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Előszó

Gazdaságstatisztikával foglalkozó könyvet többet is találni a magyar nyelvű szakiroda-
lomban, azonban a legfrissebbek is közel 10 éve készültek. Ugyanakkor ezen a területen
is folyamatos átalakulások mennek végbe. Változnak, fejlődnek a módszertani megoldá-
sok, nemzetközi harmonizáció zajlik és a technológiai fejlődésből, az e-világ térnyeréséből
adódó új jelenségek megfigyelésére újabb adatfelvételek, mutatók, tematikák kerülnek
kidolgozásra. A szerző szeme előtt kétféle cél lebegett a könyv megírása során. Egy-
részt a legfrissebb adatokat és az aktuális módszertani hátteret szerette volna bemutatni,
másrészt olyan témákat igyekszik tárgyalni, amelyek egy „standard” gazdaságstatisztika
könyvbe nem férnek bele, viszont amelyek napjaink gazdasági, társadalmi rendszerének
és környezetének fontos jelenségeit érintik.

A vállalatok, az államigazgatási rendszer intézményei, a bankok, a nemzetközi szer-
vezetek döntéseiket minden esetben adatok alapján hozzák meg. Modern világunkban az
államokra, országokra kiterjedő adatok összegyűjtése, feldolgozása és publikálása alap-
vetően a hivatalos statisztika feladata. A legtöbb információ ezáltal mindenki számára
elérhető, transzparens módon áll rendelkezésre. A nemzeti statisztikai intézmények biz-
tosítják az országos adatokat, a nemzetközi szervezetek pedig összehasonlítható, egységes
formátumban közlik a világ legtöbb országára kiterjedő információt. Mind az adatforrá-
sok, mind az adatok ismerete fontos. A közgazdászoknak kiváltképp sokféle „számot”
kell ismerniük a gazdaságban való eligazodás, a megfelelő döntések meghozatala ér-
dekében. Ráadásul nem elegendő csak a „számoknak” az ismerete. Elengedhetetlen az
adatok mögött meghúzódó tartalom, módszertani megfontolások, sőt az adatok minősé-
gének, vonatkozási körének és megbízhatóságának az ismerete is. Könyvünk célja, hogy
a gazdasági folyamatok szempontjából legfontosabb jelenségek mérésével, definícióival,
adattartalmával, az előállt adatok minőségi jellemzőivel megismertesse az olvasót.

A hivatalos statisztika és az osztályozási rendszerek bemutatása után a gazdaság- és
társadalomstatisztika legfontosabb, illetve – a szerző szerint – legérdekesebb területe-
it vesszük sorra. Szó lesz az árak szerepéről, mérési lehetőségeiről, a demográfia főbb
témaköreiről, a munkaerő és munkaidő számbavételéről, a gazdaság teljesítményének
méréséről, az egyenlőtlenségekről, a jóllét és a fenntarthatóság kérdéseiről, illetve a sze-
génység megfigyelésének kereteiről. Terjedelmi korlátok miatt minden kérdéskörben
csupán a leglényegesebb szempontok és összefüggéseik összefoglaló tárgyalására vállal-
kozott a szerző.
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Az olvasást, megértést segítendő, a szerkesztés során többféle eszközt felhasználtunk.
A definíciók külön kiemelések mellett találhatóak. A jelentős hazai és külföldi tudósok,
szakemberek rövid bemutatása külön „dobozokban” jelenik meg. Mivel az egyes fejezetek
önálló témák, és csak néhány mutató, illetve az osztályozási rendszerek kapcsán vannak
összefüggések, az irodalomjegyzék minden fejezet végén, külön szerepel. Az egyes te-
rületek iránt jobban érdeklődő olvasóinknak javasoljuk a felsorolt források segítségével
a további olvasást, tájékozódást. Sok helyen az angol szakkifejezéseket is feltűntetjük,
hiszen egyes témák szakirodalma sokkal szélesebb körben érhető el angol nyelven.

Azt is fontosnak tartjuk, hogy később értő, sőt kritikus füllel/szemmel hallgassák a
híreket, olvassák a cikkeket, nézegessék az ábrákat, táblázatokat. Ehhez hazai és nem-
zetközi adatokat is bemutatunk minden fejezetben, hogy a jellemző nagyságrendeket,
tendenciákat szintén megismerje az olvasó. Az ábrák, táblázatok elemzésének áttekintése
mellett természetesen saját következtetések levonására is bátorítjuk az olvasókat.

Az adatok elemi fontosságát hangsúlyozandó egy idézettel zárjuk az előszót:

„Data! Data! Data!” he cried impatiently. „I can’t make bricks without clay.”
„Adatok! Adatok! Adatok!” kiáltotta türelmetlenül. „Agyag nélkül nem tudok téglát

csinálni.”

(Sir Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Copper Beeches – The Adventures of
Sherlock Holmes, #12, 1892)

a Szerző
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1. FEJEZET

A hivatalos statisztika

Avállalatok, az államigazgatási rendszer intézményei, a bankok, a nemzetközi
szervezetek döntéseiket minden esetben adatok alapján hozzák meg. Modern
világunkban az államokra, országokra kiterjedő adatok összegyűjtése, feldolgo-
zása és publikálása alapvetően a hivatalos statisztika feladata. A közgazdászok-

nak kiváltképp sokféle „számot” kell ismernie a gazdaságban való eligazodás, a megfelelő
döntések meghozatala érdekében. Ebben a bevezető fejezetben a hivatalos statisztika jogi
háttere mellett annak intézményeit, az összeírások rendszerét, a statisztikai adatok minő-
ségi követelményeit és az adatvédelmi szempontokat vázoljuk fel.

