifjúság megfelel �  képviselettel 
rendelkezne a döntési mez � ben, olyannal, amely az ifjúsági 
érdekérvényesítés útján képes lenne a problémák megoldásának igényét 
el � térbe tolni, preferenciaként kezeltetni. A politika tehát úgy találta, hogy az 
empirikus kutatás által feltért funkciózavarok f � ként azzal függöttek össze, 
hogy nem volt az ifjúságnak megfelel � en kiépített érdekérvényesítési 
intézményrendszere, továbbá nem m � ködött olyan ifjúságpolitika, amely 
hatékonyan képviselte volna a sajátos generációs érdekeket. 
 
A társadalom generációs tagoltságának tudományos elemzése ugyanakkor 
arra a következtetésre jutott, hogy amir � l itt szó van, az nem az 
érdekegyeztetési hézag, nem az érdekbeszámítás hiányosságaival függ 
össze, hanem azzal, hogy az államszocializmusban olyan társadalmi 
újratermelési modell m � ködött, amelynek egyik fontos jellegzetessége volt, 
hogy az új generációk társadalmi felneveléséhez szükséges er � forrásoktól 
megfosztotta az új nemzedékek nevelésének legfontosabb ágensét, a 
családot. Az államszocializmus egyik szembet � n �  sajátossága a család 
folytonos eszköztelenítése volt. 
A folyamat azzal kezd � dött, hogy a hatalom felszámolta a családi 
gazdaságnak azokat a típusait, amelyek ideológiai szempontból nem voltak 
összeegyeztethet � k az elgondolt társadalomképpel. A családi alapú 
gazdaságról, kisiparról, kiskereskedelemr � l van szó, amely már 1949-ben is 
csaknem egymillió családnak biztosított egzisztenciát és mással nem 
pótolható er � forrást - többek között az utódnemzedék neveléséhez 
 
A társadalmi zavarok és konfliktusok generációs metszet �  feler � södésére 
éppen a tartós er � forráshiány eredményeképpen került sor. A szocialista 
gazdaság lényegében felélte a termel �  és nem termel �  infrastruktúra 
fejlesztésére fordítható eszközöket épp úgy, mint a fiatal generációk normális 
nevelésének, társadalmi életindításának, önálló életkezdésének, 
egzisztencia-teremtésének családi és szociális feltételeit. Mindezt megtetézte 
azzal, hogy olyan központilag szabályozott normatív bérrendszert tartott 
életben, amely nem tartalmazta a munkaer �  újratermelésének költségeit és 
így nemcsak az egykeres � s modell vált lehetetlenné, hanem a kétkeres � s 
családok is egyre kevésbé tudták biztosítani az utódnemzedék nevelésének 
anyagi feltételeit olyannyira, hogy a nyolcvanas évek végén már 100 
családból 12-ben nevelkedtek a gyerekek a társadalmi létminimum alatti 
szinten. 
 
Amikor az állam a nyolcvanas évek közepén megkezdte mindmáig tartó 
kivonulását a lakásépítésb � l, az oktatásügyb � l, az egészségügyb � l stb., 
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akkor az így hátra hagyott finanszírozás-hiány pótlása is a családokra zúdult. 
Azokra a családokra, amelyek elégséges tartalékolás és felhalmozás 
hiányában társadalmi méretekben képtelenek voltak ellátni a családtagok 
anyagi védelmét szolgáló feladataikat. Az utódnemzedékek felneveléséhez 
szükséges er � forrásokról tehát sem az állam, sem a család nem volt képes 
gondoskodni. A család intézménye a rendkívül alacsony hatékonyságú és 
ellentmondásos generációs reprodukciót korábban is csak úgy tudta 
valamelyest teljesíteni, hogy az els �  gazdaság mellett m � ködtetett egy 
másodikat is. Az ifjú nemzedékek boldogulása és jöv � je e két gazdaság 
létéhez és m � köd � képességéhez köt � dött. Ahol ezek összeomlottak, ott a 
családok és fiatalok egyaránt kilátástalan helyzetbe kerültek, hiszen a családi 
reprodukció még a korábbi alacsony szinten sem volt biztosítható. Ma pedig a 
családi jövedelem sokszor a szinten tartásra sem elegend � . 
Végeredményben a nyolcvanas évek végének magyar társadalma semmi 
mást nem tudott adni a felnövekv �  nemzedéknek, mint olyan 
szükségállapotot, amelyben az egyén legalapvet � bb élménye a 
kilátástalanság, a jöv � tlenség. 
 
A kialakult helyzet következményeinek mérlegelésénél két mozzanat érdemel 
megkülönböztetett figyelmet. Egyrészt a már említett bioszociális 
reprodukció, másrészt az ifjúság növekv �  létbizonytalansága. 
Elgondolkodtató, hogy az elmúlt három évtizedben Magyarországon 
mindössze öt olyan esztend �  volt, amikor az egyszer �  társadalmi 
reprodukcióhoz szükséges gyermekszám megszületett, tehát évente 
körülbelül 160 ezer vagy azt meghaladó számú gyermek. Nagyjából 25 
esztend � n keresztül az egyszer �  reprodukcióhoz szükséges népszaporulás 
sem következett be. 1980-tól kezdve pedig a népesség mindegyre fogy. Az 
újabb kutatások feltárták azt is, hogy a fiatalok körében a gyerekvállalási 
hajlandóság is egyre inkább csökken, a korábbi 2,1-r � l a nyolcvanas évek 
végére 1,9-1,8-ra esett vissza. A valóságos helyzet persze ennél rosszabb 
volt, hiszen a jelzett számnál jóval kevesebb gyermek született 
Magyarországon. A népesedési probléma a generációs újratermel � dés 
rendkívül fontos mozzanata. Ha csak arra gondolunk, hogy a magyar korfa 
hogyan tolódik az öregedés felé és mik lesznek ennek az ezredforduló után 
az egyáltalán nem kívánatos következményei, indokolt az aggodalom. 
 
 
3. A KILENCVENES ÉVEK FEJLEMÉNYEI 
 
A kilencvenes évek magyar társadalmának válságfolyamatai kiélezték a 
társadalom generációs tagoltsága mentén megfigyelhet �  ellentmondásokat. 
Az empirikus tények arra utalnak, hogy valójában nem a társadalom 
generációs tagoltságát szokásosan jellemz �  ellentmondások átmeneti 
felduzzadásáról van szó. Jelenleg a fiatal nemzedék léthelyzetének olyan 
feszültségei dominálnak, amelyek a társadalom egészét átható 
válságfejlemények hatásaival függnek össze. 
 
Az elmúlt évek kutatásai els � sorban azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy a 
rendszerváltás fogalomkörével jelölt társadalmi változások milyen 
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makrofeltételeket teremtenek a felnövekv �  nemzedék számára. Továbbá, 
hogy az átalakuló társadalmi-gazdasági viszonyok hogyan érintik és miként 
befolyásolják a felnövekv �  nemzedék társadalmi életesélyeit, bels �  
tagolódását, társadalmi közérzetét, az integráció, illetve a társadalomtól való 
elfordulás jelenségeit, a különböz �  deviáns viselkedési módokat. 
 
A mostani kutatások tehát nem a generációs különbségeket, hanem a 
makrofolyamatok fiatal nemzedéket érint �  hatásait állítják az elemzés 
homlokterébe. E megközelítés ugyanakkor nem zárja ki, s � t egyenesen 
megköveteli a generációkat elválasztó különbségek vizsgálatát, f � ként az 
értéktagoltság, az ún. értékváltás folyamatainak, továbbá a politikai 
magatartás (politikai érdekl � dés, választói viselkedés, pártpreferenciák stb.) 
jelenségkörének elemzésében. 
 
A 90-es évek generációs kutatásainak középpontjában a makrostruktúra új 
hatásmechanizmusainak vizsgálata áll. Ezt az indokolja, hogy a 
struktúraképz �  ismérvek társadalmunkban gyökeresen átalakultak. A mai 
társadalmi tagoltság semmiképpen nem a munkamegosztási pozíció 
primátusára épül. 
 
A legfontosabb változás az, hogy a tulajdon visszanyerte strukturáló 
szerepét, s � t egyre inkább a társadalmi tagoltság alapvet �  ismérvévé válik. 
Nagy kérdés, hogy a tulajdonszerkezet gyökeres átalakulása miféle 
megosztottságot produkál a társadalom generációs metszete mentén. A 
rendelkezésre álló empirikus adatok alapján úgy t � nik, hogy a fiatal 
nemzedék meglehet � sen szerény lehet � ségeket realizált az elmúlt években a 
tulajdonossá válás tekintetében. 
 
A társadalmi változások további új eleme a szellemi t � ke er � teljes 
felértékel � dése. Annak egyenl � tlen eloszlása alapvet �  differenciáló faktor a 
társadalmi szerkezetben, amely determináló er � vel határozza meg az 
egyének, els � sorban a fiatalok mozgáspályáját a szociális térben. 
Egyértelm � en úgy t � nik, hogy az ifjú nemzedék társadalmi esélyeinek 
alakulását ez a struktúraképz �  ismérv befolyásolja a legnagyobb er � vel. 
Éppen ezért kitüntetett figyelmet érdemel, hogy a kulturális t � ke miként oszlik 
el a társadalomban, illetve milyen egyenl � tlenségi dimenziókat rajzol ki az 
ifjúság körében. 
Egy további kérdés, hogy e t � kefajta mily mértékben differenciálódik a 
következ �  években. Vajon kialakul-e az anyagi és szellemi t � ke halmozódó 
birtoklása, avagy a szellemi t � ke társadalmi eloszlása az egyenl � tlenségek 
konzisztenciáját felbontó faktorként funkcionál. Az elmúlt években 
egymásnak ellentmondó tendenciák rajzolódtak ki. E pillanatban azonban 
egyre inkább az egyenl � tlenségi rendszer konzisztenciáját növel �  
halmozódások jutnak domináló szerephez. 
A fiatal nemzedéket kiváltképp érzékenyen érintheti a közoktatás kilátásba 
helyezett piacosítása. Ez oda vezethet, hogy a jó min � ség �  oktatáshoz csak 
a nagyobb anyagi er � forrással és/vagy megfelel �  kapcsolati t � kével 
rendelkez � k tudnak hozzájutni. Mindez megfigyelhet �  a középfokú 
képzésben, ahol az egyetemre vezet �  elitiskolák, vagy a munkapiacon 



 60 

kedvez �  elhelyezkedési esélyt adó szakképz �  intézménynek elérése már ma 
is elképzelhetetlen a család jelent � s anyagi er � forrásai nélkül. Hasonló, 
illetve még inkább problematikus a helyzet a tandíjrendszer bevezetése el � tt 
álló fels � oktatás területén. A valóban konvertálható tudás tehát olyan 
növekv �  társadalmi érték, amihez a fiatal nemzedék igen nagy része egyre 
nehezebben tud hozzájutni. 
 
Nyilvánvalóan új módon funkcionál a hatalmi dimenzió. A pluralizálódás 
következményei kedvez �  és kedvez � tlen módon érinthetik a fiatal 
nemzedéket. Sok függ attól, hogy végbemegy-e a hatalmi elit generációs 
átrendez � dése, avagy az elitrekrutáció folyamatai generációs tekintetben 
jórészt adminisztratív jelleget öltenek. Jelenleg mindkét eshet � séggel számot 
vethetünk. Nyitott kérdés továbbá az is, hogy a fiatal nemzedék kitermeli-e 
azt a generációs elitet, amely beszámítandó, kényszer � en akceptálható 
érdekképviseleti potenciált jelenít meg a politikai mez � ben. Az elmúlt 
években és jelenleg is a kollektív cselekv � készség általános depresszióját 
konstatálhatjuk a fiatalok körében, kivéve egy-egy olyan megmozdulást, 
amely az ifjúság egyik vagy másik csoportjánál, els � sorban az egyetemi 
hallgatók körében valamilyen er � s, aktuális érdekérintettséggel kapcsolódik 
egybe. 
Azonban a fels � oktatás várható expanziója, a fiatal értelmiség arányának 
felduzzadása és a megváltozott szocializációs mili �  aktív magatartásformák 
és kohéziós folyamatok kiteljesedése irányába vezethet. Mindezt siettetheti a 
generációs tagoltság mentén s � r � söd �  problémák társadalmi méret �  
kezelésének er � tlensége, miáltal a társadalmi szerkezet átalakulását kísér �  
negatív hatások tartósan az ifjúság körében s � r � södhetnek. Mindez 
ugyanakkor különböz �  el � jel �  radikalizálódási folyamatokat indíthat el, 
esetleg az eddig tapasztalt politikai aktivitáshiányt robbanásszer �  kollektív 
cselekvés válthatja fel. 
 
Az említett makroösszefüggések mellett a kutatók kitüntetett érdekl � déssel 
vizsgálták azt is, hogy a kilencvenes évek magyar társadalmában a 
generációs metszet elemzése tekintetében mekkora jelent � séget kell 
tulajdonítanunk az ún. másodlagos struktúraképz �  faktoroknak. Itt a 
településszerkezetr � l, a regionális viszonyok által kondicionált társadalmi 
egyenl � tlenségek rendszerér � l van szó, amelyek mind a szellemi t � kéhez 
való hozzájutás esélyeit, mind a munkapiaci pozíciókat rendkívül er � teljesen 
differenciálják az ifjúság körében. Nagy kérdés az is, hogy mit tud kezdeni a 
társadalom a következ �  években ezzel a máris kiélez � dött problémával. 
 
A kutatások egybehangzó tapasztalata szerint a megváltozott társadalmi 
mili � ben új módon vet � dik fel a család szerepe a társadalom generációs 
metszetének újratermel � désében. Úgy t � nik fel, hogy e tekintetben a 
korábbinál több dimenzió m � ködésének hatásrendszerét szükséges 
számításba venni. El � ször is a termel �  tulajdon részben családi keretben 
m � ködik, másfel � l generációsan átörökít � dik. Az örökl � d �  tulajdonosi helyzet 
új módon tagolja a fiatal nemzedéket. Olyan jelleg �  generáción belüli 
tagolódás alakul ki, ami az államszocializmusban explicit formában és 
tartósan nem létezett. Ugyanakkor a családok abszolút többsége semmifajta 
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konvertálható t � kefajtát nem hagyományoz és szocializál, miáltal 
kibontakozhat egy elértéktelenedési folyamat, pontosabban meginoghat a 
család pozíciója a generációs folytonosság fenntartásában, 
újratermel � désében. Ezzel annál inkább számot kell vetni, mert a társadalmi 
viszonyok nagymérv �  módosulása következtében a szül � i nemzedék által 
birtokolt szellemi és szimbolikus t � ke jórészt elveszíti relevanciáját. Az 
értékváltás kényszere, továbbá a köznapi racionalitás új célszer � ségei új 
helyzetet teremtenek a családi szocializáció tekintetében. Az orientációs 
problémák egészen általános és kiélezett formákat ölthetnek, s kialakulhat 
annak kényszere, hogy a fiatal nemzedék els � sorban saját rezsire 
szocializálja magát. 
Mindenesetre a szocializáció ezen új szituációja sok olyan következménnyel 
jár, ami a kutatásban új metodológiai paradigmák kimunkálását igényli. 
Jelenleg azonban még kevés megbízható ismerettel rendelkezünk arról, hogy 
a társadalmi integráció mechanizmusai a jöv � ben miként alakulhatnak. 
Egyfel � l feltehet �  az er � teljes racionalizálódás, az utilitarista szemlélet és 
értékrend növekv �  dominanciája a fiatal nemzedék körében. Ugyanakkor 
nem zárható ki az sem, hogy új értékirányultságok és érték alapú integrációk 
bontakoznak ki. Az ifjúság egy sz � kebb körében máris megfigyelhet �  az ún. 
posztmodern értékek számottev �  vonzereje, továbbá olyan klasszikus 
ideológiák hatása, mint például a vallás, vagy a nemzeti azonosságtudat. 
Legf � képpen azonban a szituatív magatartás és az értékekt � l való elfordulás 
jelenségei szembet � n � ek. 
 
Napjaink kitüntetetten fontos kutatási feladatának véljük a fiatal értelmiségi 
magatartásának, orientációinak, network rendszerének beható elemzését. 
Kiváltképp annak felderítését, hogy az új értelmiségi elit milyen társadalmi és 
politikai orientáció mintákat fogad be, illetve önmaga milyeneket konstruál, s 
miként ítéli meg a maga szerepét és lehet � ségeit a társadalom gazdasági és 
politikai szféráiban. E témakörben a hazai kutatások néhány olyan adalékkal 
szolgálnak, ami meggy � z � en igazolja a témakör kitüntetett jelent � ségét a 
társadalom generációs tagoltságának megismerésében. 
Hasonló jelent � séget tulajdoníthatunk a fiatal vállalkozói-tulajdonosi réteg 
szociológiai jellegzetességei elemzésének, hiszen itt egy új magatartás, egy 
új étosz megjelenésével lehet számot vetni, amelynek távlatosan legalább 
akkora társadalmi kisugárzása lehet, mint az értelmiségi elit magatartásának. 
Az elitek kiválasztódásának és orientációinak vizsgálatában kiváltképp 
figyelemre méltó a generációs dimenzió megismerése a politikai elit 
tagolódása. Nem csupán a rekrutáció és a szocializáció generációs 
sajátosságainak bemérésér � l van szó, hanem annak nyomon követésér � l, 
hogy mi történik a hazai politikai mez � ben a valaha generációs indíttatású 
párttal, annak útja merre felé vezet, illetve, hogy ez a párt meg � riz-e a 
továbbiakban is bizonyos generációs jellegzetességeket. 
 
Az átalakuló magyar társadalomban a generációs tagoltság vizsgálata 
semmiképpen nem múlékony jelent � ség �  téma. Nagyon is valószín � , hogy a 
társadalmi viszonyok gyökeres átalakulása a társadalom minden szférájában 
generációs változásokkal kapcsolódik egybe. A modern gazdaság 
szükségleteivel adekvát gondolkodásmód és racionalitás els � sorban a fiatal 
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nemzedék körében bontakozhat ki. Generációs változásokkal kapcsolódhat 
össze az ideológiai alapú politizálás háttérbe szorulása, más szóval a 
politikai racionalizálódása, ami elvezethet a kompromisszumok lehet � ségét 
minimalizáló logikus indíttatású politizálás jelentéktelenedéséhez és az 
értékdimenziók el � térbe kerüléséhez. Amennyiben a további generációs 
kutatások a társadalmi változások alapvet �  tendenciáit képesek lesznek 
megragadni, jelent � s mértékben hozzájárulhatnak az egyel � re nehezen 
kifürkészhet �  társadalmi makrofolyamatok jellegzetességeinek 
megértéséhez. A következ �  években a hazai ifjúságkutatásnak ezeket a 
célokat kell szem el � tt tartania. 
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4. A CSALÁDI ÉLET PROBLÉMÁI 
 

(Cseh-Szombathy László) 
 
 
A XX. század végén olyan méret �  változások mentek keresztül a családok 
szerkezetében és m � ködésében, hogy a korábbi évtizedekre jellemz �  
állapotokkal összehasonlítva jogosan vet � dik fel a gondolat, hogy a család 
intézménye válságba jutott. Nem nyújt többé stabil keretet tagjai életének. A 
népesség jelent � s része tartózkodik saját család alapításától, ahol mégis 
létrejön, tagjaik között az állandó ellentétek a jellemz � k és nagy részt egy év 
múlva fel is bomlik a házasság, amely funkcióit addig is csak részlegesen 
teljesíti, különösen protereációs, önmagát reprodukáló feladatát, azaz a 
megfelel �  számú gyermekvállalást, valamint a született gyermekek 
szocializálását, személyiségüknek alakítását úgy, hogy kés � bb 
beilleszkedhessenek a társadalom rendjébe. 
 
Nem az els �  alkalom a XX. század folyamán, hogy a család formáiban és 
funkcióiban bekövetkezett változás a közvéleményben, de a szakemberek 
körében is riadalmat támasztott és válság jeleként értelmezték. Az els �  
világháborút követ �  két évtizedben, különösen a harmincas évek gazdasági 
válsága idején mutatkoztak olyan jelek, amelyek a családok m � ködésének 
zavaraiként voltak értelmezhet � k és amelyek alapul szolgáltak a család 
intézményének jöv � jét illet �  pesszimisztikus javaslatokra. Ezek a jóslatok 
viszont nem váltak be: a negyvenes és ötvenes évek a család 
népszer � ségének id � szakát hozták. 
 
Ma, pontosabban az utolsó évtizedben, ehhez a korszakhoz viszonyítva 
beszélünk válságról. Ez a szemlélet nem megalapozatlan, de a korábbi 
hullámzás semmiképpen sem felejtend �  el és ennek következtében óvakodni 
kell a túlságosan messzemen �  következtetések levonásától a család 
intézményének várható alakulását illet � leg. Ebb � l következik, hogy amikor a 
családdal kapcsolatos problémákról beszélünk, akkor ennek indoklásánál 
nem valamilyen idealizált állapothoz viszonyítva kell a jelenlegi helyzetet 
min � síteni, hanem a társadalom jelenlegi m � ködése szempontjából, illetve a 
társadalom egyes tagjai - gyerekei, feln � ttjei, öregei -, szempontjából kell 
indokolni a család m � ködésének problematikus mivoltát. 
 
Az els �  kérdés, hogy mennyiben tekinthetjük problémának, hogy szinte évr � l-
évre kevesebb új házasságot kötnek, azaz csökken a törvényesen megkötött 
házasságok száma. Ez ugyanis tagadhatatlan tény. Az 1970-es évek végével 
vált észrevehet � vé a házasságkötések számának csökkenése, de a 
nyolcvanas évekt � l fogva öltött olyan mértéket, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy 
itt nem a férfi és n � i korosztályok közötti egyenl � tlenségek játszanak 
szerepet, hanem a házasság intézményének értékelésében következett be 
változás. 
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A házasságkötések elmaradása járhat azzal az eredménnyel, hogy növekszik 
a népességen belül az egyedül él � k száma, aránya. Szokták ezeket 
"magányosoknak" nevezni, e kifejezés azonban csak kell �  óvatossággal 
használható annak negatív kicsengése miatt. Azokra szoktuk ugyanis e 
fogalmakat alkalmazni, akik társadalmi kapcsolatai megritkulnak és ennek 
következtében egyedül maradnak: nem számíthatnak a társadalom 
közösségeinek sem lelki, sem fizikai támogatására, szükség esetén. 
 
A szociológiai irodalomban az öngyilkosságok okainak kutatásakor, 
magyarázatakor Durkheim és különösen Hulbwacks foglalkozott az 
elmagányosodás, a szoláció jelenségével és negatív szerepével, amely 
elemzések azután átmentek a deviancia kutatási szakirodalomba anélkül, 
hogy figyelmet fordítottak volna az egyedül lakás és a társadalmi kapcsolatok 
megszakadása közötti különbségre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az egyedül 
lakó ember nem kell, hogy szükségszer � en izolálódjon: nagyon intenzív 
érintkezési háló közepette élhet és tevékenykedhet. Vonatkozhat ez 
prokreatív korban lev �  személyekre, akiknek rendszeres szexuális 
párkapcsolatuk van az azzal járó érzelmi köt � déssel, de országunkban 
fennálló lakásviszonyok, továbbá a gyermekvállalástól való tartózkodás nem 
kényszeríti � ket egy fedél alá költözésre. 
A legtöbb egyedülél �  viszont nem a fiatal és középkorúak közül kerül ki, 
hanem az id � sek közül, mégpedig a férjük halála következtében 
megözvegyült id � s asszonyokból. Az �  esetükben már nagyobb arányban 
jogos az egyedül lakás negatív következményeit feltételezni és 
magányosságról beszélni, de az általánosítás az �  esetükben is kockázatos. 
A hazai és nemzetközi szakirodalomban számos elemzés jelent meg, amelyik 
az öregek életcélját röviden úgy foglalta össze, hogy "külön, de gyermekeihez 
közel" kívánják életük utolsó szakaszát leélni. Az ideális tehát az egyedüllét 
mindaddig, amíg önmaguk ellátásáról gondoskodni tudnak és amíg a fizikai 
különélés nem jár az érintkezés megszakadással és érzelmi izolációval. 
 
Összegezve az elmondottakat a házasságkötés elmaradása nem min � síthet �  
az egyén szempontjából szükségszer � en rossznak, ami viszont nem jelenti, 
hogy sokak esetében valóban az. Ez különösen akkor fordul el � , amikor a 
házasság megkötését olyan személyiségvonások hátráltatják vagy 
akadályozzák, amelyek nehezítik az együttéléssel járó konfliktusok kezelését, 
a kompromisszumok kialakulását, a partner szükségleteinek figyelembe 
vételét és a saját céloknak ennek megfelel �  alakítását. 
 
Az elmúlt években megfigyelhet �  csökkenése a házasságkötéseknek nem 
azért következett be, mert nagyobb arányban lennének ma együttélésre 
képtelen személyek, hanem egy új ideológia terjedésének hatására, amely a 
házasságkötés legális aktusával járó elkötelezettséget tekintette és tekinti 
elkerülend � nek, s helyette a házasságkötés nélküli együttélést propagálja. 
Nem a családi együttélés az, amelyet a szemlélet elutasít, hanem annak egy 
életre szóló jellege, pontosabban az az ígéret, hogy az együttélés pedig 
jóban-rosszban fenn fog maradni. 
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Házasságkötés nélküli együttélések a múltban is voltak Magyarországon, 
csak arányuk az összes együttélésen belül jelentéktelennek min � sült. 
Többségük már egyszer házasságot kötött, majd elvált, különél �  személyek 
között jött létre, számos esetben azon negatív következmények elkerülése 
céljából, amelyek egy újraházasodás esetében bekövetkezhettek, például az 
elvált n � nek a váláskor megállapított tartásdíjától való megfosztása. Özvegy 
asszonyok formális újraházasodása hosszú id � n át az özvegyi nyugdíj 
elvesztését vonta magával. Az els �  házasságkötés elmaradása f � leg a 
társadalom peremén elhelyezked �  csoportokban fordult el � , ott ahol a 
társadalom megítélése korábban sem ítélte el a családalapítás kialakult 
szokásait figyelmen kívül hagyókat. 
 
Az együttéléseknek a legutóbbi évtizedekben Magyarországon bekövetkezett 
rohamos növekedése része egy egész Európára és Észak-Amerikára 
kiterjed �  szemléletváltozásnak, amely az 1960-as évek végén kezd � dött 
Skandináviában, de mára már mindenütt érezteti hatását. Számos országban, 
így Svédországban, Dániában, Hollandiában az ideológia hatása olyan 
mérték � , hogy nemcsak alternatívájává vált az együttélés a házasságnak, 
hanem nemigen jön létre házasság anélkül, hogy el � z � leg a partnerek ne 
éltek volna együtt tartósan házasságkötés nélkül. 
Ugyanakkor nem min � síthet �  az együttélés próbaházasságnak, amit mutat, 
hogy a gyermekek egyre növekv �  hányada születik meg anélkül, hogy szüleik 
szükségesnek tartották volna a terhesség bekövetkezésekor a 
házasságkötést a gyerek “törvénytelen” mivoltának elkerülése céljából. Ez a 
szemlélet nem ismer “törvénytelen gyermeki státust”. 
 
A társadalmi problémák számbavételekor dönteni kell arról, hogy vajon a 
házasságkötés nélküli együttélés jelzett formáját problematikusnak tekintjük-e 
vagy sem, ez a társadalmi forma nyújtani tudja-e azoknak a szükségleteknek 
a kielégítését, amelyek miatt a család intézményét funkcionalista 
megközelítésben mind tagjai, mind a társadalom egésze szempontjából 
hasznosnak min � sítjük. A kérdésre adott válasz kett � s: az együttél � kr � l 
készült esettanulmányok bizonyítják, hogy semmi akadálya sincs annak, hogy 
a házasságkötés nélküli együttélések ellássák a házasságoktól várt 
funkciókat, azaz egy férfi és egy n �  között olyan er � s kapcsolatot tartsanak 
fenn, amely idealizált házasságban feltételezett, továbbá a párkapcsolatból 
származó gyerekek fejl � déséhez is megfelel �  keretet biztosíthatnak. 
Viszont az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az együttélések ideológiája a 
változatosságot hirdeti, azaz biztosítani kívánja a partnerek szabadságát 
kapcsolatuk megszakítására: intézményesíti a két fél közötti instabilitást. Ez 
viszont mind egyéni, mind társadalmi szempontból problematikus lehet. Az 
egyén oldaláról nézve nem felejtend �  el az a közhelyszer �  igazság, hogy 
mindig két házassággal kell számolni: a férj és a feleség házasságával, 
amelyek értelmezése nem azonos. Vonatkozik ez az együttélésre is, amelyik 
könnyebb felbontása el � nyös lehet az egyik fél számára, s katasztrofális a 
másiknak. A partnerek közötti konfliktusok bármilyen formák, keretek között is 
keletkeznek, ezek kompromisszumos kezelésére kisebb a szándék olyan 
ideológiai kapcsolati forma mellett, mely eleve az ideglenességet t � zte ki 
zászlójára. Az így kialakult bizonytalanság hátrányos a feln � tt személyiség 
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alakulására ám még inkább károssá válhat a kapcsolatból származó 
gyermekre nézve, akiknek elemi szükséglete a biztonság legfontosabb 
kapcsolatait illet � leg. 
 
Összegezve: az együttélés nem min � síthet �  mindenképpen hátrányosnak, de 
növeli a kockázatát a párkapcsolat instabilitásának, ami különösen a 
kapcsolatból származó gyerek szempontjából veszélyes és tömegessé válása 
joggal tekinthet �  társadalmi problémának. 
 
Ugyanez vonatkozik a törvényes házasságok felbomlására. A bontóperek 
során megszüntetett házasságok aránya az utóbbi évtizedekben már olyan 
méret � vé vált Európa több országában, így Magyarországon, valamint Észak-
Amerikában, hogy a megkötött házasságok egyharmadánál-felénél lehet arra 
számítani, hogy azok válással érnek véget. Ez a magas válási arány 
kétségtelenül hozzájárult a házasságkötés nélküli együttélések terjedéséhez: 
a magas válási gyakoriság komolytalanná tette a házasságkötéskor teend �  
ígéreteket annak tartósságára, az egymással szemben fennálló 
kötelezettségekre vonatkozóan. 
Az európai országok többségében a válások gyakorisága az 1960-as évek 
végét � l fogva emelkedett rakéta gyorsasággal. Magyarországon 
folyamatosabb volt a válási görbe felfelé ívelése az 1980-as évek közepéig. 
Ekkor az új családjogi törvény bonyolultabbá tette a bontóperes eljárást, s 
ennek következtében csökkenés következett be a meghozott válási 
döntésekben. Ez viszont egyáltalán nem bizonyíték a házasságok 
stabilitásának fokozódása mellett: a bíróságok által kimondott válás ugyanis 
csak egyik formája az életközösség megszakadásának és különösen az 
együttélések terjedése mellett a házastárstól való különélés azonos 
lehet � ségeket biztosít az új partnerkapcsolat kialakítására. 
 
A válásoknak az egyén és a társadalom szempontjából való negatív 
megítélésére elmondhatók a már részben elhangzottak az együttélések és 
azok felbomlásával kapcsolatban. Éppen ezért ez esetben fordított 
sorrendben fejtjük ki álláspontunkat: el � ször azokat az érveket sorakoztatjuk 
fel, amelyek amellett szólnak, hogy ne ütközzön akadályba a házasság 
felbontása, amennyiben a házastársak úgy látják, hogy konfliktusaik olyan 
mértékben eszkalálódtak, hogy azok kezelésére már nincs lehet � ség 
házasságuk keretei között. 
 
Az emberek közötti kapcsolatok elkerülhetetlen velejárója az érdekek 
ellentétének el � fordulása, jelentkezése. Minél szorosabb a kapcsolat, minél 
lényegesebb területeit érinti az emberek életének, annál er � sebben érinti az 
egyet-nem-értés, a célok, a megoldási módok feletti ellentmondás a 
partnereket. Az így keletkez �  konfliktusok mindennapi életünk velejáró 
problémái, amelyek azonban többségükben megoldhatók, ha a vita az 
ellentét konkrét tárgyára koncentrálódik és nem vetítjük ki azt kapcsolatunk 
szélesebb területére. 
Más a helyzet, ha már a kapcsolat lényegét érint �  tévedések kerülnek el �  a 
vitában, akár mert ezek a konkrét ellentét témái, akár pedig azért, mert a 
viszony úgy alakul, hogy viszonylag jelentéktelen összekoccanásokat is 
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azonnal a kapcsolat lényegét megkérd � jelez �  ellentmondásoknak 
min � sítünk. Ilyen esetben a viták azt jelzik, hogy a kapcsolat problémáinak 
� szinte feltárására és annak átrendezésére, átszervezésére van szükség. 
Van tehát még lehet � ség a házasság keretei között a probléma megoldására, 
de ehhez mind a két fél kompromisszum készségére van szükség. Ha ez 
nincs meg, ha mind a két fél, vagy akár csak az egyik is mindenképpen a 
saját akaratát, elképzeléseit kívánja érvényesíteni, akkor a házastársi 
kapcsolat minden áron való fenntartása nem megoldás, mert ez vagy az 
összeütközések állandósulását, vagy pedig a kapcsolatnak közönybe 
fulladását hozza. 
 
A válás tehát szükségszer � vé válhat, ha a konfliktusok kezelése cs � dbe jut, 
viszont sok esetben elsietett, mert még lennének olyan érzelmi tartalékok, 
amelyek segítségével a kapcsolat átszervezhet �  lenne. Másik megfontolandó 
szempont, hogy a válást kezdeményez �  sokszor önmaga személyiségében 
rejl �  ellentmondásoktól vár szabadulást a partnerkapcsolat megszakításával, 
ezt bizonyítja gyakran a válást követ �  újraházasodás vagy együttélés, amikor 
a partner majdnem másolata az elvált házastársnak és a korábbi konfliktusok 
újbóli jelentkezése el � re kiszámítható. 
 
Az elváltakra vonatkozó szociológiai-pszichológiai vizsgálatok eredményei 
arra engednek következtetni, hogy az elváltak többsége sérülten kerül ki a 
válási folyamatból, akár �  a kezdeményez � , akár volt házastársa indította 
meg a pert. A válást mint sikertelenséget éli meg és hónapokon, esetleg 
éveken keresztül foglalkoztatja a gondolat, hogy házassága alatt mikor járt el 
helytelenül, melyik cselekedet volt olyan, amely elkerülése esetében a 
házasság nem szenvedett volna hajótörést. Változó hosszúságú id � t vesz 
igénybe az az alkalmazkodási folyamat, melynek eredményeként az elvált 
személyisége kiegyensúlyozódik, a válás problémája nem foglalkoztatja 
visszatér � leg és nyugodtan, nem menekülés jelleggel új kapcsolatot tud 
teremteni. Ez az átmeneti id �  problematikus az elvált személy számára, de 
kihathat környezetébe való beilleszkedésére is, azaz zavarhatja a társadalmi 
beilleszkedést. 
 
A válással kapcsolatos legsúlyosabb problémák a felbontott házasságból 
származó gyerekeknek az új helyzethez való illeszkedését érintik. A válások 
számának, gyakoriságának növekedésével automatikusan n �  a válások által 
érintett gyermekek száma, de az emelkedésben közrejátszik az is, hogy a XX. 
század els �  felében a gyermek léte visszatartólag hatott a szül � kre 
házasságuk felbontását tekintve, ami mára már nem érvényes. Az 1960-as 
években azoknak a házasságoknak az aránya, amelyekben még kiskorú 
gyermek élt a felbontott házasságok között 40% körül mozgott, ma ez 70% 
felett van. 
 
Az elvált szül � k gyermekeinek problémáival, fejl � désük zavaraival hatalmas 
szakirodalom foglalkozik, amelynek megállapításaiból két következtetés 
vonható le. Az egyik, hogy nincs olyan válás, amelynél az érintett gyerekek 
fejl � désében ne következne be zavar, amely ne hatna negatívan a szül � k 
szakítását követ � en, a másik, hogy az ilyenkor fellép �  zavarok nem kell, hogy 



 68 

szükségszer � en a gyerek személyiségének egész kés � bbi fejl � désére 
kihatással legyenek: egy-két év alatt a gyermek túljuthat a krízisen, 
amennyiben szülei nem használják fel a közöttük a házasság ideje alatt 
kialakult ellenségeskedés további folytatásának eszközeként. A válás tehát 
általában negatív következményekkel jár az érintett gyermekre nézve, de 
ezek a következmények nem véglegesek. 
 
A gyerek fejl � désében a válás okozta zavarok annál felt � n � bbek, minél 
fiatalabb a gyerek a válás id � pontjában, de már túl van a csecsem� koron. A 
kisgyermek a szül � i válást értelmez �  magatartását a szakirodalom úgy fogja 
fel, hogy ez a t � le különél �  szül �  általi elhagyását jelenti: nem a szül � k 
közötti szakítás a jelenség lényege, hanem az �  cserbenhagyása az egyik 
szül �  által, ami véget vet a korábbi biztonságnak, amely addig a családban 
fennállt, még ha ezt a szül � k közötti viták, veszekedések is zavarták. Az új 
helyzetben állandó szorongás jelentkezik, melynek oka az attól való félelem, 
hogy a másik szül �  is nem hagyja-e egyszer csak el. 
Ez a bizonytalanság még azon esetekben is tapasztalható, amikor a 
gyermekét otthagyó szül �  korábbi magatartása kiszámíthatatlan volt, például 
ha alkoholista apáról volt szó, akinek kontroll nélküli magatartása miatt a 
gyermek brutalitásoknak volt kitéve. A ragaszkodás ehhez a szül � höz is 
jellemz �  és egy-két évnek kell eltelnie, amíg az új körülményeket a gyermek 
normálisnak fogadja el. 
 
A válással jelentkez �  zavarok különfélék lehetnek: szociológiai 
szempontokból vizsgálva a legjellemz � bbek az addigi társas érintkezési 
magatartásformák megváltozása. Így például az agresszivitás válhat 
dominánssá az addig megegyezésre kész, együttm � köd � , baráti 
kapcsolatokat könnyen teremt �  és fenntartó gyereknél. 
Másik gyakori reakció az elzárkózás, az addigi kapcsolatok megszakítása 
vagy besz � kítése és a tartózkodás új barátságok kialakításától. Ezek a 
változások kihatnak az egyén társadalmi kapcsolatára és ezen keresztül a 
társadalmi érintkezések egész rendszerére is: a válások gyakorisága ezáltal 
kihat a társadalom egészére és mint a társadalmi integrációt befolyásoló 
tényez �  jelentkezik. 
 
A családok funkcionálásában bekövetkezett változások közül a legtöbbet 
emlegetett és vitatott a szülések csökkenése Magyarországon, egyes 
régiókban a csökkenés már a XX. század els �  felében jelentkezett és széles 
körben vitatott témává vált az “egyke”, a gyermekszám minimálisra való 
leszorítása azzal a céllal, hogy a családi vagyon ne osztódjék, hanem az 
egyetlen örökös számára viszonylag magas életszínvonalat biztosítson. A 
XX. században azután megindult a születéseknek azon korlátozása, amely 
már a családok többségét jellemezte, de amely kezdetben nem járt a 
természetes szaporodás - a születések és halálozások közötti különbség - 
hanyatlásával, mivel motívumai között éppen a csökken �  halálozás játszotta 
a f �  szerepet, erre volt válasz. Egész Európára kiterjed �  változásoknak volt a 
magyar átalakulás is része, amelyet a demográfusok demográfiai átmenetnek 
kereszteltek el. Ez az átmenet sem a társadalmak egésze, sem az egyes 
családok szempontjából nem min � síthet �  problémának, mivel továbbra is 
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biztosítva maradt a népesség folyamatos növekedése és a családok 
zömében is annyi gyerek nevel � dött fel, amennyi mind a szül � i szerep 
betöltéséhez, mind a gyermekek családi szocializációjához kívánatosnak 
min � síthet � . 
 
Problematikussá vált a csökken �  születésszám a két világháború között 
Nyugat-Európa egyes országaiban, de Magyarországon változatlanul csak 
regionális vagy egyes társadalmi csoportok szempontjából min � sült zavaró 
jelenségnek. Megváltozott a helyzet a II. világháború után, a születéseknek 
valóságos hulláma alakult ki és az ideális családnagyságnak a három-négy 
gyermekest tekintették. 
 
Ez a hullám Magyarországon laposra és rövidre sikerült és az 1950-es évek 
elejét � l fogva kialakult az a megosztottsága a közvéleménynek, amely egyik 
oldalon tragikus jelenségként értelmezte a családok csökken �  
gyermekvállalási hajlandóságát, másik oldalon viszont nem látott ebben 
semmiféle problémát, s � t az adott gazdasági körülmények között el � nyösnek 
tartotta azt az állapotot, amelyben nem a mennyiségi szempontokat kell 
érvényesíteni a gyermeke gondozására, nevelésére fordítható nemzeti 
jövedelem hányad elosztásánál. 
Tagadhatatlan probléma magának a társadalomnak a megosztottsága e 
kérdés felett, amely felkorbácsolja az érzelmeket és az ellenkez �  nézeteket 
vallókra olyan címkéket ragaszt, amelyek útját állják a vita témáját képez �  
jelenség több szempontból való, elmélyült elemzésének. 
 
A rövid megszakítással 1959 óta tartó alacsony termékenységi szint, amely 
évr � l-évre elmaradt attól a nagyságtól, amely a népesség reprodukciójához 
elegend �  lenne 1982-re kialakította azt a helyzetet, amikor felváltotta a 
természetes szaporodást a természetes fogyás, azaz az adott évek 
halálozása meghaladta az adott évek szüléseinek számát. Ez a csökkenés 10 
év alatt 180.000 f � t tett ki, s folytatódik a jelenlegi születési színvonal mellett 
a jöv � ben is. Ha nem következik be fordulat, akkor a XXI. század közepére a 
népesség száma 9 millióra esik vissza. 
 
A népesség csökkenésének van egy nehezen kétségbe vonható negatív 
következménye, amely miatt problémaként értelmezhet �  a családok alacsony 
gyermekvállalási hajlandósága és ez a népesség korstruktúrájának olyan 
irányú változása, melynek eredményeként az id � skorúak aránya fokozatosan 
emelkedik és az aktív korú népességre mind több eltartott jut, akik már nem 
járulnak hozzá az adott év nemzeti jövedelmének a megtermeléséhez. 
Röviden az ország népessége elöregszik. Igaz, hogy ez ma Európa legtöbb 
országára jellemz � , de nem lényegtelen, hogy milyen gazdasági-technikai 
színvonallal játszódik le: milyen nagyságú nemzeti jövedelmet képes a 
csökken �  számú és arányú aktív korú népesség megtermelni és abból 
mennyit tud juttatni öregeinek. Magyarország esetében a technikai lemaradás 
súlyosbítja az elöregedés problémáját. 
 
A családok alacsony szint �  gyermekvállalásának állandósulása mind 
valószín � tlenebbé teszi a fordulatot, a stabilizálódást, nem is szólva az 
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esetleges fellendülésr � l. Az elmúlt évtizedek alacsony születési gyakorisága 
miatt a jöv � ben alacsony létszámú nemzedékek, kohorszok válnak 
szül � képes korúvá, akiknek átlagosan három-négy gyermeket kellene vállalni 
ahhoz, hogy megálljon a csökkenés. Ez még évtizedekben számolva sem 
vezet a magyarság kihalásához, de olyan arányeltolódásokat okozhat, 
amelyek a kis népekkel szembeni méltányosságot egyáltalán nem mutató 
Közép-Európában hátrányossá válhat. 
 
Az egy-két gyermekes családok elvben nagyobb gondot, több energiát és 
b � ségesebb anyagiakat fordíthatnak a gyermekeik gondozására, nevelésére, 
mint a nagycsaládosok. Ennek ellenére a családok gyermeknevel � , 
szocializáló funkciója nem problémamentesebb, mint korábban több gyermek 
nevelése esetében volt. Ennek két lehetséges okát kívánom megemlíteni. 
 
Az egyik a szül � i felügyelet, a gyermekkel való foglalkozás lazulása, 
gyengülése, a szül � k más irányú lekötöttsége, els � sorban a múlthoz képest 
több id � t és energiát igénybevev �  keres �  tevékenysége. A XX. század els �  
felére jellemz �  viszonyokkal összehasonlítva, els � sorban az anyák keres �  
tevékenysége az, ami szembeszök �  különbséget jelent a hajdani, els � sorban 
családjának él �  feleség-anyával szemben. A XX. század második felének 
gazdasági-társadalmi változásai, a n � k emancipációja Európa szerte 
kialakította a két keres �  szül � s családot: Magyarország tehát nem kivétel 
abban, hogy az anyák zöme gyermeknevel �  feladatát keres �  tevékenységgel 
párosítva látja el. S � t a gyermekgondozási segély bevezetésével sok más 
országot megel � zve nálunk vált el � ször lehet � vé, hogy az anyák több éven 
át, gyermekük vagy gyermekeik három éves koráig átmenetileg felfüggesszék 
keres �  tevékenységüket és csak a családi feladatok ellátására 
koncentráljanak. Viszont a n � szervezetek, a szakszervezetek, de a 
munkaadók húzódozása a részfoglalkoztatás széleskör �  alkalmazásától a 
három évesnél id � sebb gyermekek ellátásánál kevés alternatívát engedett a 
teljes munkaid � ben végzett munka során kifáradt anyáknál és nem sok 
segítséget várhattak a túlmunkát végz �  apáktól sem. Így Magyarországon is 
elterjedtté vált a “lakáskulcsos gyerek”, aki korához képest sokszor túl hamar 
felügyelet nélkül maradt, ennek minden kockázatával. 
 
Az önmagát szocializáló gyerekek között számottev �  az egykék aránya. Ezek 
esetében problémát okozhat a testvér hiánya: mint ahogy a 
gyermekpszichológiai vizsgálatok mutatják az egyedül növekv �  gyermekek 
esetében problémát okozhat a társtalanság, a testvér hiány miatt az ahhoz 
való alkalmazkodás elmaradása, a szül � k részér � l a túlzott permisszivitás, és 
a gyermekkel való foglalkozásnak anyagi javakkal való megváltása. 
Ennek feltétele természetesen a megfelel �  nagyságú családi jövedelem, 
amely éppen a gyermekes családok esetében zsugorodó tendenciájúvá vált 
az elmúlt években. Az egy családtagra jutó jövedelem érthet � en a nem 
keres �  családtagok számának növekedésével csökken, ha csak nem nyújt az 
adott ország szociális ellátása a gyermekes családoknak olyan nagyságú 
támogatást, amely kiegyenlítené, vagy legalábbis er � sen csökkentené a 
gyermekek eltartásából adódó terheket. Magyarországon a hatvanas évek 
végét � l fogva fokozatosan n � tt az állam, a szociális ellátás hozzájárulása a 
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gyermekellátás költségeinek fedezéséhez, olyan mértékben, hogy az a 
viszonylag alacsony egy f � re jutó nemzeti jövedelem szint mellett már er � sen 
korlátozta az egyéb gazdasági és társadalmi célokra fordítható beruházások, 
fejlesztések méretét, és ezáltal hosszútávon veszélyeztette a szociális ellátás 
további kibontakozását. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a családok 
támogatásának alakulása is függvénye az egyetemleges gazdasági 
fejl � désnek és a támogatásra fordított szelet a nemzeti jövedelem tortájából 
els � sorban a torta egészének nagyságától függ. 
Ezért hozta katasztrofális helyzetbe a szociális ellátás egész rendszerét, s 
különösen a gyermekes családok támogatását a nemzeti jövedelem 
csökkenése a volt szocialista országokban, olyan kényszerintézkedéseket 
eredményezve, amelyek szöges ellentétben állnak a több évtizedes 
családpolitikával. 
 
Az 1995 márciusában hozott korlátozó intézkedések a család támogatása 
terén mindenképpen vitathatók, de a probléma gyökere már abban van, hogy 
sem a kormányzat, sem az ellenzék nem dolgozott ki átfogó családpolitikai 
koncepciót, amely kijelölné az alapvet �  célokat a jöv � re nézve, felmérné az 
elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a különféle családpolitikai 
beavatkozások eredményeit, következményeit és rangsorolná a 
családpolitikai célokra fordítható er � források felhasználásának lehet � ségeit. 
Kétségtelen, hogy az elmúlt negyven év ún. tervei többségükben nem hoztak 
eredményt, nem voltak tekintettel a jelenségek komplexitására és elmaradt a 
folyamatos ellen � rzés, visszajelzés és módosítás is. Ez azonban nem jelenti, 
hogy a jöv � re nézve ne lehetne egy minden részleteiben végiggondolt 
koncepciót kidolgozni és hasznosítani a család problémáinak kezelésére. 
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MELLÉKLET 
 
 
1. táblázat 
 

Azon házasságkötések aránya, amelyeket olyan személyek kötöttek, 
 akik közül egyik fél sem volt még házas (%) 

 
1920 81,0 
1930 81,6 
1938 80,8 
1948 79,4 
1960 73,1 
1970 74,5 
1980 70,7 
1990 72,2 
1992 73,9 
1994 72,7 

 
 
2. táblázat 
 

Az els �  házasságok alakulása Magyarországon 
 

Év 1000 n � tlen férfira 1000 hajadon n � re 
 jutó házasságkötés 

1948-1949 88,3 104,9 
1969-1970 81,1 108,1 
1979-1980 75,8 11,7 
1989-1990 54,4 76,7 

1992 43,2 59,7 
1994 38,2 52,0 
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3. táblázat 
 

Népesség alakulása Magyarországon (1949-1994) 
 

Év A népesség 
száma 

(1000 f � ) 

Élveszületések 
(1000 lakosra) 

Halálozások 
(1000 lakosra) 

Természetes 
szaporodás/ 

fogyás 
(1000 lakosra) 

1949   9.205 20,6 11,4  9,2 
1960   9.961 14,7 10,2  4,5 
1970 10.322 14,7 11,6  3,1 
1980 10.709 13,9 13,6  0,3 
1990 10.375 12,1 14,1 -1,9 
1991 10.355 12,3 14,0 -1,7 
1992 10.337 11,8 14,4 -2,6 
1993 10.310 11,4 14,6 -3,2 
1994 10.277 11,3 14,3 -3,0 
1995 10.245    

 
 
4. táblázat 
 

Termékenységi mutatók Magyarországon (1921-1993) 
 

 1000  Reprodukciós együtthatók 
 

Év 
15-49 éves 
n � re jutó 

élveszületés 

15-49 éves 
házas n � re 

jutó 
élveszületés 

Teljes 
termékeny-

ségi 
arányszám* 

 
 

nyers** 

 
 

tisztított*** 

1921 116,8 187,1 3,80 1,828 1,128 
1930 88,0 134,5 2,84 1,385 1,010 
1938 73,6 .. 2,49 .. .. 
1948 76,1 .. 2,58 .. .. 
1960 58,9 78,4 2,02 0,975 0,917 
1970 56,6 76,1 1,97 0,953 0,912 
1980 57,6 737 1,92 0,937 0,909 
1985 50,9 66,5 1,83 0,892 0,867 
1990 49,4 67,4 1,84 0,906 0,889 
1991 49,7 68,4 1,86 0,906 0,885 
1992 47,3 65,3 1,77 0,858 0,839 
1993 45,3 62,4 1,69 0,821 0,804 

*az adott évnek megfelel �  születési gyakoriság mellett egy n �  élete folyamán hány 
gyermeknek adna életet 
**az adott évnek megfelel �  születési gyakoriság mellett egy n �  élete folyamán hány 
leánygyermeket szül 
***az adott év halandóságát figyelembe véve az egy n � re jutó leánygyermekek 
közül hányan jutnak el a szül � képes életkorba, ha ennek a mutatónak az értéke 1, 
akkor a népesség stagnál, 1-en felüli érték szaporodást, 1-en aluli érték fogyást 
jelent 
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5. táblázat 
 

Termékenységi mutatók Magyarországon a szül � k családi állapota 
szerint (1921-1993) 

 
 100 élveszületett közül 

Év házasságból 
született 

házasságon kívül 
született 

1921 92,8 7,4 
1930 91,1 8,9 
1938 91,6 8,4 
1948 91,8 8,2 
1960 94,5 5,5 
1970 94,6 5,4 
1980 92,9 7,1 
1985 90,8 9,2 
1990 86,9 13,1 
1991 85,9 14,1 
1992 84,4 15,6 
1993 82,4 17,6 
1994 80,6 19,4 
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5. FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG 
 

(Gyenei Márta) 
 
 
A munkanélküliség szakirodalma megkülönbözteti a munkanélküliség és a 
munkanélküliek szociológiáját. Ennek a különbségtételnek az a jelent � sége, 
hogy míg a munkanélküliek szociális gondjainak enyhítésére "napi szinten", 
rövid távon készülnek programok, amelyek nem szükségképpen 
kapcsolódnak össze a munkanélküliség gazdasági, társadalmi kezelésének - 
eleve hosszú távon értelmezhet �  - programjaival. 
 
 
1. A MUNKANÉLKÜLISÉG MÉRÉSÉNEK MÓDSZERTANI 
PROBLÉMÁI 
 
1.1. A foglalkoztatottság mérése - alapfogalmak 
 
Az 1980-as évek közepét � l nyilvánvalóvá vált, hogy az ún. szocialista 
rendszerek egyik jellemz �  sajátosságának deklarált teljes foglalkoztatás 
tovább nem tartható fenn. A gazdasági növekedés lassulása és a központi 
tervezésen alapuló gazdaság kudarca következtében a munkanélküliség 
szemmel látható méreteket kezdett ölteni. Eleinte e jelenséget még az 
"átmeneti foglalkoztatási nehézség" kifejezés mögé rejtették, s csak 1987-t � l 
vált hivatalosan is elfogadottá a munkanélküliség szóhasználata. 
 
a.) A magyar munkaügyi statisztika az elmúlt évtizedekben a teljes 
foglalkoztatás feltételezésén alapult, tehát kiindulópontként elfogadta azt az 
ideológiai alapon álló vélelmezést, amely szerint a munkavállalási korú 
népességb � l a tanulókat, a háztartásbelieket, a gyesen, gyeden lév � ket, 
valamint az egészségi okok miatt nem foglakoztathatókat leszámítva 
mindenki dolgozik. Ez tükröz � dött a statisztika által használt 
kategóriarendszerben is, amelyben a "munkanélküli" ismeretlen, a rendszer 
logikája szerint nem értelmezhet �  fogalom volt. 
 
A népesség gazdasági aktivitásáról a népszámlálások alkalmából, illetve a 
70-es évekt � l az évente készül �  munkaer � mérlegben számoltak be. Az 
el � bbiekben az adatok a teljes népességre, az utóbbiakban a 
munkaer � forrásra terjednek ki, melynek nagyobb részét a munkavállalási 
korúak, csekély hányadát pedig a nem munkavállalási korú aktív keres � k 
alkotják. 
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A népesség a gazdasági aktivitás szempontjából három csoportba osztható: 
• aktív keres � knek tekintjük a keres � tevékenységet folytató, keresettel, 

jövedelemmel rendelkez � , egy adott id � pontban ténylegesen dolgozó, 
vagy munkaviszonyban álló személyek meghatározott körét; ide 
tartoznak az önálló foglalkozásúak, alkalmazottaik és segít �  
családtagjaik, a sorkatonai és tartalékos katonai szolgálatot teljesít �  
személyek (feltéve, hogy bevonulásuk el � tt aktív keres � k voltak), az 
alkalmi munkások és napszámosok, a mez � gazdaságban dolgozó 
segít �  családtagok (ha az év folyamán legalább 90 napot dolgoztak), a 
táppénzes állományban lév � k, fizetett és nem fizetett szabadságon 
tartózkodók, de nem tartoznak ide a foglalkoztatott nyugdíjasok és a 
gyermekgondozási segély mellett munkát végz � k; 

• inaktív keres � k azok a személyek, akik aktív keres �  tevékenységet 
nem folytatnak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeznek; ide soroljuk 
a nyugdíjban, járadékban, gyermekgondozási díjban és segélyben 
részesül � ket, a földjük, házuk bérbeadásából él � ket; 

• eltartottak azok a személyek, akik nem tartoznak sem az aktív 
keres � khöz, sem az inaktív keres � khöz, mert általában keresettel, 
jövedelemmel nem rendelkeznek, megélhetésükr � l intézmények vagy 
magánszemélyek gondoskodnak ilyenek a tanulók, a háztartásbeliek, 
közületi eltartottak. 

 
b.) A nemzetközileg elfogadott, ma érvényes ILO-ajánlások (International 
Labour Office - Nemzetközi Munkaügyi Hivatal) 1982 óta vannak érvényben, 
amelyeket az 1987-ben tartott értekezlet meger � sített, illetve néhány ponton 
kiegészített. Az ILO osztályozási és fogalmi rendszerének a lényegét a 
következ � kben foglaljuk össze. 
 
Egy ország népessége a munkavégz �  képesség alapján két alapvet �  
csoportba sorolható: 

• meghatározott életkornál (a munkavállalási kor alsó határánál) 
id � sebbek, 

• meghatározott kornál fiatalabbak. 
A korhatárok országonként eltér � ek lehetnek. 
 
Az els �  kategória, meghatározott életkornál id � sebb népesség a gazdasági 
aktivitás szempontjából két csoportba sorolhatók: 

• gazdaságilag aktívak (economically active population) és  
• gazdaságilag nem aktívak (population not economically active). 

 
A gazdaságilag aktív népesség két részb � l tev � dik össze: 

• foglalkoztatottak (employed) 
• munkanélküliek (unemployed). 

 
A foglalkoztatottak közé sorolandók mindazok a személyek, akik a vizsgált 
id � szakban legalább egyórás id � tartamig gazdasági javakat állítottak el �  
vagy szolgáltatást nyújtottak, függetlenül attól, hogy azokat piacra, cserére 
vagy saját fogyasztásra szánták. 
A foglalkoztatottakon belül megkülönböztetnek: 
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• fizetett foglalkoztatottakat (paid employment) és 
• önállókat (self employment). 

 
A fizetett foglalkoztatottak csoportján belül célszer �  elkülöníteni: 

• munkában állókat (at work), tehát azokat, akik a beszámolási 
id � szakban munkájukért bért vagy természetbeni javadalmazást 
kaptak, valamint 

• az állással rendelkez � , de nem foglalkoztatott személyeket (with a 
job, but not at work), akiket munkahelyükhöz "hivatalos viszony” (a 
magyar szóhasználat szerint munkaviszony) köt. 

 
Az önállókat szintén két további kategóriára bontják: 

• munkában (at work) vannak azok a személyek, akik munkájuk 
alapján pénzhez vagy természetbeni javak formájában nyereséghez, 
esetleg családi többleteredményhez jutottak; 

• önálló, de éppen nem dolgozó személyek (with an enterprise but not 
at work) azok, akik rendelkeznek valamilyen vállalkozással, de a 
vizsgált id � szakban valamilyen okból átmenetileg nem dolgoznak. 

 
A gazdaságilag aktív népesség lehatárolása egyúttal kijelöli a népesség 
gazdaságilag nem aktív részét. Ez két csoportból áll: 

• munkaképes kor alsó határánál id � sebbek közül az aktívak közé 
nem tartozó tanulók, nyugdíjasok, háztartásbeliek és a 
munkaképtelenek, 

• munkaképes kornál fiatalabbak. 
 
 
1.2. A munkanélküliség mérése  
 
a.) A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) els �  konferenciáját 1923-ban 
tartották. A módszertani ajánlásoknál, a fogalmak kialakításánál az 
els � dleges szempont az volt, hogy útmutatást nyújtson a különböz �  országok 
nemzeti munkaügyi statisztikájának hasonló irányú - így nemzetközi 
összehasonlítást lehet � vé tev �  - fejlesztéséhez. A szakemberek 1925-ben 
tartott második konferenciáján már napirendre került a munkanélküliség 
megfigyelése. Az 1920-as évek közepét � l az ILO ajánlása szerint azt 
tekintették munkanélkülinek, aki tudott és akart dolgozni, de nem talált 
munkát olyan alkalmazásban, mely képességeinek és igényeinek megfelelt 
volna. A munkanélküliek köréb � l tehát kihagyták azokat, akik betegség vagy 
rokkantság miatt voltak állás nélkül, továbbá a "munkaviszályok" (sztrájkok) 
alatt nem dolgozó munkásokat is. 
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E szempontok figyelembevételével a munkanélkülieknek három csoportját 
különböztették meg: 

• teljes munkanélküliek közé sorolták azokat, akiknek nem volt állásuk 
(az alkalmi munkavégzést nem vették figyelembe); 

• részleges munkanélkülieknek tekintették a "rövid munkaszakaszos" 
munkást, aki a rendes munkaid � nél kevesebbet dolgozott; 

• min � ségi munkanélküli az volt, aki nem a tanult foglalkozásából élt, 
hanem ideiglenesen képesítésénél alacsonyabb szint �  
foglalkozásban volt kénytelen elhelyezkedni. 

 
Az ILO 1947-ben, majd 1954-ben megtartott konferenciáin határozták meg a 
munkaer � -állomány két komponensét, a foglalkoztatott és a munkanélküli 
kategóriákat. A már említett 1982-ben rendezett tizenharmadik konferencián 
született meg a ma is érvényesnek tekinthet �  szabályozás, amelyhez az 
egyes országok gyakorlata igyekszik alkalmazkodni. 
 
A munkanélkülieknek kétféle ILO-meghatározása létezik, közöttük a min � sít �  
kritériumok számában van különbség. 
A fejlett országokban használt általános érvény �  meghatározás három 
kritérium egyidej �  meglétét � l teszi függ � vé a munkanélkülivé nyilvánítást. A 
szóban forgó személy munkanélkülinek tekinthet � , ha: 

• munka nélkül van, azaz semmilyen szempont szerint nem sorolható 
a foglalkoztatottak közé; 

• munkavégzésre rendelkezésre áll, tehát amennyiben álláshoz jut, 
azt meghatározott id � n belül el tudja foglalni; 

• munkát keres, azaz "aktív magatartást tanúsít", regisztráltatja 
magát, a munkaer � -közvetít �  irodákban érdekl � dik, rokonok, 
ismer � sök segítségét kéri, hirdetéseket tanulmányoz vagy ad fel, 
érdekl � dik a különböz �  munkáltatóknál. 

 
Abban az esetben, ha a harmadik szempont (munkát keres) nehezen 
értelmezhet � , mert szervezetlen a munkaer � piac, akkor alkalmazható egy 
kevésbé kötött feltétel-rendszer, miszerint elegend �  csak az els �  két 
kritériumnak érvényesülnie. 
 
Az 1987-ben megtartott konferencia a harmadiknak említett "munkát keres" 
kritériumot pontosította, miszerint az állami vagy magán munkaközvetít � nél 
történ �  nyilvántartást csak akkor kell a munkakeresés "aktív lépésének" 
tekinteni, ha ennek munkaajánlat-szerzés a célja. Ha tehát erre a lépésre 
csak azért kerül sor, mert a nyilvántartásba vétel a foglalkoztatási 
támogatásból való részesedés feltétele, ezt nem lehet aktív 
munkakeresésnek tekinteni. 
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b.) A kiegyezést követ � en a polgárosodó Magyarországon a munkanélküliek 
létszámát többféle forrásból próbálták kimutatni, de közülük - önmagában - 
egyik sem volt alkalmas a munkanélküliség mértékének pontos 
meghatározására. E források a következ � k voltak: 

• népszámlálások, 
• hatósági munkaközvetít � k kimutatásai, 
• szakszervezetek kimutatásai,  
• önálló munkanélküliségi adatgy � jtések,  
• foglalkozási és üzemi statisztikai felvételek,  
• munkaközvetítési eredmények,  
• munkásbiztosító és betegsegélyez �  pénztárak adatai. 

 
A népszámlálások során - a kérd � ív terjedelmi korlátai miatt - csak néhány 
f � bb adatot (foglalkozás, nem, kor) lehetett a munkanélküliekr � l beszerezni. 
A munkanélküliség alakulásának pontos megítélésére már a népszámlálások 
eszmei id � pontja (december 31.) sem volt alkalmas. 
 
Els �  ízben az 1890. évi népszámlálás vette számba az ipar "hely nélküli 
segédeit", tudakolva azt is, hogy közülük hányan voltak betegek a kikérdezés 
idején. Az 1900. évi népszámlálás már tágabb kör �  volt. Adatokat gy � jtött a 
bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem, "hitel" és közlekedés körébe 
tartozó munkanélküliekr � l is, továbbá vizsgálta a munkanélküliség okát és 
id � tartamát. Az 1910-es népszámláláskor már nemcsak az ún. testi, hanem a 
szellemi munkanélkülieket is számba vették. 
 
A hatósági munkaközvetít � k 1917-t � l kezdtek el m � ködni. Az els �  évek 
adatai a bizonytalan gazdasági és politikai helyzet miatt még nem jellemezték 
teljesen megbízhatóan a munkaer � piac helyzetét, de 1922-t � l az adatok már 
reálisabbnak tekinthet � k. Az Állami Munkaközvetít �  Hivatal összesített adatai 
1930-tól nemcsak a hatósági munkaközvetít � k, hanem az ingyenes magán-
munkaközvetít � k tevékenységét is tartalmazták. Így - az üzleti jelleg �  
munkaközvetítést � l és a felek közvetlen megegyezését � l eltekintve, - az 
egész munkaközvetít � i forgalom áttekinthet � vé vált. Ezekben a 
kimutatásokban azonban számos torzítás fordult el � .  

• Munkanélkülivé váláskor nem jelentkezett mindenki ezeknél a 
hivataloknál, különösen a nehéz gazdasági id � szakokban, amikor az 
elhelyezkedési esélyek amúgy is nagyon alacsonyak voltak. 

• Az adatok nem egy id � pontra, hanem egy id � szakra (hónapra) 
vonatkoztak, és nem személyeket, hanem eseteket jelentettek. Ennek 
következtében ugyanaz az egyén több munkaközvetít � nél és több ízben 
szerepelhetett. 

 
A munkásszakszervezetek által segélyezett munkanélküliek száma, az ún. 
"képviseleti statisztiká"-nak nevezett kimutatás a munkanélküliség 
hullámzását jól tükrözte, de a munkanélküliek tényleges számáról még 
viszonylag elfogadható adatot sem tudott szolgáltatni. A szakszervezeti tagok 
száma ugyanis id � r � l id � re változott, így a munkanélküliek számának a tagok 
számához viszonyított aránya is ingadozott. Nem lehetett következtetni az 
egyes foglalkozások országos jellemz � ire sem, mivel a különböz �  
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foglalkozású munkások igen eltér �  arányban tömörültek szakszervezetbe. 
Számukat az is befolyásolta, hogy a munkanélküliségt � l jobban fenyegetett 
szakmák munkásai a segély kedvéért id � nként tömegesen léptek be a 
szakszervezetbe. 
 
A munkanélküliség mérésének egy másik forrását jelentették a 
munkanélküliekr � l külön készül �  részletes statisztikai felvételek, melyeket 
házról-házra járó számlálóbiztosokkal valósítottak meg. Az els �  ilyen felvétel 
1914-ben készült Ferenczi Imre tervei alapján és irányítása mellett, amikor az 
ipari és kereskedelmi alkalmazottakat, ezen belül az ún. testi és szellemi 
munkanélkülieket vizsgálták. A budapesti munkanélküliekr � l a F � városi 
Statisztikai Hivatal el � ször 1925. december 24-én készített összeírást. A 
hasonló, 1930. február 8-i adatfelvétel szerint a budapesti munkanélküliek 
száma kétszer akkora volt, mint a szakszervezetek január 31-i jelentése, ami 
utal az említett adatok megbízhatóságára. 
 
A munkanélküliség esetére szóló biztosításból nyert statisztikai adatok 
legf � bb hibája az volt, hogy nem tartalmazta azokat a munkanélkülieket, akik 
még nem részesültek segélyben, s azokat sem, akiket már nem segélyeztek. 
 
Az említett adatforrásokra támaszkodva így körülbelüli képet nyerhetünk a 
korabeli munkanélküliség mértékér � l. Az els �  világháború alatt a rendkívül 
nagyarányú emberveszteség következtében még a munkaer � hiány okozott 
gondot. A háború befejeztével viszont nagymérték �  munkanélküliség alakult 
ki, amit els � sorban a katonák leszerelése, a haditermelésr � l a polgári 
termelésre való átállás nehézségei, s az elfoglalt területekr � l menekül � k nagy 
száma okozott. (1919 � szén pl. 150 ezer körül mozgott az ipari 
munkanélküliek száma.) A gazdasági konjunktúra csúcspontján, 1929-ben is 
75 ezerre becsülték a munkanélküliek számát és ez a gazdasági világválság 
magyarországi tet � zésekor meghaladta a 200 ezer f � t. Megállapítható, hogy 
a háború el � tti 3-5%-os aránnyal szemben, a két világháború között az ipari 
munkások 10-15%-a volt munka nélkül. Mindehhez számításba kell venni a 
félmilliónyi - teljes és részleges - munkanélküli agrárnépességet is. 
 
c.) A második világháború után az 1949-es népszámlálás kérd � ívében még 
szerepelt munkanélküliségre vonatkozó kérdés: "Ha jelenleg nincs 
alkalmazásban, hány hónapja, hete van munka (kereset) nélkül?". A 
kés � bbiekben azonban a magyar munkaügyi statisztika a szovjet munkaügy 
tapasztalataira s azok hazai alkalmazására épült, amely alapvet � en a 
kötelez �  üzemi nyilvántartások és elszámolások rendszerén alapult. Nem volt 
cél a munkaer � -piaci helyzet tükrözése. A teljes népességgazdaság 
tevékenységének mérése abból a célból készült, hogy elkészíthet �  legyen az 
ún. munkaer � mérleg. E rendszer nem a lakossági adatgy � jtésen alapult, 
hanem intézményi típusú volt, amikor a gazdálkodó szervek, munkáltatók 
adminisztratív adatszolgáltatásait összesítették. 
 
1949 után már említés sem történt a munkanélküliségr � l. Minthogy az 
ideológia tagadta a munkanélküliség létét, ezért az egyén, majd kisebb 
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csoportok devianciájának tekintették a jelenséget, s nem társadalmi-
gazdasági okokkal, hanem egyéni, emberi hibával magyarázták. 
 
A munkanélküliség mérésében 1985-ben következett be fordulat. Ekkor 
kezdték el gy � jteni az adatokat a munkaközvetít �  hivatalok a náluk 
megfordulókról és a bejelentett üres álláshelyekr � l. Az Országos Munkaügyi 
Központ által jelenleg is szolgáltatott munkanélküliségi adatok a regisztrált 
munkanélküliekr � l és jellemz � ikr � l csak részben tükrözik a tényleges 
helyzetet, mivel a regisztrálási szándék alapvet � en a segélyezéshez 
kapcsolódik. A segélyezésre nem jogosultak jelent � s hányada azonban nem 
is jelentkezik a munkaer � -közvetít �  szerveknél. Mivel nem ismert az összes 
munkanélküli száma, így csak a regisztrált munkanélküliség rátája 
határozható meg, amely nem felel meg a nemzetközi kritériumoknak, ugyanis 
azok kizárják a jövedelemszerz �  tevékenységet. A hazai jogszabály a segély 
folyósítása mellett ezt megengedi, csak egy fels �  határt szab: az e 
tevékenységb � l származó jövedelem nem érheti el a mindenkori minimálbér 
összegét. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal legújabb kori statisztikáiban el � ször az 1990. 
évi népszámlálás során jelenik meg a munkanélküli fogalom, ahol külön 
kategóriaként szerepeltetik az "állást keres �  munkanélkülieket" és az els �  
ízben munkát keres � ket. Meg kell jegyezni, hogy már 1983-ban a KSH az 
ELAR (Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer) keretében, reprezentatív 
lakossági mintán vizsgálta a háztartásbeli n � k munkavállalási hajlandóságát, 
szándékait, és ebb � l a felvételb � l már származott néhány jelzésszer �  adat a 
n � i munkanélküliek számának becsléséhez. 
 
A KSH 1991. II. negyedévében kísérleti jelleggel lakossági munkaer �  
adatfelvételt hajtott végre, véletlenszer �  kiválasztással kialakított mintában 
szerepl � , közel 30 ezer háztartásban él �  mintegy 50 ezer személyr � l. A 
felvételben használt fogalmakat az ILO ajánlásait követve alakították ki. A 
reprezentatív munkaer � felvételek azóta is folytatódnak. A magyar Háztartási 
panelvizsgálat is évente ismétl � d � en közöl munkanélküliségre vonatkozó 
adatokat, továbbá eseti adatfelvételek, kutatások teszik még változatosabbá 
a munkanélküliek statisztikai adatbázisát. 
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1.3. A munkanélküliség csoportosítása 
 
A szakirodalomban a munkanélküliség különböz �  szempontok szerinti 
csoportosítása, és az ennek megfelel �  fogalmi rendszerek használatosak. A 
következ � kben röviden áttekintjük a lehetséges megközelítési módokat. 
 
a.) A munkanélküliség három f �  típusa 
 
1. Abszolút munkanélküliségr � l akkor beszélünk, amikor a felkínált üres 
munkahelyek száma alacsonyabb, mint ahányan munkát kívánnak vállalni. 
Így az állást keres � k egy része szükségszer � en munkanélkülivé válik. 
 
2. Strukturális munkanélküliségr � l akkor beszélünk, amikor az állást keres � k 
munkahely iránti keresletének és a felkínált állásoknak a szerkezete eltér 
egymástól. Ilyenkor nem az az oka a munkanélküliség létrejöttének, hogy 
kevesebb az állás, mint ahányan munkát keresnek, hanem az, hogy a 
kereslet és a kínálat struktúrája nem illik össze. A gazdaság fejl � désével, a 
piaci igények változásával a gazdasági struktúra átalakul, számos korábban 
szükséges munkahely megsz � nik és új munkahelyek keletkeznek, 
amelyekben egészen különböz �  képességekre, szaktudásra van szükség, 
mint a korábbi, leépül �  félben lév �  gazdasági ágakban. Például a gépkocsi 
feltalálásával és elterjedésével sok hintógyártó, lóápoló, kocsis, ostorkészít �  
stb. munkanélkülivé vált, miközben nagy igény jelentkezett sof � rök, 
gépkocsiszerel � k iránt. El � fordulhat, hogy az újonnan keletkez �  állások 
száma még magasabb is, mint a régiekb � l kiváltak létszáma, és mégis 
akadozik a foglalkoztatás. Ez a strukturális feszültség addig tart, míg a 
szabad munkaer �  át nem áramlik a hagyományos gazdasági területekr � l az 
újonnan kialakult, vagy éppen fellendülésben lév �  gazdasági ágak felé. Az 
említett folyamat id � ben elhúzódhat, akár generációs váltás is szükséges. 
 
A strukturális munkanélküliség lényegében két különböz �  dimenzióban 
jelentkezhet. Ez alapján megkülönböztetünk 

• szakmai és 
• regionális 

dimenzióban jelentkez �  strukturális munkanélküliséget. 
 
Szakmai típusú strukturális munkanélküliségr � l tehát akkor beszélünk amikor 
a felkínált munkahelyeknek és a munkát keres � knek a képzettségi igénye 
nem esik egybe. Napjainknál maradva: hiába van jelent � s túlkínálat a 
munkaer � piacon például alacsony iskolai végzettség �  épít � ipari 
segédmunkásokból, bányászokból, nehézipari szakmunkásokból, amikor 
kereslet inkább a számítógép-kezel � k, több nyelvet beszél �  titkárn � k, vagy 
éppen közgazdasági egyetemi végzettség �  bankszakemberek iránt 
jelentkezik. 
 
Regionális típusú strukturális munkanélküliségnél a szabad munkahelyek és 
a munkát keres � k területi elhelyezkedése nem esik egybe. Hiába van igény 
épít � ipari segédmunkásokra például Sopronban, amikor az ilyen munkát 
elvállalni akarók mondjuk Szabolcsban élnek. Ha elegend �  fér � hellyel 
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rendelkez �  munkásszálló nem áll rendelkezésre, akkor a regionális típusú 
strukturális munkanélküliség csak a napi ingázási körzeten belül oldható fel, 
de itt is figyelembe kell venni a közlekedési költségeket, amelyek szintén 
szerepet játszanak az egyéni optimalizációs döntéseknél (az elérhet �  kereset 
mínusz az utazási többletköltség és id � ). A regionális típusú munkanélküliség 
lakóhely-változtatással is áthidalható, de ennek a lehet � ségnek korlátokat 
szab a regionális különbségekkel összefügg �  ingatlanpiac, amelynek 
hatásával a területi problémákkal foglalkozó fejezetben fogunk 
részletesebben foglalkozni. 
 
A szakmai és regionális típusú strukturális munkanélküliség gyakran nem 
külön-külön jelentkezik, hanem átfedik egymást, gondoljunk itt csak például a 
nehézipari válságövezetekre. 
 
3. Súrlódásos vagy frikcionális munkanélküliség f � ként azért jön létre, mert a 
munkavállalók nem köt � dnek egész életükben egy munkahelyhez, és amikor 
munkahelyet változtatnak, keresnek, átmenetileg munkanélküliekké válnak. 
Ez a típusa a munkanélküliségnek gyakran a munkavállalók saját 
elhatározásából keletkezik és hozzátartozója egy egészséges gazdaság 
m � ködésének. 
 
A munkanélküliség fenti három típusa különböz �  metszetekben jelenhet meg 
és különböz �  szempontok szerint tovább csoportosítható. 
 
b.) A munkanélküliség megnyilvánulási formája szerint lehet 

• nyílt és 
• lappangó (latens). 

 
A lappangó munkanélküliség a 80-as évek végén, amikor a nyílt 
munkanélküliség jelentkezni kezdett, a foglalkoztatási gondok további 
er � södéséhez vezetett. A latens munkanélküliek köre nagyjából két rétegb � l 
tev � dött össze. 
 
• Az els �  csoportot azok a személyek alkották, akik többnyire halmozottan 

hátrányos társadalmi helyzetük, esetleg sajátos életvitelük miatt 
rendszeres keres �  tevékenységet nem folytattak és alkalmi 
munkavégzésb � l, idénymunkából jutottak minimális életszínvonalat 
biztosító jövedelemhez. 

• A rejtett munkanélküliek másik csoportjához azok, a f � leg néhány földrajzi 
körzetbe tömörült, nehézipari és iparilag kevéssé fejlett - agrárius - 
térségekben él �  háztartásbeli, többnyire alacsony képzettség �  n � k 
tartoztak, akik nem tudtak megfelel �  munkahelyet találni a lakóhelyük 
közelében. Ezeknek a n � knek a többsége - a kétkeres � s családmodell 
általánossá válásával - megfelel �  munkahelyek esetében elhelyezkedett 
volna, de szabad munkahelyek hiányában kénytelenek voltak a 
háztartásban maradni. (Feltehet � , hogy egy részük otthoni leterheltségük, 
egészségi állapotuk miatt eleve csak részmunkaid � s foglalkoztatást 
igényelt volna.) � k a falusi térségekben háztáji gazdálkodással 
egészítették ki a család jövedelmét. Amikor a nyílt munkanélküliség 
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jelentkezett és esetleg a család egyetlen férfi keres � je munkanélkülivé 
vált, akkor ezek a n � k is megjelentek a munkaer � piacon, és intenzívebben 
kíséreltek meg rendszeres jövedelemhez jutni, állást vállalni. 

 
Lényegében a latens munkanélküliséggel vannak összefüggésben az 
alulfoglalkoztatással kapcsolatos problémák. Alulfoglalkoztatásról akkor 
beszélünk, amikor a vizsgált személyek foglalkoztatása eltér bizonyos, az 
adott gazdaságra jellemz �  normáktól. A nem kielégít �  foglalkoztatásnak két 
formája létezik:  

• látható és 
• rejtett. 

 
Az els �  kategóriába azok a foglalkoztatottak tartoznak, akik kényszer � ségb � l 
a szokásos, törvényesen rögzített munkaid � nél kevesebbet dolgoznak, az 
adatfelvétel id � pontjában kiegészít �  munkát keresnek vagy ilyenre készen 
állnak. A rejtett elégtelen foglalkoztatás a statisztika eszközeivel közvetlen 
módon nemigen mérhet � , azonban vannak bizonyos tünetei, például: kis 
jövedelmek, alacsony termelékenységi színvonal stb., amelyekb � l közvetett 
módon következtethetünk meglétére. 
 
Magyarországon a lappangó munkanélküliség részben a munkahelyi 
alulfoglalkoztatottságból, mégpedig a rejtett elégtelen foglalkoztatásból 
származott. Például a 60-as évek végét � l jellemz �  bérszabályozási 
rendszernél - átlagbér-szabályozás vagy másképpen bérszínvonal-
szabályozás - a vállalatok érdekeltek voltak minél több alacsony kereset �  
dolgozó foglalkoztatásában. A gazdasági mechanizmus 1968. évi reformját 
követ � en - mint említettük, az átlagbér-szabályozási rendszer hatására - 
1968-1970 közötti két évben az aktív keres � k állománya több mint 200 ezer 
f � vel emelkedett. Kialakult tehát egy improduktív, "kvázi munkanélküli" réteg, 
amelynek a keresete még relatív értelemben is igen alacsony volt, és csak 
kevéssel haladhatta meg azt a szintet, amelyet az adott id � szakban 
munkanélküli segélyként megállapíthattak volna. Amikor a munkahelyeknél 
els � dlegessé vált a jövedelmez � ségben való érdekeltség, akkor els � sorban 
ezekt � l az ún. "vatta-emberek"-t � l váltak meg. 
 
c.) A munkanélküliség id � tartama, id � szakossága alapján 
megkülönböztethetünk 

• tartós 
• átmeneti és 
• szezonális 

munkanélküliséget. 
 
Tartós vagy hosszú id � tartamú munkanélküliségnek tekintjük - a nemzetközi 
szokásoknak megfelel � en - a 12 hónapig vagy annál hosszabb ideig tartó 
folyamatos munkanélküliséget. A tartósan munkanélküliek összetétele 
országonként jelent � sen eltér � . Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága a 
regionális sajátosságok ellenére megkísérelte megállapítani a tartósan 
munka nélkül lev � k "jellegzetes ismérveit" a tagországok tapasztalata 
alapján. Ezek a következ � k voltak: 
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• az általános és a szakmai képzettség, az elemi magatartási és 
technikai adottságok hiánya; 

• a munkaer � piac követelményeinek megfelel �  speciális képzési 
programok hiányos ismerete; 

• a munkakészség csökkenése és az elhelyezkedési motiváció hiánya 
a foglalkoztatottak köréb � l való hosszú ideig tartó kizártság 
következtében; 

• az anyagi korlátok miatti lecsúszás a szegénységbe és a 
nélkülözésbe. 

 
A tartósan munkanélkülieknek az összes munkanélkülin belüli arányát a 
munkaer � piac dinamikája, a munkaer � piacra történ �  be-, illetve az onnan 
való kiáramlás határozza meg. A hosszan munka nélkül lev � k aránya - a 
nemzetközi kutatások szerint - els � dlegesen a munkanélküliek közül való 
kilépés mértékét � l függ. A tartós munkanélküliségb � l való kilépés kétirányú 
lehet: 

• a munkanélküli a munkakeresés beszüntetésével kikerül a 
munkaer � piacról, vagyis gazdaságilag inaktívvá válik; 

• sikerül munkát találnia, azaz foglalkoztatott lesz. 
 
Az újraelhelyezkedés valószín � sége annál kisebb, minél hosszabb a 
munkanélküliség id � tartama. Mint már említettük, a munkát keres �  személy 
adottságai és motivációi a munkából való kizártsággal arányosan romlanak, s 
a munkáltatók is egyre kisebb bizalmat tanúsítanak irántuk. 
Újraelhelyezkedési esélyeik a munkaer �  kereslet növekedése esetén sem 
javulnak számottev � en. A foglalkoztatottság fellendülése új pályázókat 
vonzhat a munkaer � piacra, s ez hozzájárulhat ahhoz, hogy munka nélkül 
maradjanak azok, akik már korábban is munkanélküliek voltak. A tartósan 
munkanélküliek a munkaer � piac perifériájára kerülésük és többnyire nem a 
hagyományos munkavállalói normáknak megfelel �  viselkedésük 
következtében sokkal inkább közelítenek azokhoz, akik a munkaer � piacon 
kívül, de annak határán vannak. 
 
A "munkanélküli" fogalom meghatározásánál az ILO el � írások 
számbavételénél a harmadik kritériumként szerepelt a munkahelykeresésben 
való aktív részvétel. Azok a személyek, akik szeretnének dolgozni, de nem 
keresnek munkát, mert helyzetüket reménytelennek érzik, � k alkotják a 
passzív munkanélküliek csoportját. Kétféle oka lehet annak, hogy a passzív 
munkanélküliek nem keresnek állást: 

• álláspiaci okok (nincs a szakmájuknak megfelel �  munka a 
környéken, illetve általában kevés munkalehet � ség van elérhet �  
távolságban); 

• személyes okok (hiányzik a megfelel �  szakképzettség, a munkáltató 
szerint túl fiatal vagy túl öreg az illet �  személy, stb.). 

 
E kétféle megkülönböztetés azért fontos, mert az álláspiaci okok feltehet � en 
érzékenyebbek a gazdaság ciklikus változásaira. A fejlett országokban a 
passzív munkanélküliek létszámának id � beli alakulása szorosan összefügg a 
gazdasági ciklussal: recesszió id � szakában a munkanélküliség 
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növekedésével párhuzamosan a passzív munkanélküliek száma is 
emelkedik, gazdasági fellendülés idején pedig nemcsak a munkanélküliek, 
hanem a passzív munkanélküliek száma is viszonylag alacsony. 
 
A passzív munkanélküliek számában bekövetkez �  növekedésnek legalább 
három lehetséges formája van: 

• Egy részük elveszítette korábbi állását, és sikertelen próbálkozások 
után hagyta abba a további munkakeresést. 

• A másik lehetséges csoportba tartoznak azok, akik még nem 
dolgoztak, már próbáltak elhelyezkedni, de eredménytelenül és 
ezért hagyták abba a munkakeresést. 

• Végül vannak olyanok, akik egyszer � en be sem léptek a 
munkaer � piacra, mert úgy gondolják, hogy esélyeik nagyon kicsik. 

 
d.) A munkanélküliség a társadalom különböz �  csoportjait eltér � en érinti. 
Ezért gyakran külön is vizsgálják egyes társadalmi csoportoknál a 
munkanélküliség alakulását. Ezek a következ � k: 

• ifjúsági vagy pályakezd �  munkanélküliség, 
• n � i munkanélküliség, 
• csökkent munkaképesség � ek foglalkoztatása, 
• kisebbségi-etnikai csoportok munkanélkülisége. 

 
A különböz �  társadalmi csoportok munkanélküliségét a kés � bbiekben 
részletesebben vizsgáljuk, most csak utalunk Smelser azon megállapítására, 
hogy amikor a gazdasági növekedés üteme lelassul, akkor a társadalmi 
mobilitási ráták is kedvez � tlenül alakulnak: a felfelé való mobilitás üteme 
csökken, a mobilitási ráták alakulása ellenkez �  el � jel � vé válik. 
Megállapította, hogy a legmagasabb munkanélküliségi ráta a szakképzetlen, 
marginális helyzet �  munkáscsoportokban tapasztalható. Ezt tanúsítja például 
az amerikai kisebbségek, különösen a feketék, az európai országokban a 
vándormunkások munkanélküliségi aránya is. 
 
e.) A munkavállaló szubjektív szándéka szerint beszélhetünk 

• önkéntes és  
• nem önkéntes 

munkanélküliségr � l. 
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2. ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
 
2.1. A munkanélküliség kezelésének modelljei 
 
a.) Monetarista vagy neoklasszikus modell 
 
Adam Smith klasszikus közgazdasági elemzései a XVIII. században arra a 
következtetésre jutottak, hogy a gazdaság egészsége szempontjából a 
legfontosabb a szabadon, minden küls �  beavatkozástól érintetlenül m � köd �  
piaci mechanizmus létezése. A piac spontán döntései ugyanis elrendezik az 
egyéni gazdasági döntéseket, és olyan harmóniát hoznak létre, amelyben az 
egyének és a gazdaság egésze egyaránt el � nyökhöz jut. 
 
Sem Smith, sem pedig Ricardo, Malthus és a többi klasszikus közgazdász 
elmélete nem hagyott helyet annak a lehet � ségnek, hogy a nagyarányú 
munkanélküliség kialakulhasson. A piac szerintük automatikusan tisztul, s ha 
létre is jöhet munkanélküliség a kereslet és a kínálat egymást formálása 
révén, a felkínált munkahelyek és a keresett munkahelyek száma és 
szerkezete is összhangba kerül a piaci mechanizmusok által, és így 
végeredményben nagyarányú és tartós munkanélküliség nem lehetséges. 
 
A XX. század els �  harmadának közgazdasági gondolkodását, az ún. 
neoklasszikus elméletet az el � z � ekben ismertetett piaccentrikus szemlélet 
határozta meg. Elismerték, hogy a piacon állandóan van egyensúlytalanság a 
munkaer �  kereslete és kínálata között, de az így kialakuló - strukturális és 
frikcionális - munkanélküliséget az egészséges gazdasági fejl � dés pozitív 
folyamatainak elhanyagolható jelent � ség �  melléktermékének tartották. S � t, 
ha nem létezik egy gazdaságban strukturális és frikcionális munkanélküliség, 
akkor ez azt mutatja, hogy a gazdaság stagnáló és mozdulatlan; a 
munkanélküliség fenti típusai éppen azt jelzik, hogy a gazdaság növekszik, 
fejl � dik, átalakul. 
 
A neoklasszikus felfogás legösszefügg � bb kifejtése Alfred Marshall 1890-ben 
publikált "Principles of Economics" m � vében található meg. Ez az "illúzió"-
nak bizonyuló teória a közgazdasági gondolkodásban egészen az 1929-33-
as nagy világgazdasági válságig tartotta magát, amikor az addig már-már 
megoldottnak hitt munkanélküliségi probléma minden korábbinál nagyobb 
méreteket öltött. Becslések szerint 1926 elején az ipari munkanélküliek 
száma a világ legiparosodottabb 48 országában 14 millió volt, ez  

1930 februárjában 19,1 millióra, 
1931 januárjában 34,5 millióra, 
1931 decemberében 48,1 millióra  

emelkedett. A fizikai foglalkozású munkanélküliek száma nem egészen két év 
alatt közel háromszorosára n � tt. 
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b.) Jóléti vagy keynesiánus modell 
 
Az új elméletet John Maynard Keynes dolgozta ki az 1936-os "A 
foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete" cím �  könyvében. 
Keynes véleménye szerint egyáltalán nincs garancia arra, hogy a spontán 
piaci folyamatok révén a munkaer � piacon a kereslet és a kínálat egybeessen. 
Ha a teljes foglalkoztatottság alapvet � en a piaci keresleten múlik, és ha a 
piaci kereslet nem teremt � dik meg a kívánatos, teljes foglalkoztatást biztosító 
szinten a spontán piaci er � k hatására, akkor ezt a keresletet létre kell hozni, 
fenn kell tartani. Mint látjuk, ez a szemlélet szöges ellentétben van a 
neoklasszikus tanokkal. A keynesi elképzelések szükségessé és 
lehetségessé teszik az állami beavatkozást a munkaer � piacon, hogy a 
munkanélküliség szintjét alacsonyan lehessen tartani. A munkanélküliség 
azonban Keynes szerint sem küszöbölhet �  ki teljesen a fejl � désben lév �  
gazdaságokból. A strukturális és a frikcionális munkanélküliség Keynes 
tanításában is az egészséges gazdasági szerkezet-átalakulás szükségszer �  
terméke.  
 
Keynes nagy hatású m � vét el � ször szinte teljes értetlenség és ellenségesség 
fogadta. Mindennek ellenére a harmincas évek közepét � l a gyakorlati 
gazdaságpolitikusok - gyakran elméleti meggy � z � désük ellenére - elkezdték 
alkalmazni az új elveket, és a II. világháború után az összes fejlett ország 
gazdaságpolitikáját a keynesi alapelvek határozták meg. Az 1950-1960-as 
években Keynes gondolatai ugyanolyan közgazdasági alapigazságoknak 
számítottak, mint negyedszázaddal korábban a neoklasszikus elmélet. 
 
Az áttekinthet � ség kedvéért összefoglaljuk a munkanélküliséggel kapcsolatos 
modern állami gazdaságpolitikai reagálások két nagy modelljének 
hasonlóságait és különbségeit az alapkérdések megközelítésében. 
 
 Monetarista-

neoklasszikus 
Jóléti-keynesiánus 

Ki a munkanélküli Aki elveszíti munkahelyét A munkahelyüket 
elveszt � knek az a része, 
akik nem tarthatók 
munkaközelben 

A munkanélküliség oka Piac és egyéni hiba Makrogazdasági zavarok 
A megoldás módja A piaci er � k zavartalan 

játéka 
Aktív állami munkaer �  
politika 

A munkanélküliség 
szintje 

Magas Alacsony 

Gazdasági 
következménye 

Mély válság, gyors 
kilábalás 

Mérsékelt válság, 
elnyújtott kibontakozás 

Társadalmi 
következmények 

Társadalmi szegregáció, 
er � szak 

Társadalmi szolidaritás, 
viszonylag békés átmenet 

Politikai legitimációs 
bázis 

Heterogén társadalom 
Piac 
Polgári pluralizmus 

Homogén társadalom 
Piac 
Polgári pluralizmus 
Kooperatív kapcsolat a 
nagy szervezetek között 
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A munkanélküliség kezelésének két nagy modellje lényegében sehol a 
világon nem m � ködik tiszta formában, azok különböz �  kombinációi fordulnak 
el � . Majd a munkanélküliség nemzetközi adatainak vizsgálatánál látni fogjuk, 
hogy azért gyakran elkülöníthet � ek olyan országcsoportok, ahol vagy az 
egyik, vagy a másik modell inkább jellemz � nek tekinthet � . 
 
 
2.2. A munkanélküliség kezelésének állami munkaer � -piaci 
eszközrendszere 
 
Az adott társadalmi-politikai szituáció, az elméleti megalapozás és a 
szemlélet átalakulása hozta magával azoknak a passzív és aktív állami 
munkaer � -piaci intézkedéseknek a tömegét, amelyek - bizonyos 
módosulásokkal - máig is érvényben vannak. Az egyes beavatkozási módok 
és eszközök eltér �  súllyal szerepelnek az egyes országok esetében, hasonló 
módon, azzal párhuzamosan, mint amit a két modell érvényesülésével 
kapcsolatban már korábban említettünk. 
 
A.) Passzív állami munkaer � -gazdálkodási politika eszközrendszere 
 
A passzív állami munkaer � -piaci politika f �  jellemz � je az, hogy az állam a 
beavatkozást csak a kialakult feszültségek enyhítésére alkalmazza. Milyen 
eszközök állnak erre rendelkezésre kezelend �  munkanélküliség esetén? 
 

a) Munkaer � -felesleg esetén az állam központi vagy részben központi 
finanszírozással átmeneti szükségmunkahelyeket hoz létre. Az alatt az 
id �  alatt, míg valaki az átmeneti szükségmunkahelyen van 
foglalkoztatva, ideje és elvileg módja van arra, hogy végleges és a 
szakmájához, valamint képzettségéhez megfelel �  munkahelyet találjon 
magának. (Hazai megfelel � je a közhasznú munka.) 

 
b) A munkahelykeresést hivatottak könnyíteni a munkaközvetít �  hivatalok, 

ahol f � foglalkozású állami alkalmazottak állnak az álláskeres � k 
segítségére. (Hazai megfelel � i a Munkaügyi Központok.) 

 
c) Szerves része a munkaközvetítésnek, de nem feltétlenül csak a 

munkaközvetít �  hivatalokhoz tartozik a tanácsadó hálózat kialakítása. A 
hivatásos tanácsadók egyrészt információval látják el az állást 
keres � ket, másfel � l tanácsot adnak nekik arra vonatkozóan, hogy 
milyen stratégiával tehetik eredményesebbé álláskeresésüket. (Hazai 
megfelel � je a Munkaügyi Központokban dolgozó pszichológusok, 
jogászok, akik azonban csak a munkanélküliek töredékével tudnak 
egyénileg foglalkozni.) 

 
d) Akik valamilyen okból nem remélhetik, hogy a munkaer � -piac szokásos 

keretei között találnak munkát (fogyatékosok, fiatalok, bevándorlók, 
etnikai csoportok stb.) azok számára speciális munkahelyeket hoznak 
létre, illetve a munkaadókat kedvezményekben részesítik, ha ilyen 
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embereket is foglalkoztatnak. (Hazai viszonylatban is alkalmazzák, de a 
rászorulóknak csak a kisebb részét képesek ezek a programok lefedni.) 

 
e) Közmunkaprogramok szervezése a tartós elhelyezkedési gondokkal 

küzd � k számára. Ezek általában nagyarányú, államilag finanszírozott 
infrastrukturális programok. Talán legismertebb a 30-as években 
Németországban beindított közmunkaprogram, amelynek keretében 
autópályákat, repül � tereket építettek; a közmunkapénzek másik 
részéb � l városrendezési munkákat finanszíroztak. (Hazai megfelel � je 
jelenleg nem létezik.) 

 
f) Munkanélkülisegély-rendszert építenek ki azok számára, akiket 

semelyik, a fentiekben felsorolt módon nem tudnak "munkaközelben" 
tartani. 

 
B.) Aktív állami munkaer � -gazdálkodási politika eszközrendszere  
 
Ebben az esetben az állam nem egyszer � en csak a kész helyzetre reagál, 
hanem maga is megkísérli befolyásolni a munkaer � -piaci kereslet és kínálat 
változását, azáltal, hogy a munkanélküliséghez vezet �  okokat próbálja 
kezelni. Ilyen módszerek lehetnek a következ � k: 
 

a) Munkaid �  változtatása, növelése vagy csökkentése magával hozza a 
munkaer �  létszámának változását. 

 
b) A nyugdíjkorhatár változtatása ugyancsak automatikusan a 

létszámigény változtatására hat. 
 
c) A képzési szerkezet, szakképzési létszám és szerkezet változtatásával 

az állam befolyásolhatja a munkát keres � k szakmai összetételét, az 
egyes szakmákban az állást keres � k létszámát. A képzési id �  
csökkentése vagy növelése - ugyanúgy mint a nyugdíjkorhatár vagy a 
munkaid �  változtatása - a munkavállalók létszámát változtatja, a 
munkaer � -kínálaton keresztül befolyásolja a munkanélküliség 
kialakulásának kockázatát. 

 
d) Az állami alkalmazottak számának változtatása. 
 
e) A munkaer �  kínálata mellett a munkaer �  iránti keresletet is figyelemmel 

kiséri az állam. A modern "húzó" gazdasági szektorok fejl � dését 
támogatva és az elöreged � , nem hatékonyan m � köd �  gazdasági 
struktúra-elemeket leépítve a munkaer �  iránti kereslet korszer �  
struktúráit hozza létre. 

 
f) A munkaer �  átstrukturálódását az átképzések és továbbképzések állami 

finanszírozása is el � segíti. 
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g) A területi-strukturális egyenl � tlenségeket befolyásolhatja az állam azzal, 
ha áttelepülési támogatással segíti a munkaer � -piaci kereslet és kínálat 
területi megfeleltetését. 

 
h) Az el � z � eknél sokkal közvetettebb hatása van a kereslet és kínálat 

egyensúlyára, de mégis igen jelent � s állami befolyásolási metódus az 
ország demográfiai jellemz � inek alakítása. Nemcsak a születések 
számának változására lehet hatni célzott demográfiai programokkal, 
hanem a ki- és bevándorlás könnyítésén és nehezítésén keresztül is 
hatni tud az állam az adott ország munkaer � -piaci egyensúlyára. 
Ugyanígy hat a külföldi munkavállalással, illetve a külföldieknek az 
országban való munkavállalásával kapcsolatos állami engedélyezés 
vagy szigorítás változtatása. 

 
 
3. A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA NEMZETKÖZI ADATOK 
ALAPJÁN 
 
3.1. Munkanélküliségi vizsgálatok a II. világháború el � tt 
 
Az els �  átfogó igény �  és kimondottan a munkanélküliséget és a 
munkanélküliek helyzetét vizsgáló empirikus kutatásokra még a XIX. század 
végén került sor. 1878-ban az Egyesült Államokban a Massachusetts Bureau 
of the Statistics of Labor vezet � je, Caroll D. Wright végzett empirikus 
vizsgálatot a munkanélküliek számának kiderítésére. Németországban a 
Verein für Sozialpolitik kérd � íves vizsgálata, Franciaországban Frédéric Le 
Play, Angliában pedig a Webb házaspár vizsgálata segítettek az empirikus 
adatok felhalmozásában. 
 
Jelent � s volt Charles Booth londoni vizsgálata, amelynek eredményeit 1902-
ben publikálta. Booth szerint a szegénységnek három f �  oka van: 

• a munkanélküliség, 
• a szokások és 
• a körülmények, 

de a legfontosabb ok az els � , a munkanélküliség. 
 
Booth vizsgálatai és javaslatai hozzájárultak ahhoz, hogy az állam 
megpróbált a munkanélküliek számára alkalmi munkát teremteni. 
Amerikában, Németországban és Franciaországban a század végén 
államilag szerveztek szükségmunkahelyeket és munkaközvetít � , 
munkásbiztosító szervezeteket. A század végén tehát a probléma már 
tudatosult. 
 
William H. Beveridge 1903-1904-ben interjúkat készített olyan emberekkel, 
akik kérelmet nyújtottak be az üdvhadsereghez, hogy állást szerezzenek 
nekik. Az üdvhadsereg a jelentkez � ket falusi munkatáborokban helyezte el. 
Beveridge kikérdezte � ket akkor is amikor a munkára jelentkeztek és azután 
is, hogy elhagyták a munkatáborokat. Azt találta, hogy lényegében semmivel 
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sem változott meg az életük, nem találtak könnyebben munkát, továbbra is 
gyakran voltak munkanélküliek, és többnyire egyik napról a másikra éltek. 
Beveridge ett � l kezdve meg volt gy � z � dve arról, hogy ezeknek a szervezett 
munkaprogramoknak nem sok jelent � ségük van. Ahogy a legjelent � sebb, a 
"Munkanélküliség: az ipar problémája" cím �  könyvében meg is fogalmazta: 
"inkább a munkanélküliséget kell vizsgálnunk, és nem a munkanélkülieket." 
(Unemployment: A problem of industry. London. 1909. 137.p.) 
 
Paul F. Lazarsfeld, Marie Jahoda és Hans Zeisel 1931-32 telén végezték 
vizsgálatukat Ausztriában, egy Bécs közelében lév �  faluban, Marienthalban. 
(Marienthal. The sociography of an unemployed community. New York, 
1933/1972) Az 1500 f � s faluban a munkaképesek szinte valamennyien 
munkanélküliek voltak, mivel a város egyetlen nagyobb munkaadója, egy 
textilüzem 1930-ban bezárt. Kevés kivétellel az összes marienthali lakos a 
kormánytól kapott segélyb � l élt. A kutatás megmutatta, hogy az állásukat 
elvesztett és tartósan munka nélküli emberek hamarosan egész 
életvitelükben megváltoznak. 
 
A marienthali kutatás szociálpszichológiai szempontból a munkanélkülivé 
válás különböz �  negatív hatásait rögzítette. Ezek a következ � k voltak: 

• az id �  érzékelésének zavara, 
• rendszeres tevékenységek hiánya, 
• társadalmi kapcsolatok drasztikus besz � külése, 
• kollektív tevékenységekben való részvételt � l tartózkodás, 
• társadalmi státusz megrendülése és ennek következtében az 

identitás elbizonytalanodása. 
 

(M. Jahoda: Employment and unemployment, a socialpsychological 
analysis. Cambridge,1982.) 

 
E. Wight Bakke angliai vizsgálatai hasonló tanulsággal szolgáltak. Hat 
hónapot töltött Greenwichben, London külvárosában, ahol egy 
munkáscsaládnál vett ki szobát. A városrészben akkor körülbelül 3 ezer 
munkanélküli volt. Interjúkat készített a kiválasztott személyekkel, és azt 
vizsgálta, hogy az attit � djeikben milyen változás megy végbe saját magukra, 
az országra, a társadalomra és a politikára vonatkozóan. (The unemployed 
man: A social study. London, 1933) Bakke azt tapasztalta, hogy a tartós 
munkanélküliek esetében az attit � d megváltozása ijeszt �  sebességgel és 
mértékkel következett be. 
 
Az egyik meginterjúvolt személy egy fiatal teherautó-sof � r volt, aki három 
nappal azután, hogy elveszítette az állását, még bizakodó volt: 

"Rengeteg állás van az olyan tapasztalt embernek, mint amilyen én 
vagyok. Soha nem vagyok egy hétnél tovább munka nélkül. 
Hamarosan megint lesz munkám." 

Két hónap múlva, miközben sikertelenül próbált munkát szerezni, úgy 
nyilatkozott, hogy: 

"Nem tudom elképzelni, hogy mi a baj velem." 
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További három hét után: 
"Vagy én nem vagyok jó, vagy ez az egész üzleti élet nincs rendben ... 
Már a családom is kezdi azt gondolni, hogy én nem próbálom." 

Négyhavi munkanélküliség után a sof � r reményvesztetté és kétségbeesetté 
vált: 

"Reménytelen minden lépés, amit teszek." 
 
Bakke esetleírása kapcsán nyomon követhettük azokat a fokozatokat, amin a 
munkanélküliek többsége átesik. 
 
A század els �  harmadának vizsgálatai egész Európát átfogták. Minden 
elemzés azt mutatta, hogy a munkanélküliség nemcsak gazdasági probléma, 
és a munkanélküliség következményei társadalmi válságként jelennek meg. 
 
 
3.2 A munkanélküliség alakulása a II. világháború után 
 
A világ f �  gazdasági régióiban egymástól lényegesen különböz �  munkaer � -
felhasználási stratégiák alakultak ki, s ennek hatására eltér �  tömeges 
létszámleépítési modellek jöttek létre. E "világmodellek" négy f �  dimenzió 
mentén különülnek el egymástól: 

• A szerepl � k közül (állam, munkaer � -piaci intézmények, munkáltatók, 
munkavállalók) kire hárul els � sorban a létszámleépítés terhe. 

• Mely munkaer � -piaci szerepl �  vállalja a meghatározó szerepet a 
munkaer � piac keresleti-kínálati viszonyainak alakításában. 

• Korlátozott-e, s mennyiben a létszámleépítés megvalósításának 
üteme, gyorsasága. 

• Terheli-e a munkáltatót gondoskodási kötelezettség a leépítés 
során, vagyis mennyiben biztosítanak állami - jogszabályokkal 
meger � sített - garanciák védelmet a munkavállalóknak. 

 
Az el � z �  dimenziók alapján három fontosabb modell határolható le. 
 

a) Az els �  a "gyors leépítés, gyors reagálás" modellje, amelyet 
legjellemz � bben az Egyesült Államok gyakorlata testesít meg. A 
munkáltató rendkívül gyorsan, minimális id � beli korlátozással 
bocsáthatja el munkavállalóit. A f �  cél a munkavállalók 
rugalmasságának segítése, ösztönzése, s annak elfogadtatása, hogy az 
alkalmazkodás terheit a változó piaci viszonyokhoz els � sorban a 
munkavállalóknak kell vállalniuk. 

 
b) Az el � z � vel éppen ellentétes a leépítés elkerülésére, megel � zésére 

épít �  modell, amely els � sorban Japánra jellemz � . A gazdasági 
alkalmazkodás terheit itt els � sorban a munkáltatók viselik (az életre 
szóló foglalkoztatást garantáló nagyvállalatoknál), s a dönt �  szerepet a 
bels �  átcsoportosítás, a tartalékolás és a képzés játssza. 

 
c) A harmadik a "lassított leépítés, felkészült reagálás" modellje, amelyet.- 

lényegét tekintve - leginkább a nyugat-európai fejlett piacgazdaságok, 
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ezen belül is f � ként a skandináv országok követnek. Ez a típus az el � z �  
két megoldás között helyezkedik el, bár országonként lényegesek a 
különbségek. A munkáltatók számára jogszabályok által lassított, 
korlátozott a létszámleépítés, ugyanakkor az állam nagy er � vel segíti az 
általa m � ködtetett munkaer � -piaci intézményekkel a munkaer �  
újraelhelyezkedését és jelent � sen hozzájárul a munkanélküliek 
támogatásához. 

 
A munkanélküliség a hetvenes évtized közepét � l a fejlett t � kés országok 
kormányainak egyik legfontosabb politikai problémája lett. A közgazdászok 
egy része ugyanis a foglalkoztatás színvonalának növelését és az infláció 
csökkentését egymással összeegyeztethetetlen feladatoknak tekinti. Ezért - 
az infláció mértékének ellen � rzése érdekében - a munkanélküliség 
magasabb szintjének toleranciáját javasolják. Az amerikai gazdaságban pl. a 
második világháború végén a polgári lakosság 2%-os munkanélküliségét a 
teljes foglalkoztatottsággal azonosították. A hatvanas években viszont a 4-
5%-os szintet tekintették a teljes foglalkoztatottság mértékének. A viszonylag 
magas munkanélküliségi arány állandósulása következtében egyre 
gyakrabban találkozhatunk “a munkanélküliség egészséges színvonala” 
kifejezés használatával. A munkanélküliség “elfogadható” mértékének 
változása az adott társadalomra jellemz �  társadalmi-kulturális hagyományok 
és az azokkal szembeni elvárások függvényében id � vel módosulnak. 
 
Szinte kivétel nélkül minden fejlett országban a nyolcvanas évtized a 
munkanélküliség csökkentésére irányuló kormányzati programok id � szaka. 
Nem véletlenül, hiszen az 1980-as évek közepén az OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) országaiban igen magas 
munkanélküliségi ráták alakultak ki, melyek 35 millió embert érintettek. (A 
munkanélküliségre vonatkozó nemzetközi adatok, illetve az egyes országok 
által alkalmazott munkaer � piaci eszközök a táblázatok közt áttekinthet � k.) 
 
 
4. A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 
 
A II. világháborút követ �  magyar munkaer � piaci viszonyok három f �  
korszakra bonthatók. 
 
a) Az els �  korszak a közvetlenül a háborút követ �  id � szakot foglalja magában 

1945-1949 között, amikor is piacgazdasági viszonyok léteztek az 
országban. Kezdetben a munkaer � hiány volt a jellemz � . Az inflációs 
gazdasági viszonyok között a fizetések reálértéke drasztikusan romlott, 
sokan a biztosabb megélhetés reményében vidékre költöztek, vagy a 
jövedelmez � bb alkalmi kereskedéssel foglalkoztak. Az 1946 májusában 
létrehozott Újjáépítési Minisztérium els �  teend � inek egyike volt, hogy 
elrendelte a közmunka-kötelezettséget, ami alatt a köz érdekében végzett 
fizikai vagy szellemi munkát kellett érteni. (Kötelezettség alá esett minden 
18 és 40 év közötti n � , valamint a 18 és 60 év közötti férfiak. A közmunka-
kötelezettség havi négy napra terjedt ki, amit vagy természetben, 
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munkával vagy pénzbeni közmunkaváltsággal lehetett teljesíteni.) 
Ugyanakkor munkahely-változtatási tilalmat rendeltek el. 

 
Az 1946-os pénzügyi stabilizáció nyomán az addigi munkaer � -hiány 
nagyon rövid id �  alatt munkanélküliségbe fordult át. A munkanélküliek 
száma - nem teljes kör �  adatok szerint - az 1946 augusztusi 31 ezerr � l 
1947 januárjáig 54 ezerre, ugyanezen év decemberében pedig már 116 
ezerre n � tt. A munkát keres � k száma több forrásból is emelkedett: az 
értéktelen inflációs keresetek miatt a stabilizáció el � tt munkát nem 
vállalókból, a vidékre költözött munkavállalók visszatéréséb � l, a növekv �  
számban hazatér �  hadifoglyokból, a közalkalmazotti elbocsátásokból, a 
környez �  országokból kitelepített magyarok Magyarországra költözéséb � l. 
A munkanélküliség 1948 áprilisában már 400 ezer embert érintett. Mint 
említettük az 1949. évi népszámlálás programjában szerepelt a 
munkanélküliek teljeskör �  összeírása. A feldolgozott adatokat külön 
kötetben - de már csak kizárólag hivatalos használatra hozták 
nyilvánosságra. Eszerint 126 ezer személy min � sült munkanélkülinek, ami 
3%-os munkanélküliségi rátának felel meg. Az el � z �  évihez viszonyított 
jelent � s csökkenés azonban inkább számbavételi problémákra vezethet �  
vissza. 

 
b.) A második szakaszt 1950-1982 között húzhatjuk meg, amikor direkt vagy 

indirekt állami befolyás szerint m � köd �  munkaer � -piaci helyzetben a 
munkanélküliségnek semmilyen nyílt és legitim formája nem létezett a 
magyar gazdaságban. A munkaer � -hiányos és munkanélküli id � szakok 
váltogatták egymást. Az extenzív iparosítás következtében egyes 
területeken krónikus munkaer � -hiány alakult ki. Az 1950-ben 
megszervezett Munkaer �  Tartalékok Hivatala a központosított és irányított 
munkaer � -gazdálkodás hivatalává vált. Szigorú rendelkezések születtek a 
munkahely-változtatás akadályozására, a "munkaer � -csábítás" 
megakadályozására, a kötelez �  munkaközvetítésre, a kényszert sem 
mell � z �  munkaer � -gazdálkodási rendszer kialakítására. A vezetés a tervek 
megvalósításához szükséges munkaer �  biztosítását a háborús 
mozgósításhoz látta hasonlatosnak. Ezt a katonai jelleget hangsúlyozták 
az akkor meghonosodott "szakkifejezések": a munka frontja (analóg a 
békefronttal), munkaer � -tartalék, munkaer � -kiképzés, stb. 

 
Bizonyos, hogy a munkanélküliek száma az 1950-es években jelent � sen 
csökkent, de a munkanélküliség maradéktalan felszámolására különböz �  
okok miatt ebben a periódusban és a kés � bbiekben sem került sor. az 
iparfejlesztés térbeli aránytalanságai miatt egyes területeken 
munkaer � hiány, míg másutt munkaer �  felesleg mutatkozott. A 
munkanélküliség az er � szakos kollektivizálási hullámok idején a 
mez � gazdaságból menekül �  tömegekb � l is újratermel � dött. Továbbá az 
50-es években százezres nagyságrendre tehet �  azoknak a száma, akik 
politikai okokból vesztették el állásukat és huzamosabb ideig nem tudtak 
elhelyezkedni. Szintén az 50-es évekre volt jellemz �  a hivatali apparátus 
ismételt felduzzasztása, amelyet két-három évenként kampányszer �  
csökkentés, korabeli szóhasználattal élve "racionalizálási" hullámok 
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követték, amelyek a munkanélküliséget az adott id � szakban növel �  
tényez � ként jelentkeztek. A korszakra jellemz �  további munker � -piaci 
feszültségeket el � idéz �  tényez � ket a latens munkanélküliség 
tárgyalásánál elemeztük. 

 
c.) A harmadik szakasz 1983-tól napjainkig tart. A munkaer � -gazdálkodás 

intézményi rendszerében és eszköztárában lényeges változások történtek 
1983-tól kezdve. Mindenekel � tt szükség volt a korábban is létez �  
munkaközvetítési rendszer felülvizsgálatára. A munkaközvetít �  irodák 
száma emelkedett, tevékenysége b � vült. A leglényegesebb változás, hogy 
ezek az irodák már alapvet � en nem hatósági tevékenységet végeznek, 
hanem szolgáltatást nyújtanak az arra rászorulóknak. 1983 óta átképzési 
támogatást nyújtanak azoknak, akiknek munkája "feleslegessé vált". Ezt a 
támogatási formát 1983 és 1988 között csak a munkában állók vehették 
igénybe, azóta a munkanélküliek is. 1984-ben még csak mintegy 1400 
ember esetében vették igénybe az átképzési támogatást, 1988-ban már 15 
ezer f � t érintett. 

 
1986-tól lehet � ség volt a felmondási id �  meghosszabbítására (6 hónap) és 
elhelyezkedési segély (2X3 hónap) igénybevételére azok esetében, akik 
nem "saját hibájukból" veszítették el állásukat. 1989. január 1-jével pedig 
bevezették a munkanélküli-segélyeket (Magyar Közlöny, 1988. dec. 31. 69. 
szám). 
 
1991-ben pedig már törvényi szint �  szabályozás történt. Az 1991. évi IV. 
törvény rendelkezett "A foglalkoztatás el � segítésér � l és a munkanélküliek 
ellátásáról". A törvény meghatározta azoknak a körét, akik jogosultak 
"munkanélküli járadékra", hétköznapi nevén "munkanélküli segélyre". 
Eszerint munkanélküli járadék illeti meg azt, aki 

• munkanélküli, 
• járulékfizetési kötelezettségének a törvényben meghatározott módon 

eleget tett, 
• az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, illet � leg rokkantsági 

vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, 
• munkát akar vállalni, de számára az illetékes munkaügyi központ 

nem tud megfelel �  munkahelyet felajánlani, és  
• elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal együttm � ködik. 

 
1995 májusában az el � z �  hónaphoz képest 45 ezerrel csökkent a regisztrált 
munkanélküliek száma, s így országosan mindössze 486 ezer személy 
szerepelt a nyilvántartásokban. A munkanélküliségi ráta egy százalékponttal, 
10,2%-ra csökkent. 
 
Utoljára 1992. márciusában volt fél millió alatt a nyilvántartott állástalanság 
szintje. Az akkori növekedési tendencia 1993 februárjáig tartott, amikor elérte 
a 700 ezres rekordlétszámot. Azóta - kisebb megszakításokkal - folyamatos a 
csökkenés. Az 1995 májusi nagyarányú csökkenéshez hozzájárult a 
regisztrációs rendszerben végrehajtott "tisztogatás", amikor is a munkanélküli 
ellátását átmenetileg szüneteltet �  több mint 28 ezer személy - többségükben 
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gyesen vagy gyeden lév � k, illetve katonai szolgálatukat tölt � k - került ki a 
nyilvántartásból. Ez is mutatja, hogy módszertani megfontolások mennyire 
befolyásolhatják a munkanélküliségi ráta alakulását. További tényez � , hogy 
májusban is folytatódott a tavaszi id � szakra jellemz �  élénkülés a 
foglalkoztatás területén, másrészt nagyon sok fiatalnak járt le a segélyre való 
jogosultsági ideje - � k a legtöbb esetben megszakították kapcsolataikat a 
munkaügyi központokkal. A szociális jelleg �  támogatásban részesül �  
munkanélküliek száma meghaladta a 220 ezres szintet. 
 
Területi bontásban vizsgálva a munkanélküliség alakulását, megállapítható, 
hogy 1995-ben a legjelent � sebb csökkenést olyan dunántúli megyékben 
tapasztalták, ahol a munkanélküliek aránya amúgy is alacsonyabb az 
országos átlagnál (Veszprém, Vas, Fejér). A munkanélküliségt � l leginkább 
sújtott területeken viszont kisebb mértékben javult az arány. 
 
A munkanélküliségi arány 1995 májusában megyénként: 
 

Szabolcs -Szatmár - Bereg m.  19,0 % 
Borsod-Abaúj-Zemplén m.  16,4 % 
Nógrád m.  15,9 % 
Hajdú-Bihar m. 13,8 % 
Békés m. 13,7 % 
Jász-Nagykun-Szolnok m.  13,6 % 
Heves m. 11,8 % 
Tolna m. 11,7 % 
Baranya m.  11,5 % 
Komárom-Esztergom m. 10,9 % 
Bács-Kiskun m.  10,7 % 
Somogy m. 10,3 % 
Fejér m.  10,0 % 
Csongrád m.    9,5 % 
Veszprém m.   9,2 % 
Zala m.   8,3 % 
Pest m.   7,3 % 
Vas m.   6,7 % 
Gy � r-Moson-Sopron m.   6,3 % 
Budapest    5,3 % 

 
 
Változatlanul a munkanélküliség által leginkább sújtott területnek számít az 
Alföld középs �  és keleti fele, valamint Észak-Magyarország. A budapesti 
agglomerációra, és a nyugati megyékre továbbra is az igen alacsony szint �  
munkanélküliség jellemz � . 
 
Magyarországon a munkanélküliség kezelésére szolgáló munkaer � -piaci 
programok közül az ún. aktív eszközök aránya a GDP százalékában igen 
alacsonynak mondható - összehasonlítva a korábbi nemzetközi adatokkal - 
mindössze 0,41% volt 1994-ben, s ez az arány a tervek szerint 1995-ben már 
csak 0,27% lesz. A munkanélküliség kezelésére fordított összegek mintegy 
80%-át az ún. passzív eszközök - lényegében a munkanélküli segélyek és az 
el � nyugdíjak összege - alkotják. A probléma kezelésének rövid távon a 



 100 

“legolcsóbb” útját járja Magyarország, aminek okai közismertek. Ugyanakkor 
azt is tudni kell, hogy hosszú távon éppen a segélyezésre alapuló metódus a 
legdrágább, mert nem számol a munkanélküliség és a segélyezés 
demoralizáló hatásával, s tartósítja éppen a legképzetlenebb rétegek 
munkanélküliségét, illetve újratermel � dését. 
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MELLÉKLET 
 
 

A munkanélküliség alakulása a világ országaiban 
 

Ország A munkanélküliek az aktív népesség százalékában 
 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 

Ausztria 2,4 1,9 4,8 5,4 5,8 5,9 6,8 
Belgium 2,9 8,9 13,3 9,6 10,3 11,2 13,1 
Bulgária - - - 1,7 11,1 16,4 ,,, 
Cseh és Szlovák Köztársaság - - - 1,0 6,6 - - 
   Cseh Köztársaság - - - - - 2,6 3,5 
   Szlovákia - - - - - 10,4 14,4 
Dánia ,,, 7,0 9,3 9,6 10,5 11,3 12,3 
Egyesült Királyság 2,6 7,3 11,9 5,8 8,1 9,8 10,3 
Finnország 1,9 4,7 6,3 3,5 7,6 13,1 17,9 
Franciaország ,,, 6,3 10,2 8,9 9,4 10,4 11,6 
Görögország ,,, 2,4 5,1 ,,, ,,, ,,, ,,, 
Hollandia 1,1 5,9 12,9 5,9 5,4 5,4 6,5 
Írország ,,, ,,, 17,8 ,,, ,,, ,,, ,,, 
Jugoszlávia ,,, 11,9 13,8 - - - - 
   Horvátország - - - 8,0 14,0 15,0 ,,, 
   Szlovénia - - - 4,7 8,2 11,5 ,,, 
Lengyelország - - - 3,5 11,8 13,6 15,7 
Magyarország - - - ,,, ,,, 9,3 11,3 
Németország (volt NSZK) 0,6 3,8 9,3 7,2 6,3 6,6 8,2 
Norvégia 0,8 1,3 2,5 5,2 5,5 5,9 6,0 
Olaszország 3,2 7,6 10,3 11,4 10,9 11,5 10,4 
Portugália ,,, 7,8 8,5 4,7 4,2 4,2 5,6 
Románia - - - ,,, 3,0 8,4 ,,, 
Spanyolország 1,1 9,8 19,5 16,3 16,3 18,4 22,7 
Svájc 0,0 0,2 1,0 0,6 1,3 2,5 4,5 
Svédország 1,4 1,4 2,5 1,7 2,9 5,3 8,2 
        
Izrael 3,8 4,8 6,7 9,6 10,6 11,2 10,0 
Japán 1,2 2,0 2,6 2,1 2,1 2,2 2,5 
        
USA 4,9 7,1 7,2 5,4 6,6 7,4 6,8 
Kanada 5,9 7,5 10,5 8,1 10,3 11,3 11,2 
        
Ausztrália 1,7 6,1 8,3 6,9 9,6 10,8 10,9 
Új-Zéland ,,, 2,9 4,0 ,,, ,,, ,,, ,,, 
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A n � k és a fiatalok munkanélkülisége a világ országaiban 
 

 
Ország 

A munkanélküli n � k 
aránya az összes 

munkanélküli %-ában 

A munkanélküli fiatalok 
aránya az összes 

munkanélküli %-ában 
 1980 1985 1987 1992 1980 1985 1987 1992 
Ausztria 50,1 39,6 42,2 44,5 33,3 29,3 30,3 14,6 
Belgium 61,6 55,9 58,3 57,9 39,4 34,0 34,0 16,3 
Bulgária - - - 52,2 - - - 44,7 
Cseh és Szlovák Közt. - - - 52,7 - - - - 
Dánia 48,9 56,0 56,6 53,3 29,9 22,8 22,8 17,3 
Egyesült Királyság 29,1 31,2 30,7 32,4 46,6 37,9 33,6 29,8 
Finnország 46,5 43,4 40,8 38,1 34,8 30,2 28,5 23,2 
Franciaország 54,6 52,7 50,5 55,1 42,1 38,4 37,2 23,0 
Görögország 40,5 53,3 45,7 59,6 - 24,1 - 44,5 
Hollandia 35,5 34,6 37,5 53,9 - 34,8 32,9 44,7 
Írország 23,9 26,2 28,7 33,9 - 30,3 37,2 28,4 
Jugoszlávia 55,4 - - - - - - - 
   Horvátország - 61,7 60,1 52,8 - - - 34,5 
   Szlovénia - 53,7 43,9 43,9 - - - - 
Lengyelország - - 53,2 53,2 - - - 36,9 
Magyarország - - 40,1 40,1 - - - 27,0 
Németország (volt NSZK) 52,0 44,1 45,6 45,6 27,2 26,2 22,7 14,6 
Norvégia 39,9 52,8 39,7 39,7 51,5 31,7 48,9 35,7 
Olaszország 58,0 57,0 57,0 57,0 62,3 59,8 54,3 48,7 
Portugália 68,9 56,9 53,3 53,3 64,2 54,1 47,6 43,8 
Románia - - 60,6 60,6 - - - 26,6 
Spanyolország 30,4 39,5 50,4 50,4 55,6 47,6 21,7 43,9 
Svájc 41,3 46,7 40,7 40,7 22,6 25,0 21,7 43,9 
Svédország 50,0 50,6 38,8 38,8 42,0 32,0 35,7 28,0 
         
Fülöp-szigetek 57,4 51,1 44,8 44,8 - 52,7 46,7 49,1 
Indonézia 19,2 34,4 41,2 41,2 - 77,9 81,4 72,0 
Izrael 45,3 41,3 52,0 52,0 - 38,0 38,6 31,7 
Japán 37,7 40,4 42,3 42,3 21,9 22,4 23,1 27,4 
Koreai Köztársaság 25,4 22,7 34,7 34,7 - 41,7 38,7 45,5 
Szingapúr 43,5 35,9 39,2 39,2 - 45,4 37,2 54,1 
         
USA 44,1 45,6 42,7 42,7 45,9 38,6 37,7 30,9 
Kanada 45,0 43,6 41,6 41,6 47,1 35,0 33,0 27,7 
         
Ausztrália 46,8 41,0 38,6 38,6 55,5 47,0 45,5 40,2 
Új-Zéland 37,3 37,1 30,1 30,1 - - 50,1 - 
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Az OECD országok munkaer

�

-piaci kiadásai 1986-ban (a GDP %-ában) 
 

 
 
 
 

Ország 

Foglal-
koztatási 
szolgálta-
tás admi-
nisztrá-

ciója 

Munka-
er

�

kép-
zés 

Speciális 
program 
fiatalok-

nak 

Munka-
helyte-
remtés 

Speciális 
program 
csökkent 
képessé-

g

�

ek 
számára 

Aktív 
munka-
er

�

piaci 
politika 

Munka-
nélküli 
segély 

Korai 
nyugdíja-

zás 

Jövede-
lem fenn-

tartása 

Össze-
sen 

Aktív 
munka-
er

�

piaci 
politika 

költségei 
az össz. 
munka-
er

�

piaci 
kiadások 
%-ában 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(S 1-5) 

(7) (8) (9) 
(S 7-8) 

(10) (6/10) 

Ausztrália 0,11 0,02 0,07 0,15 - 0,35 1,30 - 1,30 1,65 21,2 
Ausztria 0,11 0,11 0,03 0,16 0,02 0,43 0,83 0,14 0,97 1,40 30,7 
Belgium 0,17 0,08 n.a. 0,85 0,15 1,25 2,50 0,85 3,35 4,60 27,2 
Kanada 0,22 0,19 0,06 0,12 - 0,59 1,84 - 1,84 2,43 29,3 
Finnország 0,09 0,28 0,03 0,58 0,02 1,00 0,99 0,56 1,55 2,55 39,2 
Franciaország 0,13 0,28 0,17 0,10 0,05 0,73 1,25 1,23 2,48 3,21 22,7 
NSZK 0,22 0,23 0,05 0,19 0,20 0,89 1,30 0,01 1,31 2,21 40,3 
Írország 0,16 0,60 0,44 0,34 - 1,54 3,80 - 3,80 5,34 28,8 
Hollandia 0,07 0,17 0,06 0,07 0,74 1,11 2,98 n.a. 3,98 4,09 27,2 
Új-Zéland 0,07 0,26 - 0,37 0,02 0,72 0,93 - 0,93 1,65 43,7 
Norvégia 0,13 0,10 0,05 0,06 0,20 0,54 0,39 n.a. 0,39 0,93 58,1 
Portugália n.a. 0,19 0,04 0,04 0,04 0,31 0,41 - 0,41 0,72 41,3 
Spanyolország n.a. 0,07 0,20 0,37 0,01 0,65 2,74 0,03 2,77 3,42 19,0 
Svédország 0,26 0,51 0,18 0,35 0,77 2,07 0,72 0,12 0,84 2,91 71,1 
Anglia 0,16 0,10 0,26 0,33 0,04 0,89 2,03 0,03 2,06 2,95 30,2 
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Az aktív népesség, valamint a munkanélküliek eloszlása a települések 
népességnagyságrend-kategóriái szerint 

 

Település csoportok Aktív keres
�

k Regisztrált munkanélküliek 
 1990 (%) 1992 szept. 

(%) 
1993 szept. 

(%) 
1994 szept. 

(%) 
Budapest 20,3 9,8 10,4 10,9 
Megyeközpontok 18,4 15,2 15,8 16,3 
Többi város 24,9 26,4 27,2 27,4 
Ebb � l: 20.000 - x f � s 13,0 12,7 12,5 12,6 
           10.000 -19.999 9,0 10,1 10,3 10,2 
            x        -   9.999 2,9 3,6 4,4 4,6 
Városok Bp. nélkül 43,3 41,6 43,0 43,7 
Községek 36,4 48,6 46,6 45,4 
Ebb � l: 5.000 - x f � s 7,8 8,9 7,9 7,7 
           2.000 - 4.999 13,1 17,3 17,2 16,7 
           1.000 - 1.999 8,5 12,6 11,6 11,3 
            x       -    999 6,9 9,8 9,9 9,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon 

M.e.:% 

Megye, f
�

város 1991 
január 

1992 
január 

1993 
január 

1994  
június 

Dunántúl     
Baranya 2,7 8,9 14,1 11,5 
Fejér 2,1 7,1 12,6 11,1 
Gy � r-Moson-Sopron 1,3 5,6 8,3 7,5 
Komárom-Esztergom 1,4 8,1 14,6 12,3 
Somogy 2,7 8,1 11,8 9,9 
Tolna 3,1 10,2 15,3 13,3 
Vas 0,7 5,9 9,1 8,0 
Veszprém 2,4 8,5 12,7 10,0 
Zala 1,6 6,1 10,4 9,3 
Alföld     
Bács-Kiskun 1,9 11,1 17,4 12,9 
Békés 3,0 13,6 17,7 14,5 
Csongrád 2,0 8,0 11,9 10,04 
Hajdú-Bihar 1,9 9,4 16,7 14,8 
Jász-Nagykun-Szolnok 3,1 12,3 18,1 15,4 
Pest 1,6 5,9 11,3 7,8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,9 15,0 23,0 18,7 
Észak     
Borsod-Abaúj-Zemplén 3,9 13,1 20,3 16,6 
Heves 3,3 10,2 15,7 13,6 
Nógrád 5,0 14,0 21,7 17,0 
Budapest 0,3 2,9 6,4 5,7 
Összesen 2,1 8,2 13,3 11,0 
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A munkanélküliek szakképzettség szerinti megoszlása Magyarországon 
 

M.e.:% 

Megnevezés 1992. június 1994. június 
Szakmunkás 33,3 34,7 
Betanított munkás 24,3 23,9 
Segédmunkás 26,3 24,0 
Szellemi foglalkozású 16,1 17,4 
Összesen 100,0 100,0 

 
 

A regisztrált munkanélküli pályakezd � k száma Magyarországon 
 

M.e.:f �  

Megnevezés 1992. dec. 1993. dec. 1994. dec. 
8 általánosnál kevesebb 15 0 0 
Általános iskola 94 0 0 
Szakmunkásképz �  29.573 33.094 28.033 
Szakiskola 1.847 2.957 3.938 
Szakközépiskola 8.859 10.455 11.088 
Technikum 2.493 3.127 3.630 
Gimnázium 10.015 11.688 12.466 
F � iskola 1.303 1.251 1.266 
Egyetem 572 499 454 
Összesen 54.771 63.071 60.875 
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6. SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 
 

(Elekes Zsuzsanna) 
 
 
1. MÓDSZEREK 
 
Az alkohol- és drogproblémával foglalkozó szociológiai kutatások túlnyomó 
többsége az epidemiológiai vizsgálatok körébe tartozik. Bár a szigorú 
értelemben vett epidemiológiai kutatások célja annak meghatározása, hogy a 
fogyasztás elterjedtsége milyen mérték � , mely társadalmi csoportokra, milyen 
típusú fogyasztás jellemz � , illetve az id � beni változások tendenciájának 
megállapítása, tágabb értelemben ide sorolhatók azok a vizsgálatok, amelyek 
a fogyasztás következményeit, a kapcsolódó problémákat, vagy a 
fogyasztásra ható tényez � ket elemzik. 
 
Ahhoz, hogy epidemiológiáról beszéljünk, el kell dönteni, minek az 
epidemiológiáját vizsgáljuk. Részben a meghatározások tisztázatlansága és 
értéktartalma miatt, részben pedig a függés szociológiai módszerekkel nem 
mérhet �  volta miatt az epidemiológiai vizsgálatok kerülik a drogos, 
alkoholista, drogfügg � , alkoholfügg �  stb. fogalmakat. Vagy a fogyasztás 
el � fordulásának, gyakoriságának, mennyiségének leírására korlátozódnak, 
vagy pedig a valahol, valamilyen okból (pl. egészségügyi intézményben, 
rend � rségen,) drog-, illetve alkoholfogyasztónak tekintetteket választják a 
vizsgálódás alanyaiul, vagyis azokat, akiknek az életében a fogyasztás 
valamilyen egészségügyi, jogi, szociális problémát okoz. 
 
Az epidemiológiai vizsgálatok két nagy csoportba oszthatók. 
 
1. Az egyik csoportba tartoznak a kérd � ívvel, vagy interjúval végzett 
önbevallásos megkérdezések, amelyeket a népesség valamely normál 
csoportján végeznek. Ebben az esetben a vizsgálat mindenkire kiterjed, 
függetlenül attól, hogy a fogyasztás okoz-e problémát az életében vagy nem. 
Ezekben a vizsgálatokban felsorolják azokat a szereket, amelyekre a 
vizsgálat kiterjed. Az ilyen jelleg �  epidemiológiai vizsgálatok tehát soha nem 
alkalmaznak semmilyen min � sít �  címkét, hanem a fogyasztás 
gyakoriságának, jellegének, illetve a fogyasztással kapcsolatba hozható 
problémáknak a leírására korlátozódnak. 
 
Ezekben a vizsgálatokban a hangsúly az önbevalláson van, és ebb � l adódik 
a vizsgálatok legf � bb problémája is: mennyire tekinthet � k valósnak az 
önbevalláson alapuló válaszok. Különösen sokat vizsgálják az önbevallás 
megbízhatóságát az alkohol epidemiológiai vizsgálatok kapcsán, ahol az 
önbevallásos fogyasztási adatok látványosan eltérnek az eladási adatokon 
alapuló fogyasztási statisztikáktól. A drog esetében "szerencsésebb" a 
helyzet, itt ugyanis a tiltott drogok illegális terjesztése miatt, legfeljebb a 
gyógyszerfogyasztást vehetjük összehasonlítási alapul. 
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A bevallás mértéke er � sen függ az adott szer megítélést � l, a fogyasztással 
szembeni attit � dt � l, az adott országban érvényesül �  drog- és alkohol-
politikától. Magyarországon az alkoholfogyasztás elterjedtsége és az ivás 
pozitív megítélése azt valószín � síti, hogy az alkoholfogyasztásra vonatkozó 
adatok jól közelítik a tényleges helyzetet. Ugyanakkor a drogfogyasztásnak 
gyakoribb a jogi következménye, és eltér � en az alkoholfogyasztástól, a 
társadalmi megítélése is negatívabb, így valószín � , hogy az önbevallás 
kevésbé tükrözi a tényleges helyzetet, mint egy olyan társadalomban, ahol 
például a marihuána fogyasztás - legalább a kipróbálás szintjén - a 
társadalom egy jelent � s részét érinti. Mégis a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az önbevallás jól alkalmazható nemcsak az alkoholfogyasztás hanem a 
drogfogyasztás elterjedtségének, gyakoriságának, illetve id � beni 
változásának mérésére is. 
 
Másik korlátja ezeknek a vizsgálatoknak az alacsony hatékonyság. Mivel 
céljuk általában a normál, tehát nem a mértéktelenül fogyasztó, vagy a 
fogyasztás miatt már nyilvántartásba vett népesség fogyasztásának 
feltérképezése, ezért meglehet � sen nagy mintával kell dolgozni ahhoz, hogy 
értékelhet �  információkat nyerjünk. Ez pedig a költségek növelése mellett, 
lesz � kíti a feltehet �  kérdések körét, csökkentve ezzel a válaszok 
megbízhatóságát. Azaz nagy költséggel, alacsony hatékonysággal lehet 
információhoz jutni. Ezért az ilyen jelleg �  felméréseket többnyire a leginkább 
veszélyeztetettnek tartott korcsoportban, társadalmi csoportban, vagy a 
szenvedélybetegségeket együttesen vizsgálva végzik. 
 
2. Az epidemiológiai vizsgálatok másik nagy csoportját azok a becslési 
eljárások adják, amelyek részben a publikált statisztikai adatok alapján, 
részben pedig a különböz �  intézmények (egészségügyi, szociális gondozó, 
rend � rség stb.) nyilvántartásain, illetve az ott dolgozó, kompetensnek tartott 
személyekt � l származó információkon alapulnak. Miután kiindulópont, az 
intézményi nyilvántartás, ebbe a csoportba soroljuk azokat az eljárásokat, 
amelyek drogosok hálózatának különböz �  módszerekkel történ �  
felderítésével próbálnak képet adni a drogfogyasztás alakulásáról, 
elterjedésér � l. Ezekben az esetekben az epidemiológiai vizsgálat a 
nyilvántartásba vétel kritériuma szerinti alkohol- és drogfogyasztókat tudja 
számba venni, és ez jelenti a módszer legf � bb problémáját. 
 
A különböz �  intézményekben nyilvántartottak száma két tényez � t � l függ. 
 
• Az egyik tényez �  a min � sítés, vagyis hol, milyen környezetben, milyen jogi 

vagy erkölcsi normák alapján, kit tekintenek drogosnak, alkoholistának, ki 
az, akir � l a környezet, vagy az adott intézmény úgy ítéli, hogy kezelésre, 
gondozásra, vagy éppen büntetésre szorul. 

• Az intézményi adatokat befolyásoló másik tényez � , az ellátó hálózat 
fejlettsége, illetve a problémához való viszonya. Ahol nem a 
szükségleteknek megfelel �  a hálózat, vagy éppen kiépül � ben van, vagy az 
intézmények attit � dje elutasító, az adatok nehezen alkalmazhatók a 
változás mérésére. Különösen fontos ennek figyelembe vétele 
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Magyarországon, ahol az intézményi adatok legalább annyira tükrözik az 
intézményi hálózat kiépülését, a probléma iránti változó figyelmet, mint a 
fogyasztás tényleges változását. 

 
Kábítószeresek, alkoholisták legkönnyebben egészségügyi vagy rend � ri 
szerveknél érhet � k el, így az empirikus vizsgálatok jelent � s része ezeken a 
helyeken készül. Mivel azonban egészségügyi intézményekbe, rend � rségre, 
börtönbe a szenvedélybetegek csak egy speciális és kicsiny hányada kerül, 
gyakran a betegségük egy speciális szakaszában, természetes, hogy a velük 
készített vizsgálatok eredményei korlátozott érvényességgel bírnak. 
 
A fenti problémák mellett, az epidemiológiában igen fontos szerepet kap 
számos más, a kutatástól független tényez �  is, mint pl. a kutatással vagy a 
kutatókkal szembeni bizalmatlanság vagy bizalom, a kutatók és a különböz �  
intézmények együttm � ködése, és különösen kiemelked �  szerepet kap az 
azonosíthatóság (a különböz �  adatforrások közötti átfedés kisz � résére) és a 
névtelenség egyidej �  biztosíthatósága, ami a drog esetében nemcsak az 
általános személyiségi jogok védelme és a betegeket véd �  orvosi titoktartás 
miatt, hanem különösen fontos a drogfogyasztás büntethet � sége miatt. 
 
A becslések alapjául szolgáló információk f � bb típusai a következ � k: 

• hivatalos statisztikák (pl. fogyasztási adatok, halálozási adatok, 
gyógyszer-forgalmi adatok) 

• intézményi nyilvántartások, illetve illetékesekt � l szerzett információk 
(pl. szociális gondozók nyilvántartásai, és az ott dolgozók becslései) 

• kisebb közösségekt � l származó információk (pl. klubok, vallási 
közösségek) 

• drogosoktól származó információk. 
 
Az alkoholfogyasztás esetében a hivatalos statisztikák közül legelterjedtebb 
az egy f � re jutó fogyasztás, valamint a májzsugorodásban meghaltak száma 
alapján történ �  becslés. Bár mind a két becslési módszert megbízhatóan 
lehet alkalmazni fontosabb tendenciák vizsgálatára, érvényességük bizonyos 
korlátok között fogadható csak el. A Jellinek formula, amely a 
májzsugorodásban meghaltak száma alapján becsül, olyan szorzót használ, 
amely valószín � leg kortól és országtól függ � . Az egy f � re jutó fogyasztás 
alapján történ � , Ledermann által kidolgozott becslési eljárás kiindulópontja 
az, hogy többé-kevésbé állandó összefüggés mutatható ki egy adott ország 
egy f � re jutó alkoholfogyasztása, és a mértéktelen alkoholfogyasztók között. 
Az eljárás el � nye, hogy rendszeresen publikált makrostatisztikai adatokból 
könnyen és jól becsülhet �  a mértéktelen alkoholfogyasztók számának 
változása. Az eljárás korlátjára az utóbbi évek változásai hívták fel a 
figyelmet, azaz ha valamely, eddig alkoholt nem vagy kevéssé fogyasztó 
csoport kezd el alkoholt fogyasztani (például n � k, fiatalok), az egy f � re jutó 
alkoholfogyasztás növekedhet anélkül is, hogy a mértéktelenül ivók száma 
n � ne. 
 
Alkohol- és drog fogyasztás esetében is gyakran használt mutató az 
egészségügyi intézményekben kezeltek száma, illetve az els �  kezelésbe 
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vétel. Ezek az adatok a legtöbb országban jól jelzik a szenvedélybetegségek 
elterjedtségének változását, de a szolgáltatások elérhet � sége és típusa 
er � sen befolyásolhatja a trendeket. A mutató alkalmazásakor figyelembe kell 
venni, hogy az els �  fogyasztás és az els �  kezelésbe vétel között gyakran 
évek telnek el. A mutató információt adhat arról, hogy a fogyasztó a 
szenvedélybetegség mely szakaszában folyamodik segítségért, de 
használhatók a kezelési adatok arra is, hogy a betegek milyen hosszú ideig 
maradnak a kezelésben vagy folyamodnak egyéb szervezetekhez. 
 
A kórházi ápolásra vonatkozó adatokat els � sorban az egészségügyi 
rendszer, és az a politika befolyásolja, amely meghatározza a kórházba 
utalást vagy a kórházba történ �  felvételt. Kérdéses a rutin kórházi statisztikák 
megbízhatósága is. A korlátokat figyelembe véve, megbízhatóbb adatgy � jtés 
mellett alkalmas lehet arra, hogy a fekv � beteg-ellátás igénybevételét 
összehasonlítsák más ellátási formák igénybevételével, használható a 
szenvedélybetegekre fordított egészségügyi kiadások becslésére, valamint a 
fekv � beteg ellátás országok közötti összehasonlítására. 
 
A hepatitis adatok hasznos jelz � i lehetnek az injekcióval történ �  
drogfogyasztásnak, de f � leg abban az esetben, ha megkülönböztetik a 
droggal összefügg �  hepatitist az egyéb veszélyeztet �  tényez � kkel 
kapcsolatba hozható hepatitist � l. Csökkenti a mutató értékét, hogy számos 
helyen nincs információ a fert � zés forrásáról, illetve nem ismert az alábecslés 
mértéke. 
 
A droggal kapcsolatos halálozás esetében a legf � bb probléma a fogalom 
definiálása, valamint az, hogy a halálesetet a drogfogyasztáson kívül más 
tényez �  is befolyásolja. 
 
A rend � rségi letartóztatások, illetve nyilvántartások jól használhatók, de 
minden esetben figyelembe kell venni a rend � rségi gyakorlatot, és azt, hogy 
a rend � rség mikor, mit részesít el � nyben. Ezen túl, a rend � rségi adatok 
tükrözik, hogy a különböz �  társadalmi osztályokból származók 
különböz � képpen "veszélyeztetettek" a rend � rségi letartóztatások 
szempontjából. Mégis jobb jelz � k, mint az igazságügyön belüli pályafutás 
kés � bbi szakaszainak mutatói, mert itt a büntet � ügyi politika még nem 
érezteti hatását. Általában az mondható, hogy a letartóztatottak számában 
bekövetkez �  jelent � sebb változások nagy valószín � séggel jelzik a valós 
tendenciákat, feltéve, hogy nincsenek jelent � s változások a drogpolitikában. 
 
A bírósági adatok prevalencia vizsgálatára igen korlátozottan használhatók, 
de a büntetéspolitikát jól jelzik, különösen összehasonlító vizsgálatokban. 
 
A kábítószer lefoglalások számában bekövetkezett változások els � sorban a 
kábítószer elérhet � ségét mutatják. A lefoglalt mennyiség jelent � sége 
meglehet � sen kérdéses, de más piaci jelz � kkel és drogpolitikai 
er � feszítésekre vonatkozó információkkal együtt használható mutatók. 
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A tiltott drogok tisztaságára és árára vonatkozó adatok a feketepiaci 
állapotokról adnak információt. 
 
A fentiek jól érzékeltetik, hogy a szenvedélybetegségek epidemiológiájának 
nincs tökéletes módszere. Mindegyik eljárásnak vannak nehézségei, 
hiányosságai, ami azonban semmiképpen sem jelentheti azt, hogy 
bármelyiket el kéne vetni vagy le kéne mondani róla, mint ahogy azt sem 
jelenti, hogy bármelyik módszert kiválaszthatjuk, mint egyedül alkalmazhatót. 
A legreálisabb kép akkor nyerhet � , ha a különböz �  módszereket együtt 
alkalmazzák. Az ilyen komplex epidemiológiai vizsgálat a gyakorlatban igen 
ritka, és országosan szinte alig megvalósítható. Hasonlóképpen ritka a 
rendszeres, teljes népességre vonatkozó, önbevallásos megkérdezés is. Ez 
utóbbinak leginkább hagyománya az USA-ban van, ahol rendszeres 
felméréseket végeznek az ország háztartásaira, illetve középiskolásaira 
reprezentatív mintán. A legtöbb európai országban, ha létezik is országos 
mintán való megkérdezés, ennek rendszeres ismétlése ritkán fordul el � , ami 
az id � beni változások mérését megnehezíti. Általában mondható, hogy 
makroszinten inkább a rendelkezésre álló statisztikai adatok, intézményi 
nyilvántartások elemzésével vizsgálják a fogyasztás alakulását, míg a 
kérd � íves megkérdezést egy-egy kisebb földrajzi egység, népességcsoport 
vagy valamilyen speciális populáció vizsgálatára alkalmazzák. 
 
 
2. SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
 
2.1. Statisztikák és intézményi adatok 
 
Az alkoholfogyasztás mennyiségére vonatkozó adatok meglehet � s 
biztonsággal becslik Magyarországon az elfogyasztott mennyiséget. Itt két 
bizonytalansági tényez � vel kell számolni, az egyik az idegenforgalom, a 
másik pedig a házi szeszf � zés. A becslések szerint az idegenforgalom okozta 
módosítások nagyjából kiegyenlítik egymást. Jogszabály szerint magán 
ember házilag szeszt nem f � zhet, a magántermelés igényeit hivatalosan 
ellen � rzött központi szeszf � zdékben lehet biztosítani. Ez az alapja annak a 
feltevésnek, hogy a szeszfogyasztás becslése megbízható. (Magyarországon 
az elmúlt évtizedekben els � sorban a töményszesz fogyasztásának 
növekedése volt jelent � s. A borfogyasztás inkább csökkent, és a házi 
bortermelés a borsz � l �  termesztése alapján becsülhet � , házi sörf � zés pedig 
nem szokásos Magyarországon.) 
Valószín �  azonban, hogy az adatok megbízhatósága az elmúlt id � szakban 
csökkent. Az árak növekedésével, és a jövedelmek csökkenésével 
párhuzamosan, jelent � sen megn � tt a tisztaszesz és tömény szeszesitalok 
külföldr � l történ �  csempészése, és feketepiacon, a kereskedelmi árnál jóval 
alacsonyabb áron történ �  értékesítése. Szintén jelent � sen megn � tt a házilag 
termelt bornak féllegális, gyakran a kereskedelmi árnak 50%-án történ �  
értékesítése. A statisztikában kimutatottnál nagyobb alkoholfogyasztást 
látszik alátámasztani az a tény is, hogy például az ittasan okozott 
személysérüléses közúti balesetek száma csupán 1987-ben mutatott 
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csökkenést, 1989-ben 24%-kal, 1990-ben pedig 42,5%-kal volt magasabb, 
mint 1988-ban. 
 
Alkoholfogyasztásra vonatkozó rendszeres statisztikai adatközlés 1950-t � l 
van Magyarországon, de szórványos és becsült adataink már a XVIII. 
századtól léteznek. Valószín � síthet � , hogy az alkoholfogyasztás mindig igen 
jelent � s mérték �  volt. Keleti Károly becslései szerint 1881-ben az egy f � re 
jutó fogyasztás 18,6 liter bor, 3,4 liter sör és 16,4 liter égetett szeszes ital 
volt. Ennek alapján feltehet � , hogy az egy f � re jutó alkoholfogyasztás 
tisztaszeszre átszámítva nagyobb volt, mint napjainkban. 
 
A XIX-XX. század fordulóján er � sen lecsökkent a borfogyasztás, amely 
feltételezhet � en a filoxéra járvánnyal volt összefüggésben. A század elején 
ismét emelkedett, és 1930-ra elérte a borfogyasztás az egy f � re jutó 39 litert. 
Ugyanakkor ebben az id � ben jelent � sen visszaesett az égetett szesz 
fogyasztás: a 30-as évek elején már csak 2 liter/f �  körül mozgott. A 
sörfogyasztás alacsony volt és így 1934-35-ben az abszolút szeszben 
számított fogyasztás egy f � re 3,3 liter volt. (Andorka, 1988.) 
 
Az 1950-ben közölt els �  hivatalos adatok alapján az akkori fogyasztás 
alacsonyabb volt, mint a 30-as években. 1950-t � l azonban a 80-as évek 
elejéig az egy f � re jutó alkoholfogyasztás állandóan növekedett. Az eddigi 
legmagasabb fogyasztást el � ször 1980-ban éri el az ország, amikor az egy 
f � re jutó fogyasztás tisztaszeszre számítva 11,7 liter volt. Ez pedig 2,4-
szerese az 1950. évi adatnak. 
Ez alatt a 30 év alatt jelent � sen átalakult a fogyasztás szerkezete is. Míg a 
borfogyasztás kisebb nagyobb ingadozásokkal 1980-ban csak 5%-kal haladja 
meg az 1950. évi átlagot, addig a sörfogyasztás 10,4-szeresére n � tt, a 
töményszesz fogyasztás pedig 6,2-szeresére. 1980-tól bizonyos csökkenés 
következett be, és az egy f � re jutó fogyasztás 11,3 literre csökkent, amely 
els � sorban a borfogyasztás 15%-os csökkenéséb � l adódott. 
1984-ben újra 11,7 literre n � tt a fogyasztás, majd 1988-ig folyamatos 
csökkenés volt megfigyelhet � . Az 1989. évi átmeneti növekedés után az 
1990-es évek újra a csökkenés tendenciáját látszanak er � síteni. Növeli a 
csökkenés jelent � ségét, az, hogy ez els � sorban a töményszesz 
fogyasztásának csökkenéséb � l adódott, amelyet csak csekély mértékben 
ellensúlyozott a borfogyasztás növekedése. 
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A szeszes italok fogyasztásának egy f � re jutó mennyisége 
 

Év Bor Sör Égetett szesz* Összes* 
1950 33,0 8,3 1,50 4,9 
1960 29,9 36,8 2,84 6,1 
1970 37,7 59,4 5,40 9,1 
1975 34,2 72,3 7,22 10,1 
1980 34,8 86,0 9,28 11,7 
1985 24,8 92,4 10,86 11,5 
1990 27,7 105,3 8,50 11,0 
1991 28,9 100,6 7,74 10,7 
1992 29,8 98,1 7,40 10,5 
1993 31,5 82,9 7,30 10,5 

* 50%-os szeszre számítva 

** 100 %-os szeszre számítva 
 
 
A fentiekb � l látható, hogy Magyarországon egyrészt igen magas az egy f � re 
jutó alkoholfogyasztás, másrészt a hazai alkoholpolitikusok szerint igen 
kedvez � tlen szerkezet � : azaz a töményszeszfogyasztás igen nagy, és 
évtizedekig tartó növekv �  arány jellemzi. Az utóbbi évek fogyasztási adatai 
alapján úgy t � nik, hogy - Nyugat-Európához viszonyítva mintegy 10 éves 
késéssel - Magyarországon is stabilizálódik az alkoholfogyasztás globális 
értéke, ami némi optimizmusra adhatna okot. A hivatalos forgalmi statisztikák 
mellett azonban figyelembe kell vennünk azokat a sajátosan Kelet-Európai 
piaci jelenségeket melyek az alkoholpiacon is érvényesülnek (pl. környez �  
szocialista országokból érkez �  turistaimport), és esetleges további 
alkoholfogyasztás növekedés olyan forrásul szolgálhatnak, melyek a 
hivatalos statisztikákban nem jelennek meg. A fogyasztási adatok ilyen irányú 
torzítását látszik igazolni az alkoholra visszavezethet �  megbetegedések, ill. 
halálokok arányának növekedése. Az alkoholos májzsugor, alkoholos 
pszichózis, ill. az idült alkoholizmus az utóbbi években is tovább növekedett. 
Jelenleg az alkoholos májzsugor a 10 leggyakoribb halálok közé tartozik. 
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Májzsugorodásban meghaltak száma 100.000 megfelel �  nem �  lakosra 
számítva 

 
Év Férfi N �  Összes 

1950 .. ..   5,0 
1955 .. ..   5,5 
1960 .. ..   8,9 
1965   12,8   7,2   9,9 
1970   17,4   8,5 12,9 
1975   24,5 11,9 18,2 
1980   39,1 17,1 27,7 
1985   62,6 24,9 43,1 
1990   74,9 32,0 52,6 
1991   81,5 34,2 56,9 
1992 104,4 39,1 70,4 
1993 103,8 33,4 67,1 
1994 111,0 34,1 70,9 

 
 
Az adatokból látható, hogy a májzsugorodásban meghaltak 100 ezer lakosra 
jutó száma folyamatos növekedést mutat, és nem tapasztalható az a 
csökken �  tendencia, amely az alkoholfogyasztásban megfigyelhet � . A 
tényleges növekedés feltehet � en kisebb volt, mint ahogy azt az adatok 
sejtetik. Ez els � sorban abból adódik, hogy a nyolcvanas évek elejét � l a 
korábbinál pontosabb a halálokok regisztrálása. 
A korcsoportonkénti adatok arra utalnak, hogy a n � knél valamelyest 
korábbra, 55-59 éves korra tev � dik az alkoholos eredet �  halálozás 
csúcspontja, és 65 év felett csökken a gyakoriság. A férfiak esetében a 
csúcspont valamelyest kés � bb, a 60-64, az utóbbi id � szakban pedig a 65-69 
éves korcsoportokban következik be. 
 
Több-kevesebb rendszerességgel közlik a statisztikák az alkoholisták 
Jellinek formula alapján becsült számát. 
 
 

Az alkoholisták száma a Jellinek formula alapján (ezer f � ) 
 

Év Férfi N �  Összes N � /összes 
1970   21,3     4,6   25,9 17,8 
1975   42,5     9,5   51,9 18,3 
1980 171,9   52,1 224,0 23,2 
1985 329,0 106,0 435,0 24,4 
1990 425,0 163,0 588,0 27,7 
1991 443,0 168,0 611,0 27,5 
1992 619,0 217,0 836,0 35,1 
1993 767,3 257,5 994,8 25,9 
1994 785,7 262,2 1047,9 25,0 
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Természetesen az id � beni változásra itt is befolyással van a halálokok 
regisztrálásában bekövetkezett változás. Feltételezve azonban, hogy ez a 
hatás egyformán érintette mindkét nemet, megállapítható, hogy az elmúlt 
másfél évtizedben a n � k aránya jelent � sen megn � tt az alkoholisták között, és 
ma már az alkoholisták több mint egyharmad része n � . Míg a férfiak között az 
alkoholisták száma az elmúlt tíz évben alig másfélszeresére n � tt, addig a n � k 
esetében ez a növekedés több mint háromszoros. 
 
1980-ra vonatkozóan rendelkezünk a haláloki adatok iskolai végzettség és 
foglalkozás szerinti megoszlásával is. Ennek alapján megállapítható, hogy az 
alacsonyabb iskolai végzettség � , és kvalifikálatlanabb munkát végz � k között 
magasabb az alkoholfogyasztás okozta halálozás aránya. 
 
A halálozási adatokhoz hasonlóan növekv �  tendenciát mutat a joger � sen 
elítélteken belül azoknak az aránya, akiknek a cselekménye 
alkoholfogyasztással volt kapcsolatban. A nyolcvanas évek végére ez az 
arány elérte a 40%-ot. Figyelemre méltó az a tény is, hogy az elmúlt két 
évtizedben a férfiak esetében az arány kisebb nagyobb ingadozásokkal, de 
nem n � tt jelent � sen, a n � knél igen jelent � s növekedés figyelhet �  meg. Ha az 
abszolút számokat tekintjük, a férfiak esetében 32%-os, a n � knél ellenben 
közel kétszeres, 87%-os volt a növekedés. 
 
Bár sokkal inkább az alkoholgondozói hálózat változását, mint az alkoholisták 
számát tükrözik a kezelési adatok, érdemes megjegyezni, hogy 1992-ben 127 
alkoholgondozói szakrendelés m � ködött az országban. Ez önmagában is 
némi visszaesést jelent az utóbbi évekhez viszonyítva, hiszen ez a 3 évvel 
korábbi - 1989-es - szinttel egyezik meg. Kicsit hosszabb id � szakot vizsgálva 
sem kedvez � bb a kép. Bár 1965 évhez viszonyítva mintegy kétszeresére n � tt 
a gondozóintézetek száma, azonban a súlyos alkoholproblémákkal küzd �  
populáció - az egy f � re jutó alkoholfogyasztás alakulása alapján Ledermann-
féle becsléssel számított - 2,5-szörös növekedéséhez képest is visszaesést 
jelent a jelenlegi kezel � intézeti ellátottság. 
A nyilvántartott gondozottak száma érdekes módon az intézeteknél 
jelent � sebb mérték �  csökkenést mutat. Azaz a 127 alkoholgondozói 
szakrendelésen 1992-ben 49108 gondozottat tartottak nyilván. (1990-ben 
ugyanez az érték közel 10000-rel magasabb volt) Ezek az ellátási adatok 
önmagukban talán némi optimizmusra is okot adhatnának, hiszen ha a 
kezel � intézetek és az egy intézetre jutó nyilvántartottak száma is csökkent, 
talán kevesebb az alkoholbeteg. Az alkoholfogyasztási adatok által jelzett 
fenti tendenciák, ill. a súlyos alkoholbetegek számának alakulását 
legmegbízhatóbban jelz �  májzsugoradatok - melyek töretlenül növekv �  
arányokat mutatnak - azonban az optimizmusunkat nem támasztják alá. 
Az ellátóhálózat tevékenységének (hangsúlyozottan nem csak számának) 
besz � külése tehát az utóbbi években tovább fokozta az alkoholproblémákban 
ellátási szinten érintett népesség és az ellátóhálózat közötti, már korábban is 
meglév �  ellentmondásokat. Hiszen az alkoholisták becsült száma mintegy 
500-600 ezerre tehet � , azaz több mint tízszerese a gondozottak számának. 
(Paksi, 1993) 
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Drogfogyasztással kapcsolatos rendszeres statisztikai adatgy � jtés jelenleg az 
egészségügyben és a rend � ri szerveknél létezik. 
 
Egészségügyi statisztikák a feln � tt, valamint gyermek- és ifjúsági 
ideggondozók betegforgalmáról vannak. A gyermek és ifjúsági 
ideggondozókban az év során gondozott összes beteg, valamint az év során 
újonnan gondozásba vett betegek számát (1986-1990 között), a következ �  
táblázat mutatja. 
 
 
 1986 1987 1988 1989 1990 
Élvezeti szenvedélyszerek 
használata és függ � ség 

     

  összes beteg 57 81 38 22 49 
  új beteg 24 57 20 22 32 
Szerves oldószer      
  összes beteg 51 83 80 49 55 
  új beteg 37 48 35 20 24 
Összes gondozott beteg 31446 28091 28413 27625 28366 
Összes új beteg 11588 10423 11084 10910 11662 
 
 
A következ �  táblázat az 1986-1994 közötti id � szakban a pszichiátriai 
gondozókban nyilvántartott betegek számát mutatja. 
 
 
 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1994 
gyógyszer 
okozta 
pszichózisok 

154 165 196 181 164 203 228 

gyógyszerfügg �
ség és abúzus 

1155 941 1064 1068 1179 1215 977 

Összes 
gondozott 

11724
1 

11636
8 

12181
0 

12487
3 

12788
4 

13576
1 

13820
6 

 
 
A gyermek- és ifjúsági ideggondozókban tehát meglehet � sen alacsony, és 
inkább stagnáló, vagy csökken �  tendenciát mutat a drogfogyasztás miatt 
gondozottak száma. A feln � tt pszichiátriai gondozókban ennél sokkal 
magasabb, bár a teljes betegforgalomhoz képest elenyész �  a 
drogfogyasztásra visszavezethet �  esetek száma. 
 
A drogambulanciák rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezettek. 1990. 
évre vonatkozóan csupán két drogambulancia betegforgalmáról voltak 
elérhet �  adatok: a Klapka utcai Drogambulancián 374 beteget gondoztak, 
közülük 106 volt az év során újonnan gondozásba vett, a Szegedi 
Drogambulancián 80 beteget gondoztak, közülük 26 volt az év során újonnan 
gondozásba vett beteg. 

A kezelésben (rehabilitációban) részesültek nemek szerint, 1994-ben 
Magyarországon 
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 Férfi N �  Összes 
Vizsgálatban, kezelésben részesült 1597 1029 2626 
   ebb � l új beteg 580 242 822 
Összes betegb � l 
   kórházban 

 
313 

 
273 

 
586 

   egyéb intézményben 75 34 109 
B � ntet � eljárás alternatívájaként kezeltek 
száma 

61 13 74 

 
 
A fenti adatok egyértelm � en a drogfogyasztás alacsony elterjedtségére 
utalnak, még akkor is, ha tudjuk, hogy drogosokat a legkülönböz � bb 
egészségügyi intézményekben kezelhetnek. 
 
Magyarországon a rend � rségi nyilvántartások els � dleges b � ncselekmény 
alapján készülnek. Így a kábítószeres b � ncselekmények közül csak azok 
kerülnek ilyen címszóval a statisztikákba ill. az adattárba, akiknél ez volt a f �  
b � ncselekmény. Ennek alapján a rend � rségi statisztikák a kábítószerrel való 
visszaélés, valamint a kóros szenvedélykeltés vétsége miatt nyilvántartásba 
vett elkövet � kr � l adnak számot. A rend � rségi adatok a következ �  képet 
mutatják. 
 
 

 Visszaélések kábítószerrel Kóros 
szenvedélykeltés 

vétsége 
Év Összes Budapest Összes Budapest 

 Teljes 
népesség 

18 évnél 
fiatalabb 

Teljes 
népesség 

18 évnél 
fiatalabb 

  

1986 98 3 58 3 12 1 
1987 105 0 62 0 15 4 
1988 72 1 43 1 8 1 
1989 49 0 32 0 1 1 
1990 37 0 9 0 7 0 
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 Visszaélések kábítószerrel Kóros szenvedélykeltés vétsége 

Év 18 évnél 
fiatalabb 

Feln � tt 18 évnél 
fiatalabb 

Feln � tt 

 b � ncse-
lekmények 

b � ncse-
lekmények 

b � nelkö-
vet � k 

b � ncse-
lekmények 

b � ncse-
lekmények 

b � nelkö-
vet � k 

1991   1   46   53 1   5 1 
1992 11 135 111 0 17 5 
1993 29 223 245 0   7 4 
1994   8 256 258 0   3 3 
 
 
Feltételezhet � , hogy drogfogyasztók leggyakrabban recepthamisítás miatt 
kerülnek kapcsolatba a rend � rséggel, ám a recepthamisítás az összes 
okirathamisításon belül nem elkülönített, így csak becslésekkel rendelkezünk, 
amely szerint a recepthamisítások száma évi 10-14 ezer körül mozog. 
Végül szintén rend � rségi adatok alapján a droggal kapcsolatos halálesetek 
száma 1973 és 1988 között 55 volt, 1989-ben 6 halálesetet regisztráltak, 
1990-ben pedig nem volt haláleset. 
 
A rendelkezésre álló hivatalos statisztikák tehát egyértelm � en a 
drogfogyasztás alacsony elterjedtségére utalnak, és csökken �  tendenciát 
mutatnak. Nyilvánvaló azonban az is, hogy egy olyan országban, ahol a 
drogfogyasztás társadalmi problémakénti megjelenése rövid múltra tekint 
vissza, hiányzanak, vagy csekély mértékben léteznek a drogfogyasztásból 
adódó problémák ellátására szolgáló intézmények, nem kiépült a problémára 
vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás, az intézményi adatok sokkal inkább 
az intézmények m � ködését, a problémára való változó reagálást mutatják, 
mint a valós tendenciákat. 
 
 
2.2. Epidemiológiai vizsgálatok 
 
Önbevalláson alapuló legrégebbi fogyasztási adataink 1984-b � l vannak, 
amikor a népesség 2%-ára kiterjed �  "kis" népszámlálás (mikrocenzus) során 
kérdeztek alkoholfogyasztásra vonatkozó adatot is. Ennek alapján, 1984-ben 
alkalomszer � en a férfiak 49,5%-a és a n � k 26,3%-a, rendszeresen pedig a 
férfiak 18,3%-a és a n � k 1,5%-a fogyasztott alkoholt. (TBZ Bulletin 1988) 
 
1986-ban egy 6000 f � s, a 18 évesnél id � sebb népességet reprezentáló 
mintán végeztünk kifejezetten alkoholfogyasztásra irányuló vizsgálatot. 
("TÁRKI vizsgálat") Miután mindeddig ez az egyetlen, a 18 évesnél id � sebb 
népességre kiterjed �  reprezentatív alkoholepidemiológiai vizsgálat, az 
alábbiakban ennek néhány eredményét ismertetem. (Elekes, Liptay, 1988.) 
A vizsgálat során a megel � z �  év tipikus alkoholfogyasztási gyakorisága, és a 
megel � z �  héten elfogyasztott összes alkoholmennyiség alapján képeztünk 
ivástípusokat. 
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Az ivástípusok megoszlása (%) 
 
 férfi n �  Összesen 
absztinens 6,5 21,4 14,8 
alkalmi ivó 12,2 35,6 25,3 
társasági ivó 17,9 22,9 20,7 
mérsékelt ivó 19,8 14,1 16,6 
rendszeres ivó 18,9 3,6 10,3 
veszélyeztetett ivó 10,6 1,6 5,6 
súlyos ivó 14,1 0,8 6,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 
(N) 2648 3295 5943 
 
absztinens - soha nem iszik semmit, alkalmi ivó - legfeljebb havonta egyszer iszik, 
és a kérdezést megel � z �  héten nem ivott, társasági ivó - legfeljebb havonta egyszer 
iszik, és a megel � z �  hét alkoholfogyasztása 100%-os tisztaszeszben 0,1-1 dl volt, 
mérsékelt ivó - legfeljebb havonta egyszer iszik, és a megel � z �  hét 
alkoholfogyasztása nem haladja meg az 1,5 dl-t, rendszeres ivó - hetente többször, 
vagy ritkábban isznak alkoholt, és az el � z �  hét alkoholfogyasztása 1,6-2,5 dl volt, 
veszélyeztetett ivók - hetente többször isznak, és a megel � z �  hét 
alkoholfogyasztása 2,6-3,5 dl volt, súlyos ivók -napi rendszerességgel isznak, és 
el � z �  heti alkoholfogyasztásuk nagyobb mint 3,5 dl 100%-os tisztaszeszben 
számolva 
 
A vizsgálat adatai alapján a feln � tt népesség 82%-a alkalmanként vagy 
rendszeresen fogyaszt alkoholt. Egyértelm � en veszélyeztetettnek tekinthetjük 
a férfiak 14,1%-át és a n � k 2,4%-át, de a férfiak esetében nagyivónak 
tekintettük a veszélyeztetett és súlyos ivókat (24,7%), a n � k esetében pedig, 
kiindulva abból, hogy a n � k kisebb mennyiség �  alkoholtól is alkoholistákká 
válhatnak, a fentieken kívül nagyivók közé soroltuk a rendszeres ivókat is 
(összesen 6,0%). 
 
A nagyivó férfiak els � sorban az id � sebb korcsoportokból kerülnek ki. Ez f � leg 
azzal magyarázható, hogy a nagyivás kialakulásához hosszú évek 
szükségesek. Alacsonyabb iskolai végzettség, kvalifikálatlanabb munka, 
rosszabb lakáskörülmények jellemzik � ket. Sok közöttük a községben él � , és 
magas az elváltak aránya. 
A vizsgálat alapján úgy t � nik, hogy a nagyivó n � k két csoportból tev � dnek 
össze. Az egyik csoport a nagyivó férfiakhoz hasonló társadalmi jellemz � kkel 
rendelkezik (alacsony iskolai végzettség, kvalifikálatlan munka, rossz anyagi 
körülmények stb.), a másik csoport azonban a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkez � , vezet �  állású, értelmiségi n � k csoportja. 
A lakóhelyi adatok arra utalnak, hogy az ivás "választása" a n � k esetében 
mindenképpen a városi életformával jár együtt. A f � városban lakó n � k között 
a legmagasabb a nagyivók és legalacsonyabb az absztinensek aránya, és 
ahogy haladunk lefele a települési rangsorban, úgy növekszik az 
absztinensek, és csökken a nagyivók aránya. Ez alátámasztja azt a 
feltételezést, hogy a n � i alkoholfogyasztás a kevésbé tradicionális rétegek 
között terjed jobban. 
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A fenti vizsgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar társadalom 
minden rétegében, minden demográfiai csoportban, és minden ivástípusban 
meglehet � sen nagy az az átlagos szeszesital mennyiség, amelynek egy 
alkalommal történ �  elfogyasztását elfogadhatónak tartják. Ugyanakkor a nagy 
mennyiség �  szeszesital-fogyasztás azokban a társadalmi rétegekben, 
csoportokban látszik a legritkábbnak, ahol a nagy többség meghatározott 
alkalmakhoz kötve, els � sorban csak társasági összejöveteleken iszik szeszes 
italt. Végül az is nyilvánvaló a vizsgálatból, hogy a nagy mennyiség �  
fogyasztás motívuma - a lakosság nagy többségének véleménye szerint - a 
különböz �  lelki feszültségek, megoldatlan problémák elöl való átmeneti 
menekülés. 
 
A fenti vizsgálat keretében a 18 évesnél id � sebb népesség 
gyógyszerfogyasztásáról is kérdeztünk. Az alábbi táblázat ezeket az adatokat 
foglalja össze. 
 
 
 férfi n �  Összesen 
A megel � z �  hónapban gyógyszert 
szed � k aránya 

31,0% 39,0% 35,4% 

Betegség nélkül gyógyszert szed � k 
aránya 

  5,4%   7,7%   6,7% 

Nyugtatót szed � k aránya   7,2% 10,8%   9,2% 
 
 
A fenti adatok természetesen nem mutatják a gyógyszer-dependencia 
arányát, de mindenesetre utalnak a gyógyszerrel történ �  visszaélés 
elterjedtségére a feln � tt népesség körében. 
 
Fiatal feln � ttek ivási szokásait vizsgálta az a felmérés, amelyet 1984-85-ben, 
egy dél-magyarországi megyében végeztek 18-33 évesek között (Lampek, 
Csanaky, 1986). Eredményeik szerint a n � k 41%-a, és a férfiak 11%-a nem 
vagy csak ritkán iszik alkoholt, ugyanakkor a n � k 5,6%-a és a férfiak 42%-a 
veszélyeztetettséget sejtet �  mennyiségben iszik. Mennyiség és gyakoriság 
alapján egyaránt a n � k sokkal visszafogottabb fogyasztók, mint a férfiak. A 
vizsgálat két lényeges jelenségre hívja fel a figyelmet. Egyrészt kiugróan 
magas a töményszeszes ital fogyasztás a n � k között. Másrészt az Elekes-
Liptay vizsgálathoz hasonlóan, itt is kit � nik, hogy a szellemi foglalkozású n � k 
között az alkoholfogyasztás gyakorisága és mennyisége egyaránt magasabb, 
mint a többi vizsgált foglalkozási csoportban. A férfiaknál ellenkez �  irányú 
összefüggés tapasztalható: a szellemi foglalkozásúak valamelyest 
kevesebbet, és ritkábban fogyasztanak, mint az iparban vagy a 
mez � gazdaságban dolgozó fizikai foglalkozásúak. 
 
1990-ben egy a 18 évesnél id � sebb népességet reprezentáló mintán végzett 
vizsgálat során megkértük válaszolóinkat arra, hogy az általunk felsorolt 
szerek közül jelöljék meg azt, amit eddigi életük során már legalább egyszer 
kipróbáltak. Az alábbi táblázat azoknak a számát és arányát mutatja, akik már 
próbálkoztak valamivel. 
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 már próbáltak 
 száma (f � ) aránya (%) 
Alkohol 451 46,0 
Marihuána, hasis   10   1,0 
Coderit, codein, hydrocodin   16   1,6 
Altató, nyugtató   24   2,4 
Morfium, ópium     8   0,8 
Cigaretta 476 48,4 
LSD, kokain     2   0,2 
Szipu     4   0,4 
Kérdéseink megfogalmazásakor kifejezetten hangsúlyoztuk, hogy az orvos által 
el � írtnál nagyobb mennyiség �  fogyasztásra vagyunk kíváncsiak. 
 
 
Ha az alkoholt és cigarettát figyelmen kívül hagyjuk, a megkérdezettek 
összesen 5,5%-a, 54 f �  próbált már valamilyen visszaélésre alkalmas szert. 
Azok, akik már próbáltak valamilyen visszaélésre alkalmas szert, nagyobb 
részt az 50 éven felüliek, valamint a 29 évnél fiatalabbak közül kerülnek ki. 
Gyakrabban közép- és fels � fokú végzettséggel rendelkeznek, és sokan 
közülük alsó-, közép- vagy fels �  vezet � i beosztást töltenek be. A válás ténye 
növeli, a gyerekek nevelése pedig csökkenti annak valószín � ségét, hogy 
valaki a drogot már próbáltak közé kerüljön. 
 
1992 � szén budapesti középiskolások körében végeztünk felmérést a 
drogfogyasztás elterjedtségér � l, illetve a droggal kapcsolatos véleményekr � l. 
A felmérés során az Európa Tanács Pompidou csoportja által kidolgozott 
ajánlásokból indultunk ki, és csekély módosításokkal az általuk kidolgozott 
kérd � ívet használtuk. 98 budapesti középiskolában 4518 fiatal került 
megkérdezésre. (Elekes 1993, Elekes-Paksi 1994) 
 
A vizsgálat alapján a 17 éves fiatalok 7,8%-a nem fogyasztott eddig még 
soha semmilyen alkoholt. A kérdezést megel � z �  egy évben alkoholt soha 
nem fogyasztók aránya 12,5%, a megel � z �  hónapban alkoholt nem 
fogyasztók aránya 42,7% volt. A következ �  táblázat az egyes alkohol fajtákra 
összevontan mutatja a f � bb ivási gyakoriságokat. 
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 sör bor tömény Összes 
el � z �  hónapban nem ivott 72,5% 63,8% 67,7% 42,7% 
el � z �  hónapban 1-5 alkalommal ivott 21,3% 30,8% 28,6% 48,2% 
el � z �  hónapban 6-19 alkalommal ivott   4,4%   4,3%   2,8%   7,9% 
el � z �  hónapban 20 vagy több 
alkalommal ivott 

  1,8%   1,1%   0,8%   1,1% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
N 4518 4518 4518 4518 
soha nem ivott eddigi életében 34,2 20,4 26,5% 7,8% 
 
 
A megkérdezetteknek tehát több mint fele feltehet � en heti rendszerességgel 
fogyaszt alkoholt, ám kevesen vannak olyanok, akiknél viszonylag nagy 
gyakoriságokkal találkoztunk.  
A megkérdezettek 22%-ával fordult el � , hogy a kérdezést megel � z �  két 
hétben legalább egy alkalommal öt vagy ennél több italt fogyasztott el 
egyszerre (egy ital = egy pohár bor, vagy egy korsó sör, vagy egy kupica 
tömény). Hasonló arányokat mutat a megel � z �  hónapban el � fordult 
lerészegedések gyakorisága is. A megkérdezettek 21,9%-a volt legalább 
egyszer részeg a kérdezést megel � z �  hónapban. Azaz bár a megkérdezettek 
többségére inkább az alkalmi alkoholfogyasztás a jellemz � , nem 
elhanyagolható azoknak az aránya, akik egy-egy alkalommal nagy 
mennyiség �  alkoholt fogyasztanak el, és viszonylagos rendszerességgel 
lerészegednek. 
 
A drogfogyasztással kapcsolatos kérdéseket két csoportra osztottuk. Külön 
kérdeztük az orvosok által is felírható szereket, és külön a csak illegálisan 
fogyaszthatóakat. Az alábbi táblázatban az orvosok által is felírható szerek 
fogyasztásának gyakoriságát közöljük. 
 
 
 megel � z �  eddigi élet 
 hónap év  
Nyugtatók    
  orvosi javaslatra … …   5,0% 
  orvosi javaslat nélkül 2,9% 9,2% 13,0% 
Altatók    
  orvosi javaslatra … …   2,0% 
  orvosi javaslat nélkül 0,9% 3,8%   6,4% 
Ópiáttartalmú gyógyszerek    
  orvosi javaslatra … … 11,5% 
  orvosi javaslat nélkül 1,3% 1,6%   4,5% 
 
 
Mind a három gyógyszertípus esetében igen magasnak tekinthet �  az orvosi 
javaslat nélkül gyógyszert szed � k aránya. Akkor is magas az arány, ha 
feltételezhet � en nem kifejezetten drogozási szándékkal fogyasztották a 
gyógyszereket. Erre utal az is, hogy mindhárom gyógyszertípus esetében 
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viszonylag alacsony a gyakori fogyasztás. Orvosi javaslat nélkül nyugtatót a 
megkérdezettek 7,7%-a csupán egy-két alkalommal fogyasztott, és csak 2% 
azoknak az aránya akiknél a nyugtató fogyasztás 10-nél több alkalommal 
fordult el � . Az orvosi javaslat nélküli altató fogyasztás a megkérdezettek 2%-
ánál volt egy-két alkalomnál gyakoribb. Hasonlóképpen az ópiáttartalmú 
gyógyszerek esetében a fogyasztás csupán néhány esetben haladta meg az 
egy-kétszeri gyakoriságot. Ennek ellenére igen magasnak tekinthet �  a 
visszaélésre alkalmas gyógyszerek orvosi javaslat nélkül történ �  
fogyasztása, de magasnak tekinthet �  az orvosi javaslatra történt fogyasztás 
aránya is. 
 
 

Orvosi javaslatra nem szedhet �  drogok fogyasztásának gyakorisága 
 
 megel � z �  eddigi élet 
 hónap év  
Ópiátszármazékok 0,6% 2,0% 3,1% 
marihuána, hasis, vadkender 2,1% 5,1% 6,3% 
LSD 0,4% 1,2% 1,5% 
kokain 0,2% 0,4% 0,6% 
amfetamin 0,5% 2,0% 3,1% 
szipuzás 0,5% 1,3% 3,4% 
egyéb drog … … 2,2% 
 
 
Az illegális drogok között a leggyakoribb el � fordulással a marihuána 
szerepel, amelynek nemcsak a teljes életprevalenciája magas, de az el � z �  
évi fogyasztás is nagynak tekinthet � . Ennél kisebb arányú, de jelent � snek 
mondható az amfetamin, az ópiátok fogyasztása és a szipuzás. Az a tény, 
hogy a legtöbb drog el � z �  havi fogyasztása igen alacsony gyakoriságú, arra 
utal, hogy a drogfogyasztást próbálók túlnyomó többsége csupán alkalmi 
fogyasztó, illetve próbálkozó. 
 
A halmozódások kisz � rése után, a megkérdezettek 17,2%-a fogyasztott már 
legalább egyszer az életében legitim, orvos által is felírható drogot nem 
orvosi javaslatra, ide soroltuk a nem orvosi javaslatra fogyasztott altatót, 
nyugtatót és az ópiáttartalmú gyógyszereket. Közülük 4,1% illegitim drogot is 
fogyasztott, � ket az illegitim drogot fogyasztók közé soroltuk, és így a legitim 
drogot már fogyasztottak aránya 13,1% lett. 
A megkérdezettek 11,6%-a fogyasztott már legalább egyszer valamilyen 
illegitim drogot eddigi élete során. Illegitim drognak a továbbiakban az orvos 
által nem felírható drogokat tekintettük, tehát ide soroltuk az 
ópiátszármazékokat (házi készítés � t is), marihuánát, hasist, vadkendert, 
LSD-t, kokaint, amfetaminokat, szipuzást és az egyéb, eddig fel nem sorolt 
(nem orvosi javaslatra fogyasztott) drogokat. Az illegitim drogot már próbáltak 
között 35% próbált már valamilyen legitim drogot is nem orvosi javaslatra. 
 
Bár a legitim drogot már próbáltak egy része feltehet � en nem egyértelm � en 
drogfogyasztási, hanem öngyógyítási szándékkal vett be altatót, nyugtatót, 
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vagy más ópiáttartalmú szert, mindenképpen figyelemre méltónak tartjuk azt, 
hogy a 17 éves korcsoportban ilyen magas a gyógyszerfogyasztás aránya. 
 
Az alábbi táblázatban a teljes életre és a kérdezést megel � z �  hónapra 
vonatkozó fogyasztási gyakoriságokat közöljük a legitim és az illegitim 
drogokra vonatkozóan. 
 
 
 legitim illegitim 
Eddigi élete során   
  1-2 alkalommal fogyasztott   9,5%   9,6% 
  3-5 alkalommal fogyasztott   3,5%   1,0% 
  5-nél több alkalommal fogyasztott   0,1%   1,0% 
  nem fogyasztott 86,9% 88,4% 
El � z �  hónapban   
  1-2 alkalommal fogyasztott   2,7%   2,1% 
  5-6 alkalommal fogyasztott   0,4%   0,3% 
  5-nél több alkalommal fogyasztott   0,8%   0,5% 
  nem fogyasztott 96,1% 97,1% 
Összesen  100%  100% 
N 4518 4518 
 
 
A fentiekb � l jól látható, hogy a legitim vagy illegitim drogot legalább egyszer 
már kipróbáltak nagy aránya mellett a fogyasztás gyakorisága, illetve a havi 
prevalencia igen alacsony. Azaz a drogot fogyasztók túlnyomó többsége, 
néhány kivételt � l eltekintve csupán próbálkozó, alkalmi fogyasztó. A 
fogyasztás gyakorisága, a megel � z �  évi és a megel � z �  havi prevalencia 
nagysága egyértelm � en erre utal. Az eddig próbált illegitim drogok között 
legnagyobb gyakorisággal a marihuána fordul el � , de jelent � sebb még az 
ópiátszármazékok, amfetamin-származékok valamint a szipuzás említése is. 
A középiskolások másik 13,1%-a legalább egyszer az életében próbálkozott 
már valamilyen, orvos által felírható altató, nyugtató, ópiáttartalmú gyógyszer 
nem orvosi javaslatra történ �  szedésével. Bár közülük sokan feltehet � en 
egyszer �  öngyógyítási szándékkal szedték ezeket a gyógyszereket, 
mindenképpen figyelmet érdeml �  ténynek tartom, hogy 17 éves fiatalok ilyen 
nagy arányban fogyasztanak visszaélésre alkalmas szereket. 
 
Az eddig elemzett adatok alapján nem találtunk jelent � s különbségeket a 
vizsgált csoportok között a családi háttérben, bár a semmilyen droggal nem 
próbálkozók csekély mértékben nagyobb arányban élnek teljes családban, 
édesszül � kkel együtt. Ugyanakkor a családtól való teljes elszakadás, állami 
gondozás, kollégiumban lakás mindegyik csoportban igen ritka volt. Az 
illegitim drogot már próbáltak között gyakoribb a fels � fokú végzettséggel 
rendelkez � , értelmiségi szül � k aránya (persze nem zárható ki az sem, hogy e 
szül � k gyerekei inkább bevallották a drogfogyasztást mint a többiek). A 
drogfogyasztással való próbálkozás iskolatípusonként gyakorlatilag 
semmilyen különbséget nem mutat. 
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Jellegzetesebb eltéréseket figyelhetünk meg egyrészt a dohányzási és 
alkoholfogyasztási szokásokban, másrészt pedig az életmódra utaló 
kérdésekben. Az illegitim drogot már próbáltak nagyobb arányban, és 
nagyobb mennyiségben dohányoznak és fogyasztanak alkoholt, de a legitim 
drogfogyasztók dohányzása és alkoholfogyasztása is meghaladja az átlagot. 
Az illegitim drogot már próbáltak többet lógnak az iskolából, gyakoribb az 
évismétlés, többet járnak társaságba, szórakozni, és valamelyest eltér �  a 
szabadid �  eltöltésük is. A legitim drogot már próbáltak sok tekintetben 
hasonlítanak az illegitim droggal próbálkozókhoz, ám a többiekt � l való eltérés 
náluk kisebb. 
 
Módszereiben az 1992. évi vizsgálathoz hasonló adatfelvétel készült 1995-
ben egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében (European School 
Survey Project on Alcohol and Drug - ESPAD). A vizsgálat országos 
reprezentatív mintán készült és az 1979-ben született, jelenleg valamilyen 
középfokú intézményben tanuló fiatalokra terjedt ki. 
 
A vizsgálat során megkérdezett középiskolás fiatalok 8,3%-a nem fogyasztott 
még életében szeszes italt. Ez az absztinencia arány, valamint az el � z �  
hónapra vonatkozó prevalencia értékek - az 1992. évi vizsgálattal 
összehasonlítva - csökken �  alkoholfogyasztásra utalnak. Jellegzetes és az 
országos alkoholfogyasztási adatokkal ellentétes tendencia érvényesül az 
alkoholfogyasztás szerkezetében az utolsó fogyasztási alkalom adatai 
alapján. A megkérdezettek csupán egynegyed része fogyasztott sört 
(els � sorban a fiúk), tömény szeszt 42% és bort 44,7%. Az utolsó alkalom 
fogyasztási adatai alapján 100%-os alkoholra átszámítva fiúk és lányok 
egyaránt tömény szeszb � l itták a legnagyobb mennyiséget. Különösen 
kiemelked �  a lányok tömény szesz fogyasztása, mely az alkoholfogyasztásuk 
legnagyobb részét képezi. Igaz ez a gyakoriságra és az egy alkalommal 
elfogyasztott, 100%-os alkoholra átszámított mennyiségre is. 
 
A korábbi évekhez képest nem változott az els �  alkoholfogyasztás életkora. 
Leggyakrabban 12-15 éves kor között, leginkább 14 éves korban kezdenek el 
inni a fiatalok, fiúknál azonban nem ritka a 11 éves vagy korábbi életkor sem. 
 
Az ivás körülményeire jellemz � , hogy a fiatalok vagy baráti társaságban, 
valamilyen szórakozóhelyen, vagy pedig szül � k-rokonok társaságban, otthon 
isznak. Ez utóbbi különösen a lányoknál gyakori. 
 
Az alkoholfogyasztás gyakorisága alapján els � sorban a dunántúli megyék 
t � nnek veszélyeztetettebbnek: Somogy, Baranya, Fejér, Zala, Gy � r-Sopron 
megyék, az egyetlen kivételt Csongrád megye jelenti. A lerészegedés alapján 
is a legnagyobb gyakoriságokat els � sorban dunántúli megyék között találjuk: 
Baranya, Somogy és Zala megyék, de magas gyakoriságok találhatók 
Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén- és Nógrád 
megyében.  
 
A legális drogok életprevalencia-értéke 15,3%, a tiltott szerekkel való 
halmozódások kisz � rése után 10,4%. Az 1992. évi és az 1995. évi 
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vizsgálatok halmozott és halmozatlan prevalencia értékeinek 
összehasonlítása alapján valószín � síthet � , hogy míg korábban egy 
szélesebb kör fogyasztott egy-egy féle szert, addig ma valószín � , hogy egy 
sz � kebb csoport fogyaszt többféle, gyakran tiltott és legális szert egyaránt. 
 
A legális szerek között legmagasabb aránnyal (9,5%) az alkohol gyógyszerrel 
együtt történ �  fogyasztása szerepel. A nyugtatók fogyasztása 8,6%, ami 
alacsonyabb, mint az 1992-93 évi adatok. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy e csökkenés mellett megn � tt az orvosi receptre történ �  nyugtató 
szedés. Az altatók fogyasztása többé-kevésbé a korábbi szinten maradt. 
 
A tiltott szerek életprevalencia-értéke 10%. Legnagyobb prevalencia-
értékeket a szipuzás és a marihuána fogyasztás esetében kaptunk. 
 
A nemek közötti különbségek els � sorban a tiltott és legális szerek 
prevalencia értékei között mutatkoznak meg. A lányok inkább legális 
szereket, a fiúk pedig inkább tiltott szereket fogyasztanak. 
A tiltott szerek fogyasztása inkább a szakközépiskolákban és a 
szakiskolákban, a legális szerek fogyasztása pedig - els � sorban a lányok 
felülreprezentáltsága miatt - a szakiskolákban gyakoribb. 
A tiltott szerek fogyasztása alapján leginkább fert � zöttek Csongrád, 
Budapest, Fejér, Somogy, Bács-Kiskun és Veszprém megyék, a legális 
szerek alapján pedig Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom, Nógrád, 
Gy � r-Sopron megye. 
 
A korábbi vizsgálatokhoz képest a jelenlegi vizsgálat során sokkal 
egyértelm � bben mutathatók ki veszélyeztet �  tényez � k. A tiltott és legális 
fogyasztók között egyaránt sokkal magasabb az egyedül él � k, intézetben 
él � k, illetve nevel � szül � kkel él � k aránya. A szül � k iskolai végzettsége 
alapján a legális drogfogyasztás els � sorban az alacsony iskolai végzettség �  
szül � k gyerekeire jellemz � , a tiltott drogfogyasztás pedig vagy a nagyon 
alacsony, vagy a fels � fokú végzettség �  szül � k gyerekeinél valószín � bb. 
A tiltott és legális drogot fogyasztók között egyaránt nagyon egyértelm � en 
kimutatható, hogy a családban sokkal gyakrabban fordul el �  rendszeres nagy 
mennyiség �  alkoholfogyasztás, nyugtató, altató szedés, öngyilkosság vagy 
öngyilkossági kísérlet, pszichológusi vagy idegorvosi kezelés. 
A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan a tiltott vagy legális szer fogyasztással 
határozottan együtt jár a rendszeres dohányzás, a rendszeres és nagyobb 
mennyiség �  alkoholfogyasztás és a gyakoribb lerészegedés. 
 
A drogfogyasztás társadalmi rizikótényez � inek egyértelm � bb kirajzolódása, 
és a fogyasztók körének a korábbiakhoz viszonyított élesebb 
körvonalazódása mellett megállapíthatjuk, hogy az alkoholra, dohányzásra és 
legális drogokra vonatkozó prevalencia-értékek valamelyest csökkenést 
mutatnak a korábbi értékekhez képest. A tiltott szerekre vonatkozó értékek 
többsége is csak csekély mértékben növekedett. Ennek két oka lehet, vagy 
tényleg nem növekedett jelent � sen a fogyasztás a középiskolások körében, 
vagy csökkent a bevallás mértéke. Mindkett � nek lehet oka az attit � dállapotok 
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megváltozása. Erre utalnak az egyes drogok megítélésében az utóbbi 
években bekövetkezett változások. 
 
Az 1995. évi vizsgálat szerint a középiskolások körében az egyes szerek 
fogyasztásának elítélési aránya, illetve a szereket veszélyesnek vagy nagyon 
veszélyesnek tartók aránya a korábbi (1992-93. évi) vizsgálatokhoz képest 
jelent � sen növekedett. Jellemz �  változás ezenfelül, hogy a fogyasztókat 
elítél � k aránya általában rendre magasabb, mint a szereket veszélyesnek 
tartók aránya. 
Az els � sorban a fogyasztókkal szembeni negatív attit � dök általános 
feler � södése eredményezheti a prevalenciaértékek valós csökkenését, 
valamint a csökkentheti a válaszok érvényességét is. (Elekes, Paksi 1996) 
 
 
A fenti vizsgálatok és adatok arra utalnak, hogy a drogfogyasztás, bár nem 
túlzottan jelent � s arányban, mégis létezik Magyarországon, nemcsak a 
fiatalok és a periférián él � k, hanem az id � sebbek és a jobb körülmények 
között él � k között is. Mégis valószín � síthet � , hogy ma még kevésbé a 
kábítószer-fogyasztás gyakorisága, módja jelenti az igazi problémát. A 
drogprobléma ma sokkal inkább általában a beilleszkedési zavarok, és 
különösképpen a problémás drogfogyasztás ellátatlanságát jelenti. Jelenti 
azt, hogy különböz �  problémákkal rendelkez �  fiatalok nem kapnak megfelel �  
segítséget problémáik megoldásához, jelenti azt, hogy úgy t � nik 
meglehet � sen veszélyes fajta drogfogyasztás van elterjed � ben, jelenti a 
korrekt és rendszeres statisztikai adatszolgáltatás, és az epidemiológia 
módszertani követelményeinek megfelel �  adatfelvételek hiányát, és részben 
ebb � l adódóan jelentheti a probléma elhallgatását ugyanúgy, mint a 
probléma túldramatizálását. 
 
A statisztikai adatok és az epidemiológiai vizsgálatok egyaránt az 
alkoholfogyasztás és a mértéktelen alkoholfogyasztás széleskör �  
elterjedtségére utalnak Magyarországon. Bár az utóbbi évek fogyasztási 
adatai csökkenést, vagy stagnálást mutatnak, az alkoholfogyasztással 
kapcsolatos problémákra utaló adatok ezt a javulást nem támasztják alá. A 
mértéktelen alkoholfogyasztás ma is a magyar társadalom jelent � s részét 
érinti. 
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7. EGYÉB DEVIANCIÁK 
 

(Elekes Zsuzsanna) 
 
 
1. ÖNGYILKOSSÁG 
 
1.1. Az adatok megbízhatósága 
 
Egy olyan országban, amely az öngyilkosság gyakorisága alapján tartósan az 
els �  helyet foglalja el a világon, természetesen vet � dik fel a kérdés, vajon 
mennyire tekinthet � k megbízhatóknak az adatok. Meglehet � sen általános az 
a meggy � z � dés a témával foglalkozó hazai szakemberek körében, hogy az 
öngyilkossági adatok korrektek és pontosak. Ennek legf � bb magyarázata, 
hogy Magyarországon egy sajátos öngyilkossági mód, az önakasztás terjedt 
el. 
Az öngyilkossági adatok részletesebb vizsgálatai is a megbízhatóságot 
támasztották alá. (Cseh-Szombathy 1963.) A hatvanas években készült 
elemzés azt mutatta, hogy egyrészt az önakasztások aránya meglehet � sen 
stabil az összes öngyilkossági eseteken belül, és az önakasztások számának 
változása megegyezik az összes öngyilkossági eset számának változásával, 
másrészt pedig, ha feltételezzük, hogy a nem egyértelm � en megállapítható 
esetek (például balesetszer �  mérgezés, gáz) mind tévesen lettek 
regisztrálva, akkor is csak csekély mértékben változtatnák az öngyilkossági 
esetek számát.  
 
A legtöbb kétely az 1950-es évek alacsony öngyilkossági arányszámaival 
kapcsolatban vet � dik fel. Miltényi erre vonatkozó elemzésében abból indul ki, 
hogy az er � szakos halálesetek min � sítésekor a rend � rség baleset, 
öngyilkosság vagy emberölés között választhatott. Miután az önakasztás 
balesetnek nem min � síthet � , az emberölésnek min � sítés pedig a rend � rségre 
nyomozási kötelezettséget ír el � , így semmi érdeke nem f � z � dött ahhoz, hogy 
az öngyilkossági esetet másnak min � sítse. Ráadásul ebben az id � ben az 
öngyilkossági adatokat szigorúan titkosan kezelték, tehát indokoltnak sem 
látszik az adatok szépítése. 
A magyar öngyilkossági adatok megbízhatóságát támasztja alá az a tény is, 
hogy a magyar társadalom meglehet � sen elfogadó az öngyilkossággal, mint 
problémamegoldási móddal szemben, ezért nem jellemz �  a családban történt 
öngyilkossági esetek eltitkolása. (Miltényi 1989.) 
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1.2. Az öngyilkossági adatok változása 
 
Magyarországon öngyilkossági adatok a múlt század nyolcvanas éveit � l 
léteznek, rendszeres statisztikai adatközlés pedig 1900-tól van. Az els �  
növekedési hullám a század elejét � l 1932-ig tart, amikor a 100.000 lakosra 
jutó öngyilkosságok száma eléri 35,1 esetet. Utána csökkenés következik be, 
egészen a második világháborúig. Az 1942. évi mélyponton 24,1 a 100.000 
lakosra jutó öngyilkosságok száma. 1945-ben újabb csúcs következik be, 
majd a század legalacsonyabb arányszámait az 50-es években regisztrálják. 
1954-ben 17,7, 1956-ban pedig 19,4 a 100.000 lakosra jutó öngyilkosságok 
száma. 1956-tól folyamatos növekedés következik be, és a legmagasabb 
arányszámot, 46,0-t, 1984-ben regisztrálják. Ett � l kezdve stagnálás, majd 
határozott csökkenés figyelhet �  meg. Az 1992. évi arányszám 38,7. 
 
 

Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon 
 

Év Az öngyilkosságok száma 
100.000 ezer lakosra 

1910 26,7 
1920 24,5 
1925 29,4 
1930 31,0 
1935 30,9 
1940 24,6 
1945 33,3 
1950 22,2 
1955 20,5 
1960 26,0 
1965 29,8 
1970 34,6 
1975 38,1 
1980 44,9 
1985 44,4 
1990 39,9 
1991 38,6 
1992 38,7 
1993 35,9 
1994 35,3 

 
 
Több-kevesebb stabilitással az öngyilkosságok 70%-át férfiak követik el. A 
100.000 lakosra vetített adatok azt mutatják, hogy a hetvenes években 
bekövetkezett növekedés, és az 1984-ben kezd � dött csökkenés els � sorban a 
férfiak öngyilkossági gyakoriságának változásából adódik, a n � k 
öngyilkossági gyakorisága sokkal stabilabb, és náluk csökkenés is csupán 
1989-ben figyelhet �  meg el � ször. (Kolozsi 1990) 
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A hosszútávú tendenciák alapján, az életkor el � rehaladtával n �  az 
öngyilkosság gyakorisága. A nyolcvanas évek változást hoznak e tekintetben. 
A férfiaknál a 45-54 éves korcsoportokban jelentkeznek az els �  gyakorisági 
maximumok, majd 55-64 éves korban valamelyes csökkenés következik be. 
65 éves kortól a növekedés újra folyamatos. N � k esetében növekedés 
els � sorban 65 éves kortól figyelhet �  meg. 
 
Stabil eltérések figyelhet � k meg a családi állapot szerinti öngyilkossági 
arányszámokban 
 
 

Kor szerint standardizált öngyilkossági arányszámok családi állapot 
szerint 1987-1988 évek átlagában 

(100.000 15 évesnél id � sebb, megfelel �  nem �  és családi állapotú 
személyre jutó öngyilkosságok száma) 

 
Családi állapot Férfi N �  
n � tlen, hajadon 134,8 37,8 
házas   67,5 21,1 
özvegy 246,7 53,6 
elvált 206,6 62,4 

 
 
A magyar öngyilkossági statisztikák egyik legstabilabb sajátossága a 
regionális (megyei) különbségek állandósága. A század eleje óta 
érvényesül �  tendencia az, hogy a legnagyobb öngyilkossági gyakoriságok az 
ország déli, délkeleti részén találhatók, míg északra, illetve nyugatra haladva 
az öngyilkosság gyakorisága fokozatosan csökken. Ennek megfelel � en a 
legmagasabb öngyilkossági gyakorisággal rendelkez �  megyék 100 éve 
állandóan Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék, a legalacsonyabb 
öngyilkossági gyakoriságok pedig Zala, Gy � r-Sopron és Vas megyékben 
találhatók. 1990-ben a legnagyobb gyakorisággal rendelkez �  Csongrád 
megyében 55,4, a legalacsonyabb gyakorisággal rendelkez �  Vas megyében 
pedig 25,0 volt a 100.000 lakosra jutó öngyilkosok száma. Azaz, a különbség 
a két megye között több mint kétszeres. 
Az 1950-t � l napjainkig terjed �  id � szakot tekintve egy figyelemre méltó 
változás történt: Szabolcs-Szatmár megyében az öngyilkosságok aránya 
minden más megyét felülmúlóan, közel háromszorosára emelkedett, és így a 
megyék rangsorában az utóbbi években a korábbi 13-14. hellyel szemben a 
3-4. helyre került. 
 
Jelent � sebb változás következett be a város-falu viszonylatban. Míg 
évtizedeken keresztül a városokban volt gyakoribb az öngyilkosság, addig 
1990-ben a falvakban 44,5, a városokban pedig 38,1 öngyilkossági eset jutott 
100.000 lakosra. Ez a különbség azonban összefüggésben van azzal, hogy a 
falvakban magasabb az id � skorúak aránya. 
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Öngyilkosságok százalékos megoszlása az elkövetés módja szerint 

 
 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 
akasztás 52,3 53,6 54,4 54,5 54,9 56,4 62,3 
mérgezés 21,3 24,4 25,2 28,4 29,4 28,6 20,6 
gáz   6,9   4,6   3,3   2,2   1,2   0,6   0,3 
vízbefúlás   6,2   5,2   5,3   4,3   3,2   2,7   2,3 
fegyver   3,6   2,5   1,7   1,4   1,4   1,3   2,6 
leugrás   2,1   3,0   4,0   4,3   4,9   5,7   6,3 
vágás, szúrás   1,6   1,8   2,0   1,5   1,6   1,9   1,9 
egyéb   6,0   4,9   4,1   3,4   3,4   2,8   3,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
A táblázatból egyértelm � en látszik a magyarországi öngyilkossági szokások 
egyik legfontosabb sajátossága: az esetek több mint felében az elkövetés 
módja önakasztás. Ez a tendencia évtizedek óta változatlan, és az 
önakasztások száma többé-kevésbé együtt mozog az összes öngyilkossági 
eset számának változásával. Jelent � sebb még a mérgezés aránya az 
elkövetési módok között. Ez els � sorban gyógyszerrel történt mérgezést, és 
sokkal kisebb arányban, f � leg falvakban, vegyszerrel történt mérgezést 
jelent. 
 
Végül meg kell említeni, hogy tartósan er � s társadalmi különbségek 
tapasztalhatók az öngyilkossági gyakoriságokban. 
 
 
Az öngyilkosságok gyakorisága f � bb társadalmi-foglalkozási csoportok 

szerint a meghaltak százalékában 1980-ban  
 
 Férfi N �  Összesen 
Aktív keres � k    
  nem mez � gazdasági fizikai 13,0 10,6 12,6 
  mez � gazdasági fizikai 14,3   5,3 13,1 
  szellemi, fels � fokú végzettséggel   5,2   9,7   6,4 
  szellemi, nem fels � fokú végzettséggel  8,3   9,2   8,6 
Aktív összesen 12,2   9,7 11,7 
Inaktív    
  nem mez � gazdasági fizikai   2,3   1,3   1,8 
  mez � gazdasági fizikai   2,2   0,8   1,4 
  szellemi, fels � fokú végzettséggel   1,4   2,1   1,6 
  szellemi, nem fels � fokú végzettséggel   1,4   1,8   1,6 
Inaktív összesen   2,1   1,2   1,7 
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1.3. Kutatási eredmények 
 
A háború utáni els �  szociológiai megközelítés �  öngyilkosság vizsgálatot 
Cseh-Szombathy László végzi, öngyilkosságot elkövetettek családtagjai 
között. Munkájában az izoláció, a személyközi konfliktus és az 
alkoholfogyasztás oki szerepét hangsúlyozza. (Cseh-Szombathy 1963.)  
 
Ebben az évtizedben készül az els �  - és mindmáig meg nem haladott - 
elemzés az öngyilkosság területi különbségeir � l. Ennek alapján a megyék 
között fennálló tartós különbségek nem magyarázhatóak demográfiai, 
szociális és gazdasági tényez � kkel. Valószín � síthet � , hogy els � sorban 
kulturális tényez � kkel, szokásokkal, hagyományokkal magyarázható, hogy az 
ország bizonyos településein az öngyilkosság sokkal elfogadottabb 
problémamegoldási mód, mint máshol. (Andorka - Cseh-Szombathy - Vavró 
1973.) 
 
Az öngyilkosság és az alkoholfogyasztás kapcsolatára mutat rá az a kutatás, 
amely 1972-ben, Budapesten öngyilkosságot elkövetettek boncolási 
jegyz � könyveit dolgozza fel. Ennek alapján az öngyilkosságot elkövetettek 
36,6%-a volt korábban mértéktelen alkoholfogyasztó, és az elkövet � k 16,6%-
ánál mutatták ki közvetlen oki tényez � ként az alkoholfogyasztást. A vizsgálat 
el � ször hívta fel a figyelmet arra, hogy az öngyilkosok között Budapesten 
kiugróan magas (48%) a n � k aránya (1990-ben 44,5%). Meglep �  eredménye 
a vizsgálatnak, hogy az öngyilkosságot elkövetettek 66%-a orvosi kezelés 
alatt, 40% pedig kifejezetten ideg- és elmeorvosi kezelés alatt állt az 
öngyilkosság elkövetésének az idején. 
 
Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság kapcsolatára több más vizsgálat is 
rámutat. Egy, a hatvanas években készült vizsgálat szerint az öngyilkosságot 
elkövet �  férfiak 34%-ánál, a n � k 5,8%-ánál volt kimutatható alkoholizmus 
vagy alkoholos befolyás. Egy, a nyolcvanas években végzett felmérés 
szerint, a kórházban kezelt alkoholisták 25%-a követett el korábban 
öngyilkossági kísérletet, az öngyilkossági kísérletet elkövet �  férfiak 19%-a, 
és a n � k 3%-a pedig volt már korábban alkoholelvonó kezelésen. (Elekes 
1989) 
Baranya megyében végzett vizsgálatok szerint az öngyilkossági kísérletet 
elkövet �  férfiak 40%-ánál és a n � k közel 20%-ánál regisztráltak a tett 
elkövetésekor alkoholfogyasztást. Ez utóbbi adatok azonban nem feltétlenül 
az alkohol-betegség jelenlétét, hanem csak az elkövetéskori 
alkoholfogyasztást bizonyítják. (Ozsváth, Koczán 1985.) 
 
Történeti statisztikai adatok alapján vizsgálta a hetvenes években az 
öngyilkosság területi különbségeit Böszörményi Ede. Az �  vizsgálatai adnak 
egyedül információt a vallás és az öngyilkosság összfüggéseir � l. 
Böszörményi szerint a századforduló óta az ország egész területét egységes 
hatások érték, ami megmutatkozik abban, hogy a megyék öngyilkossági 
arányszám változásai nagyjából párhuzamosak voltak. Az eltér �  hatások a 
török hódoltság idejére vezethet � k vissza, amikor a hódoltsági területeken a 
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középkori s � r �  falurendszer elpusztult, és a helyi társadalmak integráltsága 
meggyengült. 
Adataiból kiderül, hogy a protestáns lakosság körében Magyarországon is 
magasabb az öngyilkosság gyakorisága, azonban az öngyilkosság rohamos 
növekedése idején a protestánsok között is növekedés volt tapasztalható. A 
hetvenes években végzett adatgy � jtései azt mutatják, hogy több településen 
a református öngyilkossági arányszámok stabilizálódtak vagy csökkentek, a 
katolikus öngyilkosságok pedig látványosan emelkedtek. (Böszörményi 
1989.) 
 
1987-ben más módszerrel, újból elvégeztük a megyénkénti öngyilkossági 
gyakoriságok más változókkal (nem, születési arány, válási arány, 
gyerekhalandóság, városi népesség aránya, ipari foglakoztatottak aránya, 
lakással való ellátottság orvosok száma stb.) történ �  elemzését. Jelent � sebb 
kapcsolatot egyik változóval sem találtunk. (Elekes 1989) Egy következ �  
lépésben az el � ször hozzáférhet � vé vált községi adatokkal végeztünk 
hasonló elemzést. (Korábban az volt a feltevés, hogy a megyék túl nagy 
aggregátumok ahhoz, hogy oki tényez � ket találjunk.) A községi elemzések 
azonban szintén nem tudtak jelent � sebb magyarázó elemeket kimutatni. 
Ugyanakkor a községi adatok felhívták a figyelmet arra, hogy azonos megyén 
belül is igen nagy eltérések fordulhatnak el � . 
 
A nyolcvanas évek második felének kutatásaiban egyre nagyobb szerepet 
kaptak azok a vizsgálatok, amelyek egy-egy kisebb régió öngyilkossági 
helyzetének feltérképezését célozták. 
E kutatások egy része szintén az öngyilkossági gyakoriságokban 
megmutatkozó területi különbségek okait keresi. Zala megye néhány 
alacsony öngyilkossági gyakoriságú és Bács-Kiskun megye néhány magas 
öngyilkossági gyakoriságú településein végzett vizsgálatok eredményei 
alapján feltételezhet � , hogy Zala megyében az öngyilkosságok els � sorban a 
gazdasági aktivitásukat vesztett, a gazdálkodó társadalomba - kora, 
betegsége vagy valami más miatt - nem integrálódott egyének esetében 
fordulnak el � , ott viszont szinte kötelez �  jelleggel, azaz elfogadott megoldási 
módként. Ez a fajta öngyilkosság leginkább a durkheimi altruista 
öngyilkossági kategóriába tartozó jelenséggel azonosítható, s ilyen 
értelemben nem tekinthet �  deviáns magatartásnak, sokkal inkább 
normakövet �  megoldásnak. Hasonlóan az alkoholfogyasztás is efféle 
normakövet �  magatartásként jelentkezik. 
Bács megyei öngyilkosságok azonban bizonyos érzelmi problémát jelent �  
szituációkban - családtag, szeretett ember halála, elvesztése esetén - 
tekinthet � k valamelyest elfogadott, ill. más konfliktus szituációkban - mint 
válás, szerelmi csalódás, ill., munkahelyi konfliktus - kevésbé elutasított 
jelenségeknek. Az elfogadási arányok azonban nem olyan magasak, hogy 
annak alapján ez normakövet �  magatartás volna, azonban elutasított 
magatartásnak sem mondható. Az alkoholfogyasztás is inkább individuális, 
kivonulás jelleg �  megoldási mód, s nem pedig egyfajta normatartó, norma 
követ �  magatartásnak tekinthet � . 
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Ezek a magatartások itt tehát nem csak megjelenési módjuk alapján definitíve 
sorolódnak devianciák közé, de az itt él � k értékítéletében is normasértésként 
jelennek meg, - ha mégoly gyakori jelenségek is. (Emellett szól talán a 
szintén kiemelked � en magas öngyilkossági gyakoriságú Csongrád megyében 
él �  egyik hagyomány is. Ezen a tájon szokás akasztott ember bábuját 
madárijeszt � nek állítani. Az akasztott ember képe természetes része az 
életnek, de ugyanakkor ijeszt �  jelenség). Ezek a magatartásmódok itt 
leginkább egyfajta anómikus, ill. individualizálódott társadalom tagjainak 
reakciói a problémahelyzetekre. Bács megye történeti adatai is valami 
hasonló típusú devianciát látszanak indokolni. (Paksi 1993) 
 
1993-ban az alacsony ill. magas öngyilkossági arányszámokkal rendelkez �  
régióban fekv �  Balassagyarmat és Csongrád város összehasonlító vizsgálata 
alapján megállapítottuk, hogy a balassagyarmati lakosság értékstruktúrája 
egybehangzóbb, stabilabb, az aktuális gazdasági-társadalmi-politikai 
folyamatoktól kevésbé függ � . Ez vagy az alacsony öngyilkossági 
veszélyeztetettség �  térség magasabb integráltsági fokára (ami 
feltételezésünk szerint alacsonyabb öngyilkossági hajlammal jár együtt) vagy 
a nagyobb suicid hajlandóságú térség magasabb anómia fokára (itt 
feltételeztük, hogy a társadalmi anómia növeli az öngyilkossági hajlamot) 
utalhat. 
Az öngyilkossággal kapcsolatos attit � dök vizsgálatának eredményei arra 
engednek következtetni, hogy - ellentétben néhány más, hasonló irányú 
kutatás feltételezésével - a magasabb suicid veszélyeztetettség �  régió 
népessége elfogadóbban viszonyul az öngyilkossági magatartáshoz. A 
számok az általános elfogadási szint alacsony voltára utalnak, ami 
ellentmond azon magyarázatnak, mely szerint a magyar társadalom elfogadó 
attit � dje és a magas magyarországi suicid ráták között kölcsönös okozati 
összefüggés van. 
 
Csongrád megyei vizsgálatok rámutattak egyrészt arra, hogy az 
öngyilkossági kísérletek aránya szoros összefüggést mutat azzal, hogy a 
családban fordult-e el �  korábban öngyilkosság. Az adatok szerint az 
öngyilkosságot megkísérl � k családjában 33%-ban fordult el �  korábban 
öngyilkosság. Ez pedig a mintakövetés, utánzás szerepét támasztja alá. A 
Csongrád megyei vizsgálatok felhívják a figyelmet a települési szerkezet 
szerepére is. Korábban már bemutattuk, hogy különösen az utóbbi években, 
a községek öngyilkossági gyakorisága növekedett meg jelent � sen. A 
vizsgálatokból kiderül, hogy a Csongrád megyei tanyákon lakó népesség 
öngyilkossági gyakorisága kiugróan magas. Ugyanakkor a település 
vizsgálatok arra is felhívják a figyelmet, hogy a n � k öngyilkossága a 
városokban magasabb, az öngyilkossági esetek közel felét n � k követik el. 
(Temesváry 1985.) 
 
A Baranya megyei vizsgálatok els � sorban az ellátás, pontosabban az 
ellátatlanság szerepére helyezik a hangsúlyt. Adataik szerint:  
• az öngyilkosságban meghaltak 46%-a korábban már megkísérelt 

öngyilkosságot, 
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• az öngyilkosságot megkísérl � k 48%-a korábban kedélybetegség miatt 
kezelésben részesült, 

• az öngyilkosági kísérlet miatt egészségügyi ellátásban részesültek 8,5%-a 
még ugyanabban az évben ismételt, 

• az egészségügyi ellátásba bekerült kísérletez � k 66%-a pszichoterápiás 
szaksegítség nélkül távozott. (Ozsváth, Kóczán 1985.) 

 
A baranyai vizsgálatok kiterjednek az öngyilkossági kísérletet elkövet � kre is. 
Ennek alapján a kísérletet elkövet � k száma hatszorosa a végzetes 
öngyilkossági eseteknek. A kísérletez � k között sokkal magasabb a fiatalok 
aránya, a n � ké, és gyakrabban szerepel a gyógyszer elkövetési módként. 
Vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutnak, hogy Durkheim 
paradigmája az öngyilkosságnak, mint jelenségnek csupán egy redukált 
formájára, a befejezett öngyilkosságra alkalmazható, a kísérletek esetében 
számos megállapítását revideálni kell. (Kóczán, Ozsváth 1991.) 
 
 
2. B

�
NÖZÉS 

 
Ez a fejezet alapvet � en Rózsa János munkái alapján készült. 
 
2.1. Vizsgálati módszerek 
 
A b � nözés helyzetének, elterjedtségének vizsgálatára rendelkezésre álló 
lehet � ségek szintén két nagy csoportra oszthatók. Egyik csoportba tartoznak 
a lakossági megkérdezések, amelyek els � sorban a látens b � nözés 
becslésére illetve a b � nözéssel kapcsolatos vélemények attit � dök mérésére 
szolgálnak, a másik nagy csoportba a különféle forrásokból rendelkezésre 
álló statisztikai adatok tartoznak. A kérd � íves megkérdezés módszertani 
problémái nem különböznek jelent � sen a más devianciák esetében már 
említettekt � l. Részletesebben szükséges azonban szólni a statisztikai 
adatokkal kapcsolatos problémákról. 
A rendelkezésre álló három statisztikai adatforrás: 

• a rend � rségi statisztikák, amelyek az ismertté vált b � ncselekmények 
számát közlik, 

• az ügyészségi statisztikák, amelyek az elkövet � k és a vádlottak számát 
közlik, valamint 

• a bírósági statisztikák, amelyek a joger � sen elítéltek számáról adnak 
információt. 

 
Az ismertté vált b � ncselekmények számával kapcsolatos legf � bb probléma, 
mennyire tükrözik a b � nözés valóságos gyakoriságát. Az ezzel kapcsolatos 
kutatások arra utalnak, hogy a látencia mértéke er � sen függ a 
b � ncselekmény fajtájától, vagyis kis érték �  b � nelkövetések sokkal ritkábban 
válnak ismertté a rend � rség számára, mint a súlyosabb b � nesetek. Korinek 
László vizsgálatai alapján például (idézi Rózsa 1994) gépjárm � vek lopásának 
40%-át, ugyanakkor közönséges lopásoknak kétharmadát nem jelentették a 
sértettek. A KSH 1981. évi vizsgálata szerint a háztartásokat ért betöréses 
lopások körülbelül felét nem jelentik a rend � rségnek. Egy Baranya megyei 
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vizsgálat szerint, a 14 év feletti népességgel szembeni jogsértések egytizede 
válik ismertté a rend � rség számára. 
 
Bírósági adatok már 1900 óta léteznek Magyarországon és els � sorban az 
elítéltekr � l és az elkövetett b � nök jellegér � l, súlyosságáról adnak információt, 
de korlátozottan alkalmasak a b � nözés elterjedtségének vizsgálatára, hisz 
egy elítélt többször és többfajta b � ncselekményt is elkövethet. 
 
A b � ncselekményre vonatkozó statisztikai adatok kapcsán Rózsa János 
elemzései két problémára hívják fel a figyelmet. Egyrészt a b � ncselekmények 
számát, id � beli alakulását jelent � s mértékben befolyásolja az érvényben lév �  
Büntet �  Törvénykönyv. Például bizonyos értékhatár alatti lopás lehet 
szabálysértés, és ez értékhatár felett b � ncselekmény. Amennyiben a BTK 
megváltoztatja az értékhatárt a b � ncselekmények száma megváltozhat a 
tényleges elkövetések számának változása nélkül. 
Másrészt a joggyakorlat id � r � l id � re változik a halmazati b � ncselekmények 
megítélésében. Azaz el � fordulhat, hogy a tettest, bár cselekményével több 
jogszabályt megsért, csak a legsúlyosabb cselekmény miatt vonják 
felel � sségre, de el � fordulhat az is, hogy egy cselekmény miatt valamennyi 
jogsértésért felel � sségre vonják. Mindez pedig befolyásolja a statisztikák által 
közölt b � ncselekmények számát. 
 
 
2.2. A b � nözés alakulása Magyarországon 
 
 

A b � nözés változása 
 

 b � ncselekmények b � nelkövet � k 
 száma 

1973 119 290 83 531 
1975 120 889 81 045 
1980 160 470 77 154 
1985 165 816 91 216 
1990 341 061 118 046 
1991 440 370 129 461 
1992 447 215 140 405 
1993 400,935 136,736 

 
 
Az ismertté vált közvádas b � ncselekmények száma Magyarországon a 
hatvanas évek közepét � l a hetvenes évek végéig többé kevésbé állandó volt, 
azóta viszont több mint háromszorosára n � tt, így a 10.000 lakosra jutó 
b � ncselekmények száma az 1978 évi 118,9-r � l 1992-ben 432,6-ra n � tt. 
Sokkal kisebb mértékben növekedett a b � nelkövet � k száma az adott 
id � szakban, az elítéltek száma pedig többé-kevésbé változatlan maradt. 
(Münnich 1994) 
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Az adatok egyértelm � en a b � nözés terjedésének a növekedését mutatják 
Fontos azonban figyelembe venni, hogy az adatokban megmutatkozó 
változások a bíróságok, rend � rség munkájának változását is jelzik. Becslések 
szerint különösen a nyolcvanas évek végét � l bekövetkezett növekedés csak 
kisebb részben magyarázható a b � nözés valóságos terjedéséb � l, nagyobb 
részben azzal magyarázható, hogy változott a halmazati b � ncselekmények 
megítélése, az infláció (pontosabban az árak növekedése) következtében 
pedig számos olyan elkövetés, amely korábban szabálysértésnek min � sült, 
vált vagyon elleni b � ncselekménnyé. 
A b � ncselekmények nagyobb aránya vált ismertté az utóbbi id � ben és 
csökkent a látencia mértéke (Rózsa 1994). Ez pedig els � sorban a b � nüldöz �  
szervek munkájának illetve annak megítélése változásából adódik. Rózsa 
elemzései szerint Magyarországon az 50-es évekt � l kezdve a rend � rségi 
munkával szemben gyakran irreális igények merültek fel a minél nagyobb 
felderítési arány elérését illet � en. Ez pedig arra ösztönözte a rend � rséget, 
hogy munkájuk eredményességét úgy növeljék, hogy azokat a lakossági 
panaszokat, feljelentéseket ahol eleve reménytelen volt a nyomozás sikeres 
befejezése ne kezeljék b � nesetnek. Ez a gyakorlat pedig azt eredményezte, 
hogy Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is kiugróan magas 
volt a sikeres nyomozások aránya, viszont alacsony maradt a b � nelkövetések 
száma. Rózsa elemzései szerint a rend � rségi gyakorlat megváltozása 
jelent � sen hozzájárult a b � nesetek számának statisztikailag kimutatható 
növekedéséhez és az eredményes nyomozások arányának csökkenéséhez, 
mely utóbbi arány most kezd hasonlóvá válni a nemzetközi adatokhoz. 
 
A b � ncselekmények statisztikában megmutatkozó növekedéséhez hozzájárult 
a halmazatok megváltozott megítélése. 1979-t � l a bíróságok az 
alapcselekmény mellett a halmazati cselekményt is számba veszik. A 
bírósági gyakorlathoz alkalmazkodtak a rend � ri szervek, így ez is hozzájárult 
a növekedéshez. A torzító tényez � k figyelembe vétele magyarázatot ad arra 
is, hogy az ismertté vált b � ncselekmények számának nagyon jelent � s 
növekedése miért csak mérsékelten mutatkozik meg a b � nelkövet � k illetve az 
elítéltek számának növekedésében. 
 
A fent említett tényez � k tehát jelent � sen befolyásolják a b � nözés 
statisztikailag kimutatható alakulását. Rózsa becslései szerint csupán a 
halmazatok megváltozott megítélése 60.000-rel növelte a b � ncselekmények 
számát. Ennél nagyobb arányú az infláció és a megváltozott rend � rségi 
gyakorlat módosító hatása. 
 
Összefoglalva tehát a b � nözés a hetvenes évek végét � l növekszik 
Magyarországon ám a növekedés kisebb mérték � , mint ahogy arra a 
statisztikákból következtetni lehet. 
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A b � nözés növekedésével egy id � ben kezd � dött el a b � nözés szerkezetének 
átalakulása is. 
 
 

A b � ncselekmények megoszlása f � bb típusok szerint (százalékban) 
 
B � ncselekmények típusa 1975 1980 1985 1990 1992 
vagyon elleni 57,4 60,3 61,4 78,0 78,4 
személy elleni   8,2   7,1   7,0   3,8   3,3 
közlekedési 16,1 12,9 11,9   7,6   7,4 
házasság, család, ifjúság, nemi 
erkölcs elleni 

  3,4   5,0   5,6   2,4   1,5 

gazdasági   2,4   4,5   3,0   2,9   2,0 
állam és emberiség elleni   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0 
közrend elleni            4,3   6,1 
egyéb 11,2 10,2 11,1   1,0   1,3 
Összesen 100 100 100 100 100 
 
 
A b � ncselekmények legnagyobb arányát tartósan a vagyon elleni 
b � ncselekmények jelentik. Számuk húsz év alatt több mint ötszörösére 
növekedett. A lopások aránya a legnagyobb - 1992-ben 78% -, és állandó a 
vagyon elleni b � nözésen belül. A lopások között a betöréses lopások száma 
n � tt gyorsan, és ma már több mint nyolcszorosa az 1973. évinek. 
 
A személy elleni b � ncselekmények az összb � nözésen belül csökken �  
arányúak. Számuk némi ingadozással többé-kevésbé változatlan volt a 
nyolcvanas évek végén kezd � d �  növekedésig. Ez a növekedés azonban 
1973-hoz képest is alig több mint 50%-os, azaz messze elmarad 
összb � nözés növekedését � l. Az emberölések száma átlagosan évi 200 volt 
az elmúlt két évtizedben, és csupán 1991-92-ben emelkedett 300 fölé. 
 
A közlekedési b � ncselekmények közel kétszeresére (88,8%-kal) emelkedtek 
1973-1992 között. Ezen belül tartósan legnagyobb arányú (1992-ben 74%) 
az ittas járm � vezetés. 
 
Jelent � sebb arányt képvisel még az összb � nözésen belül a közrend elleni 
b � ncselekmények csoportja, amelynek háromnegyed részét a garázdaság, a 
köz- és magánokirat hamisítás jelenti. 
 
A b � ncselekmények számának növekedése tehát jelent � s mértékben a 
vagyon elleni b � ncselekmények számának növekedéséb � l következik. Az 
elmúlt 20 évben végbement összes növekedés 82%-a ebb � l a 
b � ncselekménycsoportból adódik. 
Rózsa elemzései szerint azonban nem els � sorban a vagyon elleni 
b � ncselekmények nagysága a figyelemre méltó, hiszen például a nyolcvanas 
évek átlagában is, míg Magyarországon ezer f � re 2,3 betörés jutott, addig 
például Ausztriában 7-9, Svájcban 10, Németországban, Svédországban 15-
19. (Rózsa 1994. p.227). Sokkal inkább a vagyonelleni b � ncselekményeknek 
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a növekedése volt nagy, ám e növekedés egy jelent � s része a már korábban 
említett infláció, értékhatár, és ismertté válás változásából adódik. 
 
 

A b � nelkövet � k néhány jellemz � je 
 
 1985 1990 1991 1992 
B � nelkövet � k összesen 85 766 112 254 122 835 132 644 
        (1985=100) 100,0 130,9 143,2 154,6 
  ebb � l n � k (%) 14,0 12,3 10,1 10,1 
Fiatalkorú b � nelkövet � k 9 449 12 848 13 509 15 476 
       (1985=100) 100,0 136,0 143,0 163,8 
  ebb � l n � k (%) 12,1 10,3 7,9 7,8 
Gyermekkorú b � nelkövet � k 
száma 

… 3 744 4,240 4 488 

       (1990=100)  100,0 113,2 119,9 
 
 
A b � nelkövet � knek túlnyomó többsége férfi, és arányuk enyhén növekszik. 
Növekszik a fiatalkorú és gyermekkorú b � nelkövet � k száma és az összes 
b � nelkövet � n belüli aránya is, de a feln � ttkorú b � nelkövet � knek is 
legnagyobb az aránya a fiatal korcsoportokban, els � sorban a 18-29 évesek 
között. 
 
A b � nelkövet � k 34%-a korábban már volt b � ntetve. Ennél is magasabb a 
büntetett el � élet � ek aránya a vagyon elleni (különösen a betöréses lopások), 
valamint a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni b � ncselekmények 
esetében. A TBZ kutatások keretében folytatott vizsgálatok azt is kimutatták, 
hogy a visszaes �  b � nöz � k 48,8%-a gyermek és fiatalkorúként, 18,4%-a pedig 
18-19 évesen kezdte a b � nöz �  életet. (Gödöny 1986) 
E kutatások felhívják arra is a figyelmet, hogy egyes b � ncselekményeket 
általában rokon jelleg �  devianciák vagy egyéb problémák el � znek meg. 
Például a rablás, garázdaság, személy elleni b � ncselekményeket 
elkövet � knél gyakrabban fordult el �  megel � z � en iskolakerülés, csavargás, a 
testi sértést, hivatalos személy elleni er � szakot, nemi erkölcs elleni b � ntettet 
elkövet � knél gyakrabban fordult el �  mértéktelen alkoholfogyasztás, a 
gyermek és fiatalkorúak sérelmére b � ntettet elkövet � k esetében gyakrabban 
fordultak el �  fiatalkori szexuális problémák. Az er � szakos 
b � ncselekményeket elkövet � k életében pedig gyakran fordult el �  korábban 
hasonló vétség miatti szabálysértés. 
Általában is elmondható, hogy a b � nelkövet � k jelent � s részénél állapítottak 
meg korai szocializációs zavarokat. Mindez pedig arra utal, hogy a korán és 
enyhébb változatban jelentkez �  problémák felismerése és megfelel �  
kezelése - amint ez a többi devianciák esetében is elmondható - az egyéb 
megel � zési formákkal együtt csökkenthetné a b � nelkövet � vé válás 
gyakoriságát, a b � ncselekmények számának növekedését. 
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3. MENTÁLIS BETEGSÉGEK 
 
3.1. Módszertani problémák 
 
A mentális problémák vagy pszichiátriai megbetegedések esetében, 
némiképp hasonlóan az alkohol- vagy drogfogyasztáshoz, az els � dlegesen 
eldöntend �  kérdés az, hogy minek az elterjedtségét, minek a gyakoriságát 
vizsgáljuk. A deviáns viselkedési formák közé általában azokat a mentális 
problémákat szokás sorolni, amelyeknek nincs szervi alapja. Az e területen 
rendelkezésre álló statisztikai adatok els � sorban a különböz �  
intézményekben kezeltek számára vonatkoznak, ezek az adatok azonban 
együtt kezelik a különböz �  okból különböz �  panasszal kezelésbe kerülteket. 
Léteznek úgynevezett keresztmetszeti statisztikák, amelyek az év egy 
napjáról közlik a kórházi osztályokon fekv � k betegség szerinti megoszlását. 
Ezek az adatok azonban szintén els � sorban a kezel �  hálózat fejlettségét 
vagy inkább fejletlenségét mutatják. 
Ugyanakkor a pszichiátriai betegek többsége, hasonlóan az alkohol- és 
drogbetegekhez, többnyire csak a betegségük legsúlyosabb szakaszában, 
vagy a pszichés panaszok által el � idézett szomatikus betegségek 
kialakulásakor kerülnek szakorvoshoz. Így a mentális problémáknak csupán 
egy töredéke jelenik meg az egészségügyi statisztikákban. 
 
A mentális problémák népességen belüli elterjedtségének a fentieknél 
megbízhatóbb mérését jelentik az epidemiológiai vizsgálatok. Ezen 
vizsgálatok legf � bb problémája azonban az, hogy a megkérdezettek gyakran 
saját maguk sem észlelik pszichés problémáik tüneteit. Egy afrikai vizsgálat 
során például megállapították, hogy az iskolázatlan lakosok egyáltalán nem 
tudták felismerni saját depresszív hangulatukat, így nem is panaszkodtak 
miatta. (idézi Kopp 1993.) 
 
A teljes népesség neurotikus panaszainak vizsgálatára dolgozta ki 
Magyarországon Juhász Pál az úgynevezett neurózis pontozóskálát a 
neurózisban el � forduló leggyakoribb tünetek alapján. A skála a 
megkérdezettek szubjektív panaszai alapján az érzelmi funkciózavarokkal 
kapcsolatban a szorongás és tartós hangulatzavar, a magatartászavarokkal 
kapcsolatban a szervi megbetegedés nélküli munkaképesség-csökkenés és 
tartós türelmetlenség, a szomatikus és vegetatív funkciók zavaraiként a 
fejfájás, alvászavarok, reggeli fáradtság, szervi megbetegedés nélküli szívtáji 
vagy gyomorpanaszokat vizsgálja. A fenti panaszok el � fordulási gyakoriságát 
jelz �  pontszámok alapján különböztetik meg a neurózis szempontjából 
veszélyeztetetteket, illetve a neurotikusokat. (Kopp-Skrabski 1988) 
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3.1. A probléma elterjedtsége 
 

Ideg- és elmebetegek gondozása 
 
 1980 1990 1992 1994 
ideg- és elmebeteg gondozó intézetek 
száma 

95 132 133 134 

ideg- és elmegyógyászati ágyak száma 15 249 16 865 16 718 15 729 
nyilvántartott ideg- és elmebetegek 
száma 

107 698 127 884 135 761 138 206 

új ideg- és elmebetegek száma 18 644 19 719 21 772 19 211 
elme- és ideggyógyintézetekb � l 
elbocsájtott betegek száma 

140 570 179 432 186 918 205 274 

ápolási napok átlagos száma 36,1 29,3 26,6 24,2 
 
 
A nyilvántartottak alapján a 10.000 lakosra jutó ideg- és elmebetegek száma 
1992-ben 131,6 volt, vagyis a népesség 1,3%-a állt kezelés alatt. A 
keresztmetszeti adatok alapján a pszichiátriai osztályokon kezeltek 
legnagyobb hányada schizophrenia vagy alkoholbetegség miatt került be. A 
betegek közel fele 30-50 év közötti, a 60 év felettiek aránya 25%. 
 
A különböz �  vizsgálatokból nyert egyéb adatok a kezeltek számát jelent � sen 
meghaladó elterjedtség �  problémára utalnak. A rokkantság okai között 1980 
óta második helyen szerepelnek a pszichiátriai megbetegedések. (Kopp-
Skrabski 1993) Losonczi Ágnes vizsgálatai szerint a járóbetegellátásban 
megjelen �  betegek 25-60%-a rendelkezik valamilyen pszichés problémával. 
(Losonczi 1989) Egy 1985-ben feln � tt népesség körében végzett vizsgálat 
alapján a férfiak 1,9%-a, a n � k 2,8%-a említett a betegségei között 
epilepsziát, idegösszeroppanást, neurózist, vagy valamilyen más ideg-elme-
jelleg �  panaszt. A kérdezettek 12,8%-a volt már életében idegorvosnál, 
pszichológusnál. (Elekes-Liptay 1987) 
Egy 1992-ben f � városi középiskolások körében végzett vizsgálat szerint a 17 
éves fiatalok 5%-a nyugtatót 2%-a pedig altatót szedett kifejezetten orvosi 
javaslatra. (Elekes-Paksi 1994) 
 
Az id � beli változásokról is képet kapunk Kopp és Skrabski vizsgálataiból 
amelyet 1983-ban és 1988-ban végeztek a Juhász-féle pontozó skála 
alkalmazásával. 
Az 1983-ban feln � tt népességre reprezentatív mintán végzett vizsgálat 
szerint a megkérdezettek 23,6%-a veszélyeztetett neurózis szempontjából. A 
férfiak 14,9%-a volt veszélyeztetett, ebb � l 5,8% súlyosabb mértékben, a 
n � knél a megfelel �  arányok 31%, illetve 14,8%. Teljesen tünetmentesnek 
találták a n � knek csupán 10%-át és a férfiak 22%-át. 
N � k esetében a neurózis veszélyeztetettsége leggyakoribb a háztartásbeliek 
között (meghaladhatja a 40%-ot), valamint a nyugdíjasok és a 
segédmunkások között. A férfiak esetében a nyugdíjasok valamint a vezet �  
beosztásúak között a leggyakoribb a neurózis. A vizsgálat adatai szerint 
gyakoribb a neurózis az alacsony iskolai végzettség � ek, az egyedül él � k 
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között. Életkor szerint legnagyobb a veszélyeztetettség az 50-59 évesek 
között. 
 
A hasonló módszerrel végzett 1988. évi vizsgálat szerint a 16 évnél id � sebb 
magyar lakosságnak már 34%-a panaszkodott neurotikus tünetekr � l, vagyis 
1983-hoz képest 10%-kal n � tt az arány. A növekedés hasonló volt mindkét 
nem esetében, a férfiak között veszélyeztetett 15%, közülük súlyosan 
veszélyeztetett 10,2%, a n � k esetében a megfelel �  arányok: 41,5% illetve 
20,5%. 
Az életkor szerinti megoszlás nem különbözik jelent � sen az 1983. évit � l, 
vagyis 60 éves korig növekszik a neurotikus panaszok gyakorisága, 
legmagasabb 50 és 60 év között, majd 60 év felett csökken. Figyelemre méltó 
azonban, hogy már a 20-29 éves korosztálynak is 27%-a veszélyeztetett. 
Családi állapot alapján leginkább veszélyeztetettnek az elváltak és a 
különél � k mutatkoztak, foglalkozás, illetve aktivitás szerint pedig a rokkant 
nyugdíjasok, a háztartásbeliek, valamint a segédmunkások. 
E felmérés során az úgynevezett Beck skála segítségével vizsgálták a 
depressziós tünetegyüttes gyakoriságát is. Ennek alapján 1988-ban a 
megkérdezettek 24%-a panaszkodott depressziós tünetekr � l, közülük 16,8% 
volt enyhe, 4,6% közepesen súlyos és 2,9% súlyos depressziós. A 
depresszió els � sorban az id � sebb korcsoportok körében gyakori.  
 
Bár a fenti adatok a mentális problémák csak bizonyos fajtáiról adnak 
információt, mégis Valószín � síthet � , hogy e problémák a magyar társadalom 
egy jelent � s részét érintik, és növekv �  tendenciát mutatnak. 
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8. AZ EGÉSZSÉGÜGY PROBLÉMÁI 
 

(Elekes Zsuzsanna) 
 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos problémák bemutatására három többé-
kevésbé elkülöníthet �  témakörben kerül sor: a magyar lakosság egészségi 
állapota és az ebben megmutatkozó különbségek, az egészségügyi rendszer 
m � ködése és a m � ködéséb � l adódó problémák, végül pedig nem teljesen 
elkülöníthet �  módon az orvosok szerepe, egészségügyön belül elfoglalt 
helyzete, illetve az orvos beteg kapcsolata. 
 
 
1. A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 
 
1.1. Az egészség fogalma 
 
Az egészséget a szociológiában vagy a társadalompolitikában általában nem 
csupán a betegség hiányaként, hanem ennél sokkal tágabban szokás 
értelmezni. A WHO egészség definíciója szerint az egészség a testi, szellemi 
és társadalmi jólét teljes állapota. A másik megfogalmazásban az egészségi 
állapotban szerepet játszanak fizikai vagy szomatikus tényez � k, szociális 
tényez � k és pszichológiai tényez � k. Ennek alapján az egészség a 
szomatikus, pszichológiai és szociális m � ködés közötti egyensúlynak 
tekinthet �  (Egészségügyi szociológia 1994). Azaz e három tényez �  
kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz, bármelyik megváltozása hat a másik 
kett � re, az egyensúly megbomlása pedig betegséget eredményez. 
 
Már e megfogalmazások is felhívják a figyelmet a szociális lét, a szomatikus 
lét és a pszichológiai lét közötti igen szoros kapcsolatra. A lakosság 
egészségi állapotának vizsgálatakor azonban ritkán van lehet � ség ilyen 
széleskör �  felmérésre. A legfontosabb források a halálozási statisztikák, az 
egészségügyi intézményekben kezeltekre vonatkozó adatok, valamint 
néhány, a lakosság körében végzett adatgy � jtés. 
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Férfiak és n � k születéskor várható átlagos élettartama 

 
Év Férfi N �  

1900-1901 36,56 38,15 
1920-1921 41,04 43,12 

1941 54,95 58,24 
1949 59,28 63,40 
1960 65,89 70,10 
1966 67,53 72,23 
1970 66,31 72,08 
1980 65,45 72,70 
1981 65,46 72,86 
1982 65,63 73,18 
1983 65,08 72,99 
1984 65,05 73,16 
1985 65,09 73,07 
1986 65,30 73,21 
1987 65,67 73,74 
1988 66,16 74,03 
1989 65,44 73,79 
1990 65,13 73,71 
1991 65,02 73,83 
1992 64,55 73,73 
1993 64,53 73,81 
1994 64,84 74,23 

 
 
A férfiak születéskor várható átlagéletkora 1966-ban, a n � ké 1988-ban érte el 
a legmagasabb értéket, azóta némi ingadozással csökken. A férfiak és n � k 
várható átlagos élettartama közötti különbség az elmúlt harminc év alatt a 
háromszorosára n � tt. Józan Péter vizsgálatai szerint (Józan 1986) a férfiak 
esetében a romlás a 35-39 és a 60-74 éves korcsoportokban már 1955-t � l 
elkezd � dött, 1964-t � l pedig 25 éves kortól minden korcsoportban romlás 
következett be, de legnagyobb mértékben a 40-49 éves korcsoportokban. 
N � knél a romlás a 40-44, 50-54 éves csoportokban volt a legjelent � sebb. 
Mindez pedig azt eredményezte, hogy 1988-ban az európai népesség 
korösszetételére standardizált halálozási adatok alapján a magyar férfiak 
halálozása volt a legmagasabb Európában, a n � ket tekintve pedig csak 
Románia adata volt kedvez � tlenebb. 
 
Összehasonlítva a magyar adatokat azokkal az országokkal, amelyekben a 
harmincas években Magyarországhoz hasonlóan a legalacsonyabbak voltak 
a várható élettartam adatai, megállapítható, hogy Magyarország a hetvenes 
évek közepéig lépést tudott tartani ezekkel az országokkal, ám az utolsó 
évtizedekben az elmaradás egyre nagyobb mérték �  lett. 
 
Az adatok arra utalnak, hogy a halandóság és ezen keresztül az egészségi 
állapot társadalmi különbségei igen nagyok, a nehéz fizikai munkával járó és 
szakképzetlen fizikai foglalkozásúak halandósága különösen rossz, egyes 
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szellemi foglalkozásúaké pedig különösen jó. A 100.000 lakosra jutó évi 
halálozások alapján egyes társadalmi csoportok között két-háromszoros 
különbségek is tapasztalhatóak. (Andorka és mtsai 1988). 
 
Hasonló jelleg �  különbségeket mutatnak Budapesten belül a kerületek, 
valamint a különböz �  nagyságú települések adatai. Férfiak esetében a 
legrosszabb és legjobb halandóságú kerület születéskor várható 
élettartamának a különbsége 5 és fél év, a n � k esetében a különbség 4 és fél 
év. Ugyanakkor egész Budapestet figyelembe véve a halandóság itt a 
legkedvez � bb, és ahogy haladunk lefele a települések lakosság szerinti 
nagysága alapján, úgy romlik a halandóság. A Budapesten lakó és az 1000-
nél kisebb lakosságú aprófalvakban lakó férfiak születéskor várható átlagos 
élettartama közötti különbség 2 és fél év, a n � k esetében nem egészen fél 
év. 
 
Az a néhány adatfelvétel, amely a népesség egészségi állapotáról is 
információt ad, szintén a megbetegedések nagy gyakoriságára és a 
társadalmi rétegenkénti különbségeire utal. 
Az 1981. évi rétegz � dés vizsgálat adatai alapján a népesség 3,6%-a mondja 
magát fogyatékosnak és 22,3%-a mondja, hogy tartós betegsége van. 
(Andorka és mtsai 1988 p:7) A tartós betegségek közül a leggyakoribbak a 
keringési rendszer betegségei - 13,7%-ban fordul el � . Az 1984. évi 
mikrocenzus alapján a 6 éves és id � sebb férfiak 16%-a, a n � k 21%-a mondta 
egészségi állapotát az átlagosnál rosszabbnak. 
 
Egy 1986. évi vizsgálat szerint a 18 évnél id � sebb férfiak 35,5%-a, a n � k 
41,1%-a vélekedett úgy, hogy valamilyen tartós, huzamosabb ideje meglév �  
betegsége van. Mindkét nemnél a szív és érrendszeri, a mozgásszervi 
betegségek, valamint a gyomor, máj, epe, vese betegségek fordultak el �  a 
leggyakrabban. A férfiak 23,7%-a és a n � k 33,7%-a jár valamilyen 
rendszerességgel orvoshoz. 
 
A halálozási statisztikák és különféle szociológiai vizsgálatok a magyar 
lakosság igen rossz és romló egészségi állapotára utalnak. A rendelkezésre 
álló információkból az is egyértelm � vé válik, hogy az egészségi állapot 
társadalmi rétegenként igen er � sen különbözik. Ez, valamint a leggyakrabban 
el � forduló betegségek illetve halálokok - szív- és érrendszeri 
megbetegedések, daganatos megbetegedések, májzsugorodás, öngyilkosság 
- arra utalnak hogy a népesség egészségi állapotának romlásában igen 
jelent � s szerepet játszanak a szociális és életmódbeli tényez � k, mint a 
táplálkozási szokások és lehet � ségek, a magas alkoholfogyasztás, a 
dohányzás, a sok munka, a különféle munkahelyi és környezeti ártalmak, a 
kevés és rosszul eltöltött szabadid � , általában a szegénység és a romló 
életkörülmények. 
 
Ugyanakkor Józan Péter becslései szerint "A halálozások kb. 18%-a mintegy 
27 ezer halálozás évente azért következik be, mert az egészségügyi ellátás 
nem megfelel �  (a szakirodalom ezeket a haláleseteket "orvosi 
beavatkozással elkerülhet �  halálozások"-nak nevezi). Ez az arány az Európai 
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Közösség országaiban 11, az Egyesült Államokban 10 százalék." (Józan 
1994. p:162) Azaz, a halandóság növekedésében a rossz egészségügyi 
helyzetben jelent � s szerepet játszik az egészségügyi ellátás jelenlegi és 
múltbeli helyzete, az egészségügyi rendszer m � ködése. 
 
 
2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS PROBLÉMÁI 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos problémák jelent � s része jól ismert mindazok 
számára, akik valamilyen kapcsolatba kerültek már az egészségüggyel. 
Közülük a leggyakrabban emlegetettek a zsúfoltság, a hosszú várakozási id � , 
a betegek küldözgetése, a hálapénz, az ápolón �  hiány, az ezer lakosra jutó 
orvosok nemzetközileg is magas száma és a betöltetlen körzeti orvosi állások 
vagy hiányszakmák közötti ellentét. 
A hetvenes években megszület �  néhány morbiditási adat, az életszínvonal 
javulása és az egészségügyi intézmények színvonala közötti növekv �  
különbség, azok a kutatási eredmények amelyek kimutatják a különböz �  
társadalmi rétegek közötti egyenl � tlenséget az egészségügyi javakhoz való 
hozzájutásban, egyre inkább az ingyenes és egyenl �  egészségügyi ellátás 
problémáira, az egészségügyi rendszerre irányítják a figyelmet. 
 
 
2.1. Az egészségügyre fordított kiadások 
 
Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások évtizedek óta igen 
alacsony szinten vannak, átlagosan a nemzeti jövedelem 3-3,5%-át fordítják 
erre a területre. Az elmúlt két-három évtizedben a fejlett országokban az 
egészségügy GDP-n belüli aránya gyakran meghaladta a 10%-ot, s � t a 60-
as, 70-es években az egészségügyi kiadások növekedési üteme sokszor 40-
60%-kal meghaladta a GDP növekedési ütemét (Andorka és mtsai 1988. 
p:38). A magyar egészségügy tehát állandó alulfinanszírozási gondokkal 
küzd. 
 
A fenntartási és fejlesztési eszközök alacsony szinten tartása ellenére, egy 
ideig mégis képes volt az egészségügy eredményeket produkálni. Ennek 
egyik módja a lakosság egy részének az ellátásból való kirekesztése volt. Az 
egészségügy államosítása után 1950-ben a népesség csupán 47%-a volt 
biztosított. Jelent � sebb arányban n � tt a társadalombiztosításban részesül � k 
aránya az 50-es évek végén, a téeszesítés kapcsán, ám csak 1972-ben vált 
állampolgári jogon ingyenessé az egészségügyi ellátás Magyarországon. 
Azaz a népesség egy jelent � s része vagy fizetett az egészségügyi ellátásért 
vagy - és mert a biztosításban nem részesül � k els � sorban a 
mez � gazdaságban dolgozó szegény parasztok voltak, ez volt a gyakoribb - 
nem részesült egészségügyi ellátásban (Szalai 1986). 
 
A társadalombiztosítás kiterjesztése miatt megnövekedett szükségletet 
részben az orvosok számának növelésével, részben pedig ágyszám 
növelésével próbálták áthidalni, tényleges fejlesztés nélkül. Ezt jelzi, hogy 
1950 és 1965 között az ágyak száma 26 ezerrel n � tt, ugyanakkor a kórházak 
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száma 70-nel csökkent. Az egészségügy problémáinak orvosok és ágyak 
számának növelésével történ �  "megoldása" egészen a nyolcvanas évek 
végéig tartott. 1960 és 1989 között az orvosok száma megkétszerez � dött, a 
kórházi ágyak száma 45%-kal n � tt. A 10.000 lakosra jutó orvosok száma 30-
70%-kal haladta meg a fejlett nyugati országok többségének orvos 
ellátottságát. 
Ugyanakkor az intézményhálózat elavult, felújításra szorul, az épületek 
m � szaki állaga becslések szerint csak kb. 50%-os. Az intézmények nagy 
része m � szakilag, funkcionálisan elavult, nem alkalmas a korszer �  technika 
fogadására. 
 
Az egészségügy problémáit hosszú ideig elfedte vagy elviselhet � vé tette 
néhány kétségtelenül felmutatható eredmény, mint például a 
csecsem� halandóság, a TBC-s megbetegedések, néhány fert � z �  betegség 
csökkenése, amely a 60-as évek közepéig látványos javulást eredményezett 
a halálozási statisztikákban. Az ezer lakosra jutó orvosok illetve kórházi 
ágyak számának növekedése szintén az "ingyenes és egyenl � " 
egészségügyi ellátás el � nyeit látszott igazolni. A hetvenes években 
megszület �  néhány morbiditási adat, az életszínvonal javulása és az 
egészségügyi intézmények színvonala közötti növekv �  különbség egyre 
inkább az egészségügyi ellátásra irányítja a figyelmet. 
 
A hetvenes években a financiális problémákat els � sorban a fenntartási és 
fejlesztési költségeknek az önkormányzatokra, vállalatokra és lakosságra 
történ �  áthárításával próbálják megoldani. (Pl. vállalatok m � szert 
importálnak, társadalmi munkát végeznek, anyagot, élelmet adnak át a 
kórháznak, ennek fejében ingyenes sz � rést, fenntartott ágyakat, vagy a 
betegállománynak a termelés igényeihez történ �  igazítását kapják). 
A sz � kösen rendelkezésre álló anyagi eszközök hatékony elosztását próbálja 
megoldani az 1975-ben bevezetett egészségügyi integráció. Az integráció 
ideológiája az volt, hogy mindenkit a betegségének megfelel �  szinten kell 
gyógyítani, ám a gyakorlatban egy er � teljes szellemi és anyagi centralizációt 
vitt végbe az egészségügyön belül, lehet � séget adva néhány amúgy is 
kiemelt településnek és kiemelt kórháznak pozíciója további javítására. Az 
alapellátás pedig teljesen alárendel � dött a kórházaknak. 
 
Az egészségügy tehát - hasonlóan az infrastruktúra más területeihez - 
tartósan alacsony szinten részesült az állami költségvetésb � l. A pénzsz � ke 
azonban nem az egyetlen és talán nem is a legf � bb problémáját jelenti a 
magyar egészségügynek. 
 
 
2.2. Az elosztás problémái 
 
Az állami egészségügyi ellátás deklarált alapelvei a szükségletek szerinti 
elosztás és az egyenl �  ellátás biztosítása. A hetvenes években megkezdett 
kutatások eredményei azonban egyre inkább a különböz �  társadalmi rétegek 
és települések közötti egyenl � tlenséget bizonyítják az egészségügyi javakhoz 
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való hozzájutásban. Ezt az egyenl � tlenséget er � sítik az ellátási szintek és 
típusok közötti aránytalanságok. 
 
Orosz Éva elemzései szerint "A közegészségügyben az orvosi állások kb. 
20%-a, a ment � szolgálatban pedig 25,5%-a betöltetlen. Aránytalan az 
orvosoknak az alapellátás és a szakellátás közötti megoszlása is: az 
orvosoknak csupán 29%-a dolgozik az alapellátás területén. 
100.000 lakosra vetítve Budapesten 2,1-szer annyi orvos dolgozik, mint 
vidéken - míg a lakosság egészségi állapota lényegesen kedvez � bb az 
országos átlagnál. A legrosszabban ellátott megyék éppen azok, ahol a 
lakosság egészségi állapota (halandósági viszonyai) a legkedvez � tlenebb 
és/vagy a korstruktúrája a legöregebb. Tendenciaként tehát 
megfogalmazható, hogy ahol a legnagyobb a szükséglet az egészségügyi 
ellátás iránt, ott a legkisebb az egészségügyi intézményekkel való 
ellátottság." (Orosz 1991) 
 
Szalai a hetvenes évek egészségügyi helyzetét elemezve a következ � ket 
állapítja meg: "Az egészségügyi ellátás egyenl � tlenségei tehát minden 
metszetben, az intézmények, a települések, a hozzáférhet �  szolgáltatások 
minden vonatkozásában nagyok és - láthatóan - növekv � ek." (Szalai 1986. 
175)  
 
Losonczi Ágnes vizsgálatai szerint: "A kórházak, rendel � k, de a kórházon 
belül az egyes osztályok felszereltsége nem aszerint, vagy nemcsak aszerint 
különbözik, hogy országos intézet-e, vagy mi a funkciója, hanem hogy az 
egészségügyre fordított sz � kös keretek - különösen a devizakeretek - 
elosztása során az illet �  osztály vagy kórház milyen helyezést ért el, vagy 
milyen el � nyöket tudott kivívni magának." (Losonczi 1987) 
 
Az egészségügy rendelkezésére álló sz � kös keret elosztásának elvei 
tisztázatlanok. Mivel nincsenek olyan információk és objektív kritériumok, 
amelyek alapján a rendelkezésre álló forrásokat el lehet osztani, ezért 
els � sorban területi, szakmai és egyéni érdekek érvényesülnek, amelyek nem 
mindig esnek egybe a lakosság érdekeivel, és jelent � s egyenl � tlenségeket 
alakítanak ki az ellátásban. (Forgács és mtsai 1988, Losonczi 1987, Buda 
1992). 
Ezzel magyarázható az, hogy a nagyobb egészségügyi intézmények, a 
nagyobb települések mindig el � nyösebb pozícióban vesznek részt az 
alkufolyamatokban, és a szükségesnél nagyobb arányban részesülnek a 
központi forrásokból a kisebb egységek, kisebb települések rovására, és 
ezzel magyarázható az is, hogy a hagyományosan kedvez �  pozíciót elfoglaló 
orvosi szakmák fejl � dnek els � sorban, függetlenül a magyar népességet 
jellemz �  betegség struktúrától. 
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2.3. Érdekeltség 
 
A pénzsz � ke és az elosztás egyenl � tlenségei mellett a rendelkezésre álló 
eszközökkel való pazarlás, és az alacsony hatékonyság, vagy a hatékony 
gazdálkodásban és gyógyításban való érdekeltség hiánya jellemzi a magyar 
egészségügyet. 
 
Az egészségügyi intézmények pazarló gazdálkodását jelzi a kórházak ágy-
gazdálkodása. A költségvetési források elosztásánál évtizedeken át alapul 
vett mutató az ágykihasználási százalék. "Ez a mutató a finanszírozásban 
dönt �  - a kórházak éves költségvetését meghatározó szerepet töltött be, ami 
egyértelm � en torzító hatással volt a betegellátásra. A kórházi osztályokra 
akkor is felvettek betegeket, ha m � szer vagy kell �  gyógyszer hiányában nem 
tudták � ket ellátni. Ezzel magyarázható például, hogy egyes sebészeti 
osztályokon 8-10 napot várnak a betegek a m � t � re, és az is, hogy az átlagos 
ápolási id �  hosszabb Magyarországon, mint a nyugat-európai országok 
kórházaiban. 
A verseny hatásának kiiktatása és helyettesítése alkalmatlan 
mutatószámokkal azt eredményezte, hogy az egészségügyi er � források 
hatékony felhasználását semmilyen mechanizmus nem biztosította." (Antal 
1991). A F � városi Tanács figyelt fel arra a jelenségre, hogy amikor a 
hetvenes évek közepén a f � városban a szülések száma meghaladta a 
30.000-et, az átlagos ápolási id �  5-6 nap volt. A nyolcvanas évek közepére, 
amikor a szülések évi száma 20.000-re csökkent az átlagos ápolási id �  14 
napra n � tt. Az országos adatok is azt mutatták, hogy míg 1975 és 1985 
között az élveszületések száma jelent � sen csökkent, addig n � tt az átlagos 
ápolási nap, és n � tt a szülészeti-n � gyógyászati ágyak száma is. 
 
Az egészségügyi intézmények - hasonlóan más költségvetési 
intézményekhez - nem els � sorban a sz � kösen rendelkezésre álló eszközök 
hatékony felhasználásában voltak érdekeltek, hanem abban, hogy minél 
nagyobb, és a központi költségvetés számára is elfogadható szükségleteket 
mutassanak ki. 
 
Az érdekeltség, illetve a kontroll hiánya azonban nem csak a pazarló 
felhasználásban mutatkozik meg, hanem a lakosság ellátásának 
eredményességében. Orosz Éva megfogalmazása szerint: "Az egészségügyi 
ellátás egy (nem-termel � ) ágazatot képez(ett), amelynek az eredményessége 
az "input" vagy a "termelés" mennyiségében mér � dött: minél több orvos, 
minél több kórházi ágy, minél több ápolási eset. Az "Ágazatszer �  m � ködés" 
immanens jellemz � je, hogy a cél felcserél � dik az eszközzel, pontosabban az 
egészségi állapot, mint cél meg sem jelenik a rendszer valóságos 
m � ködésében." (Orosz 1991. p:167) 
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A fentiekkel hozhatók összefüggésbe az egészségügy strukturális problémái. 
 
1. Gyakorlatilag teljesen hiányzik a sz � rés és megel � zés a hazai 
egészségügy rendszeréb � l. Az egészségügyi intézmények nem fordítanak 
kell �  figyelmet a megel � zésre, a még id � ben feltárható egyszer � bb és 
olcsóbb terápiás lehet � ségek alkalmazására. 
A megel � zés elhanyagolását a daganatos betegek elhanyagolásán mutatja 
be Antal Z. László (Andorka és mtsai 1988. p:42): "Miközben évr � l-évre 
emelkedik az országban a daganatos betegségben meghalt betegek száma, 
az onkológiai gondozók és szakrendelések, valamint a kórházi onkológiák 
1985-ben összesen 1 millió 6 ezer sz � r � vizsgálatot végeztek, ami 1,2%-kal 
kevesebb az el � z �  évinél. ... Kiragadva Csongrád megye példáját 
megállapíthatjuk, hogy ez a terület a n � gyógyászati szakorvosokkal 
legjobban ellátott megyék közé tartozik. A lakosság n � gyógyászati 
átsz � rtsége alapján azonban a legrosszabbak között van. Tovább bontogatva 
az ország daganatos betegellátásának kérdését azt látjuk, hogy a 
különösebb eszközök nélkül is jól sz � rhet �  ajak és szájüreg rákok okozta 
halálozás meredeken emelkedik, miközben - különösen a f � városban, alig 
van betöltetlen fogorvosi állás. 
 
Még elgondolkoztatóbb a kérdés, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az 
ötnapos munkahétre való átállás kapcsán a fogorvosi munkahelyeken létrejött 
az ún. "ölelkezési id � k" miatt a fogászati dolgozóknak alig van módjukban 
fizetett munkaidejüket maradéktalanul teljesíteni. Tovább retusálja a képet, 
hogy a fogászati forgalmi statisztikák évi közel 8 és fél millió orvos-beteg 
találkozást regisztráltak, és 1983-ban mintegy 3 millió volt a teljesített 
fogorvosi órák száma. Ez az összes rendel � intézeti órák 33,6%-a. A 
fentiekb � l egyértelm � en látszik, hogy az ajak és szájüreg rákok megel � zése, 
sz � rése és kezelése terén kialakult helyzet láthatóan tarthatatlan." 
 
2. Az egészségügy strukturális problémáinak másik megjelenési formája a 
kórházhoz nem köthet �  ellátási formák háttérbe szorulása. Érinti ez az 
utógondozást, a szociális gondozást, de érinti az alkoholbetegek, a 
drogfügg � k és más mentális problémákban szenved � k kezelésének nem 
fekv � beteg intézményhez köthet �  kezelését is. Nem vagy alig léteznek e 
betegek kezelésében különösen fontos nappali vagy éjszakai szanatóriumok, 
terápiás közösségek, id � skorúak ápolását végz �  intézmények. Az 
utógondozás és rehabilitáció hiányának széls � séges példáját mutatja be 
Antal Z. László annak az id � s amputált betegnek az esetében aki postán 
kapta meg a m � lábat. (Antal 1986-1987) 
 
 
2.4. Az orvosok érdekeltsége és a hálapénz 
 
Az egészségügy sz � kös kapacitásai, a gyógyításban való érdekeltség és a 
kontroll hiánya, a sokáig kötött orvosválasztás els � sorban abban tette 
érdekelté a fix (és alacsony) fizetésért kötött munkaid � ben dolgozó 
orvosokat, hogy minél hamarabb továbbküldjék betegeiket, növelve ezzel a 
zsúfoltságot, a betegforgalmat, késleltetve a gyógyulást. "... az államosított 
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egészségügyi ellátás Magyarországon nem m � ködhetett sikeresen: szigorú 
feltételekhez való kötöttsége, a hatékonyságot csökkent �  szabályozás és a 
szabályok társadalmi elfogadottságának a hiánya miatt eleve kudarcra volt 
ítélve." (Antal 1994. p:225). 
 
Mindez pedig a piaci viszonyok térhódítását eredményezte az ingyenes 
egészségügyi ellátáson belül. Az a beteg, aki megpróbálja lerövidíteni az 
orvoshoz, kórházba jutás, gyógyulás idejét, vagy jobb szolgáltatáshoz próbál 
jutni, fizet az ingyenes egészségügyi szolgáltatásért. 
A hálapénz rendszere komoly torzulásokat eredményezett az egészségügyön 
belül. A különböz �  orvosi szakmák különböz �  mértékben jutnak hálapénzhez. 
Azok a területek ahol nem, vagy alig van hálapénz, rendszeresen 
orvoshiánnyal küzdenek. A hálapénz eloszlásának "hatása van az összes 
egészségügyi er � forrás elosztására. Részben azért, mert ha a hálapénz 
nagyságát az orvosok nettó jövedelméhez viszonyítjuk, és csak azoknak az 
orvosoknak a fizetését vesszük számba, akik részesülnek a hálapénzb � l, 
akkor könnyen belátható, hogy az �  fizetésük eltörpül a megszerezhet �  (nettó 
jövedelemként, a profithoz hasonlítható) jövedelemhez képest. Így � k igen 
keményen küzdenek azért, hogy tiszta jövedelmeiket növeljék (vagy szinten 
tartsák). 
Azok az orvosok pedig, akik olyan területen dolgoznak, ahol kevés a 
hálapénz vagy egyáltalán nincs, nem érdekeltek abban, hogy az a terület 
fejl � djön, hiszen egy esetleges ágyszám b � vítés csak a munkájukat növelné, 
de jövedelmüket nem ... Mindebb � l azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 
összes egészségügyi er � forrás elosztására nemcsak a magas hálapénzes 
szakmáknak van nagy hatása, hanem az alacsony vagy minimális jövedelm � , 
illetve jövedelemmel nem rendelkez �  szakterületeknek is, mivel azok nem is 
vesznek részt az er � források elosztásáért folyó harcban, így ezek a területek 
eleve lassan vagy egyáltalán nem fejl � dnek." (Antal 1994. p:229) 
 
A hálapénz olyan torzulásokat eredményez az egészségügyben, amelyek a 
legtisztább piaci alapokon m � köd �  rendszerekre jellemz � ek. Ilyen a jól fizet �  
betegek megtartása, kompetencia hiányában sem történ �  továbbküldése, 
illetve a minél nagyobb - tehát jobban fizet �  - beavatkozásokra való törekvés. 
A hálapénz léte er � síti azokat a korábban is említett strukturális problémákat, 
amelyek eredménye a megel � zés, a sz � rés, az utógondozás hiánya. 
 
Mindemellett a hálapénz rendszere növeli az egészségügyön belüli pazarlást, 
hiszen állami tulajdonú intézményekben, az intézmények eszközeit, 
munkaerejét felhasználva történik a magán gyógyellátás, amely csak az 
orvosok jövedelmét növeli. 
 
A hálapénz megrontja az orvos-beteg kapcsolatot is. Bizonytalanságot okoz a 
betegekben, hisz nem tudni kinek, mikor, mennyit kell fizetni, egy olyan 
versenybe kényszerülnek a jobb orvosért, jobb helyért, jobb ellátásért, 
amelynek nem nyíltak a feltételei. 
 
3. AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLAT 
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Az állami egészségügyön belül a piaci viszonyok növekedése csökkentette 
az állami kontroll és beavatkozás lehet � ségét, ugyanakkor csak minimális 
mértékben növelte a lakossági kontroll lehet � ségét. (A közelmúltban 
bevezetett szabad orvos választás a jelenlegi formájában gyakorlatilag 
semmit nem változtatott a helyzeten). Mindez pedig jelent � sen feler � sítette az 
orvostársadalom egyébként is meglév �  szakmai autonómiáját. "Az elmúlt 
harminc évben minden kormányzati törekvés ellenére az állami egészségügyi 
ellátásnak a lehet �  legdrágább szférája, a kórházi ellátás fejl � dött a 
leggyorsabb ütemben. A kórházi ágyak növekedésében pedig - a 
kormányzati elképzelésekben mindig megfogalmazott ágyszámnövekedéssel 
szemben - sohasem sikerült a kívánt aránymódosulásokat elérni. Ezt a 
fejl � dést az eddig elmondottak alapján azzal magyarázhatjuk, hogy az állami 
egészségügyi ellátás keretében m � köd �  gyógyítás piacán a kórházi 
szolgáltatások a legjobban értékesíthet �  "áruk". (Antal 1994. p:232) 
 
A betegek szerepe az egészségügyben meglehet � sen kiszolgáltatott. 
Parsons az orvos és beteg szerepet a következ � képpen jellemzi: a beteg 
szerephez bizonyos jogok és kötelességek hárulnak. Ilyen kötelezettség, 
hogy panasz esetén orvoshoz forduljon, tegyen meg mindent a gyógyulásért, 
együttm � ködjön az orvossal, ugyanakkor mentesül más kötelezettségei alól. 
(Buda 1988) 
Az orvos szerep alapvet �  jellemvonásait a következ � képpen írja le: 
"1. Szakmai hozzáértés, aminek az intézményes biztosítottsága az orvosi 
m � ködés társadalmi záloga. Ezt a képzés és az ellen � rzött állami jogosítás 
adja. Az orvosi szerepviselkedésben ennek ki kell fejez � dni, mert a beteg 
számára egyébként csak láthatatlan alapfeltétel, csak olyasmi, amiben meg 
kell bíznia. 
2. Érzelmi semlegesség. Ebben az objektivitás kiemelése és a szubjektivitás 
kerülése tükröz � dik. Ha ugyanis az orvos érzelmileg involválódik a beteg 
dolgaiban, akkor nem képes meg � rizni észleléseinek és döntéseinek 
objektivitását. Márpedig az orvosi munkában a legf � bb érték a helyes 
gyógyító cselekvés, ami objektív tudományos ismérveken múlik. 
3. Univerzalizmus. Az orvosnak minden beteget egyformán és elkötelezetten 
kell kezelni, függetlenül annak társadalmi rangjától és szociális értékét � l. 
4. Funkcionális specificitás. Az orvosok kompetenciája csak az egészségre 
illetve betegségre korlátozódjon, ez nem terjedhet ki a beteg más ügyeire. 
Vagyis az orvos nem használhatja ki azt a tényt, hogy az egészséggel 
kapcsolatban nagy befolyásra tesz szert a beteg felett, és így a beteg más 
ügyeibe is beleszóljon." (Parsons 1951) 
 
E jellemzésben az orvos-beteg kapcsolat lényege az aszimmetria. Az orvos, 
szakmai tekintélyéb � l és helyzeti hatalmából következ � en kontrollt gyakorol a 
helyzeti függ � ségben lév �  beteg felett. E szerep el � írások, még akkor is ha 
ezeket az orvosok nem képesek betartani, lehet � vé teszik számukra, hogy 
kivonják magukat a társadalmi kontroll alól, és olyan szakmai autonómiát 
biztosítsanak maguknak, amelyet egyetlen más szakma sem bír. "A 
megszerzett szakmai autonómia megtartásához elengedhetetlenül fontos, 
hogy az orvosok er � sen köt � djenek szakmájukhoz, és elemi érdekük legyen 
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ennek védelme. Az egyetemi oktatás - a szakmai ismertek elsajátítása mellett 
- ennek a feladatnak a betöltésére is kiválóan alkalmas." (Buda 1988) 
 
Az orvos-beteg viszony tradicionálisan egyik legf � bb jellemz � je az orvosi 
autonómia és a betegek kiszolgáltatottsága. Ezt az aszimmetrikus viszonyt 
er � sítette a hazai egészségügyi rendszer. Egyrészt az, hogy a betegek csak 
a kijelölt orvossal és a kijelölt intézményben kezeltethették magukat, növelte 
a betegek kiszolgáltatottságát. Hasonló hatással volt a táppénz szabályozás, 
hiszen akár csak egy napos munkából való kiesés esetén is orvosi igazolásra 
volt szükség. Tovább növelte a kiszolgáltatottságot, hogy az egészségügyi 
intézmény rendszer abszolút monopóliumot élvezett a gyógyítás területén. 
Így például, míg a fejlett országokban a drogfügg � k, alkoholfügg � k 
gyógyításában elismerten a leghatékonyabbak az egészségügyi 
intézményrendszeren kívül m � köd �  különböz �  terápiás közösségek, önsegít �  
csoportok, laikus segít � k által vezetett csoportok voltak, addig 
Magyarországon egészen az utóbbi évekig ezek az ellátási formák nem 
létezhettek. 
 
Az egészségügyi monopólium másik következménye volt a népi gyógymódok, 
a természetgyógyászati módszerek lejáratása, az ilyen jelleg �  információk 
elzárása. "Mindennek az lett az eredménye, hogy az emberek keveset tudnak 
saját testük m � ködésér � l, nem tudják, hogy a legegyszer � bb panaszok 
esetén mit kell tenniük, ennek következtében még a legegyszer � bb 
panaszokkal is orvoshoz fordulnak … Az öngyógyítás lehet � ségeir � l szóló 
információtól való elzárás tette teljessé a betegek kiszolgáltatottságát, így 
kerültek teljesen függ �  helyzetbe az állami egészségügyt � l, az ott dolgozó 
orvosoktól." (Antal 1993) 
 
Az elmúlt évek magyarországi változásaitól eltekintve is az egészségügy 
fejl � désének elmúlt 20 éve a hagyományos orvos beteg szerep változása 
irányába hat. "Friedson és mások is hangsúlyozzák, hogy az orvosi szerep 
mind gyakrabban kerül olyan szereprelációkba, amelyekben a charizmatikus 
tekintély és a professzionális presztízs nem érvényesül, ill. amiben nincs meg 
az orvos szituációs hatalma és a beteg helyzeti dependenciája. Ez az 
orvoslás társadalmi kiterjesztésével, a társadalom el � rehaladó 
medikalizációjával függ össze, ill. a megel � z �  és sz � r �  tevékenység, valamint 
az alkalmassági vizsgálatok szinte általánossá válásával. E folyamatban a 
klasszikus orvos-szerep mindinkább értelmét veszti, szokványos, egyszer � , 
helyzeti kontrollal dolgozó foglalkozási szereppé egyszer � södik a 
betegségtudat nélküli, az orvossal való találkozást szolgáltatásként felfogó 
klienssel szemben." (Buda 1988. p:522) 
 
A megváltozóban lév �  orvos-beteg viszonnyal kapcsolatban kell megemlíteni 
az orvostársadalmon belül verseng �  eltér �  szerepfelfogásokat, amelyet a 
szomatikus orvos vagy pszichoszomatikus orvos, illetve tudós orvos vagy 
gyógyító orvos ellentétben ragadhatunk meg. Császi Lajos a 
következ � képpen jellemzi a szomatikus és pszichoszomatikus orvoslást. 
(Császi 1982) 
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• A szomatikus orvoslás "természettudományos alapzatú és a 
személyiség kérdését másod- vagy harmadrangúnak ítéli a 
gyógyításban. A szomatikus orvoslás számára a személyiség legfeljebb 
csak annyiban fontos, hogy mint akadályt elhárítsák, mert az orvos és a 
szervek között helyezkedik el … Karakterisztikusak az elképzeléseik az 
orvosok magatartásáról és a betegek kezelésér � l is. Önmagukat 
kiváltságos pozícióban lév �  specialistáknak tekintik, akiket szakértelmük 
alapján különleges tiszteletnek kell öveznie, az embereket pedig nem 
önálló és egyenrangú társaknak, hanem tevékenységük tárgyának, 
alárendelt helyzet �  klienseknek. Egészében véve ez a szemlélet része 
a tradicionális- patriarchális - középosztályi létbe ágyazott értékrendnek. 

• Ezzel szemben a pszichoszomatikus szemlélet a személyiség 
fontosságának hangsúlyozásával egészen eltér �  értékrendet prezentál. 
… Ez az új értékrend egy új középosztály újszer �  tapasztalatának és 
látásmódjának a terméke, akiknek az orvoslás régi típusú képvisel � ivel 
kell megküzdeniük, hogy a betegek kezelésének a betegségek 
értelmezésének a réginél korszer � bb módját alkalmazhassák. 

 
Nem annyira az orvoslás bels �  - természettudományos - fejl � désér � l van itt 
szó, hanem a lakosság új típusú - partneri - elvárásainak a felismerésér � l, 
avagy ennek makacs elutasításáról. A vita tehát két lehetséges orvosi 
magatartás és értékrend közötti vita, ahol a szomatikus szemlélet a 
tradicionális-autokrata, a pszichoszomatikus szemlélet liberális egalitárius 
álláspontot foglal el." 
Az egészségügy rendszerén belül a szomatikus szemlélet hagyományai a 
mélyebbek, és a feltételek (tradicionális orvos-értelmiségi értékek, a 
pszichoszomatikus orvoslás tárgyi, személyi feltételeinek hiánya, stb.) is 
ennek továbbélését segítik el � . A hagyományos orvos szerep mégis 
elbizonytalanodik a lakosság megváltozott elvárásai miatt és eme 
elbizonytalanodásban egyre nagyobb szerepet kap a tudomány, amellyel a 
csökken �  karizmát, tekintélyt pótolják. 
"Már az orvosegyetemeken az oktatás tematikája, módszertana, a 
tankönyvek stb. révén szinte beprogramozzák az orvosnövendékbe a 
tudomány kultuszát, az orvoslás természettudomány mivoltát és az orvos 
tudós ideálját” (Levendel 1988. p:235) Levendel szerint részben ezzel 
magyarázhatók a betöltetlen vidéki körzeti orvosi állások, a klinikai, kórházi 
munkára való törekvés. 
A kés � bbiekben pedig egyre inkább a tudományos munka, a publikált cikkek 
száma válik a teljesítmény legf � bb mércéjévé - hisz a gyógyítás színvonala 
teljesítménye egyébként sem mérhet �  - , az el � rejutás egyetlen útjává. A 
tudományos munka egyre nagyobb kényszerré válik az orvosok számára és 
egyre inkább a gyógyító munka rovására történik. Levendel a kutató orvosi 
munka és a klinikusi orvosi munka összeegyeztethetetlenségér � l ír és 
kifejezetten az orvostudományon belüli identitászavarnak tekinti azt a fajta 
átértékel � dést, amely a klinikusokat, körzeti orvosokat tudományos munkára 
kényszeríti és a kutató munkát a klinikusi munka elé helyezi. 
A tudományos tevékenység könnyebb, kevesebb ellenállásba ütközik a 
tradicionális, szomatikus orvoslás területén, így a tudományos munkák 
els � sorban a szomatikus orvoslást er � sítik. 
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