1.1. A hivatalos statisztika jogi háttere

Magyarország történetében eddig 7 statisztikai törvény született:

• 1874. évi XXV. törvény-czikk az országos statistika ügyének szervezéséről
• 1897. évi XXXV. törvény-czikk a M. Kir. Központi Statisztikai hivatalról
• 1929. évi XIX. törvénycikk a hivatalos statisztikai szolgálatról
• 1952. évi VI. törvény az állami statisztikáról
• 1973. évi V. törvény a statisztikáról
• 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
• 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

Az első hazai statisztikai törvény 1874-ben jelent meg, és ezzel Magyarország a sta-
tisztika jogi szabályozásának területén az európai élvonal országai közé tartozott.
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8 1. FEJEZET. A HIVATALOS STATISZTIKA

A nagy jelentőségű első statisztikai törvény után, 1897-ben fogadták el a XXXV. tör-
vénycikket, a második statisztikai törvényt, aminek máig tartó hatása van, és amit rész-
letes hivatali ügykör és ügyviteli szabályzat egészített ki. Itt fogalmazódott meg a Hivatal
új megnevezése: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Részletesen szabályozásra
került az igazgatójának, és a fölé rendelt kereskedelemügyi miniszternek a hatásköre is.
Mai szemmel érdekes látni, hogy az 1897-es törvény rendelkezik az összeírók személyé-
ről is. Előírja ugyanis, hogy az iskolák férfi tanítói kötelesek összeíróként közreműködni
az adatgyűjtéseknél a kereskedelemügyi miniszter rendelete alapján. Ennek megfelelően
ezeket az összeírásokat célszerű az iskolai szünidőkkel összehangoltan szervezni, illet-
ve 6 nap egy évben lehet tanítási szünet ilyen indokkal. Ugyanezt találjuk az 1929-es
törvényben is.

Az 1929. évi XIX. törvénycikk a hivatalos statisztikai szolgálatról (a hivatalos statisz-
tika előállításában részt vevő szervezetekről) sorrendben a harmadik statisztikai törvény.
Ez már kiterjed a statisztikai szolgálatra, aminek elsődleges célja az volt, hogy a pár-
huzamos adatgyűjtéseket visszaszorítsák. Emellett megváltoztak a Központi Statisztikai
Hivatalt (KSH) felügyelő szervek. A Hivatal közvetlenül a miniszterelnök felügyelete alá
került. Ez olyan aggályokra adott okot, mint a szakmai szempontok háttérbe szorulása,
illetve a politikai szempontok érvényesítésének veszélye a statisztikai munkában.

Az 1952-es év nagy jelentőségű a magyar statisztikai szolgálat életében. Ekkor ugyan-
is az évtizedek óta tartó törekvések eredményeképpen megalakulhattak a KSH területi
szervei, a megyei igazgatóságok és a járási, városi felügyelőségek. (A Fővárosi Statiszti-
kai Hivatal már korán megalakult, de a főváros területére korlátozódott a működése és
csak 1950-től rendelték a Hivatal alá.) Ennek legnagyobb jelentősége az adatfelvételekhez
nélkülözhetetlen helyi ismeretekben rejlett, és nem utolsó szempont volt az sem, hogy
gyakran a területi munkatársakból kerültek ki a helyi és központi vezetők.

Az ’52-es és a ’73-as törvény a szocializmus égisze alatt született. Ennek megfelelő-
en alakult a tartalmuk is. Az előzőekhez képest lényegesen eltérő képet mutatnak ezek
a jogszabályok. A társadalmi, politikai és gazdasági helyzet megváltozásával a statiszti-
ka szerepe is átalakult. Az 1952-es törvény megfogalmazásában: „A statisztika a Magyar
Népköztársaságban a gazdasági, szociális és kulturális fejlődés ellenőrzésének és terv-
szerű irányításának eszköze.” Az 1973-as törvény ezt ugyan árnyaltabban fejezi ki, de
mindkét helyen megjelenik a KSH ellenőrző szerepe a statisztikai adatokat illetően, ami-
re se korábban, se később nem találunk példát.

Az 1993-as törvény legnagyobb részt az 1929-es statisztikai törvényből táplálkozik.
Újra létrehozta az Országos Statisztikai Tanácsot (OST). Kimondta, hogy a KSH szak-
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mailag független szerv és meghatározta a feladatait. Deklarálta a statisztikai adatok nyil-
vánosságát. A törvény értelmében a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szervei átadhatják
egymásnak a kezelésükben lévő statisztikai adatokat. Ez a törvény a rendszerváltás után
a piacgazdaság kívánalmai szerint szabályozta újra a statisztika rendszerét. Az azóta el-
telt időszakban a változó nemzetközi környezet, a számítástechnika és Internet fejlődése,
térnyerése, valamint az Európai Uniós követelmények miatt huszonhétszer kellett mó-
dosítani ezt a jogszabályt. 2016-ra elérkezett tehát az ideje egy új, a mai kor igényeinek
megfelelő statisztikai törvény megalkotásának.

A jelenleg hatályos 2016-os törvény (a továbbiakban statisztikai törvény) 2017. ja-
nuár 1-jén lépett életbe, és a korábbinál jóval részletesebben szabályozza a hivatalos
statisztikát a 184/2017. (VII.5.) kormányrendelettel együtt. A statisztikai törvény tisztázza
az alapfogalmakat; meghatározza a hivatalos statisztikai tevékenység tartalmát, körét és
intézményrendszerét; rendelkezik a KSH feladatairól; az adatfelvételek keretrendszeré-
ről; az adminisztratív adatforrások és egyéb adatátvételek részleteiről; az adathozzáférés
szabályairól. Hangsúlyosan nyilatkozik a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) szakmai
függetlenségéről. (Lakatos, 2015)

A statisztikai munkát jelentősen meghatározó további fontos jogforrás az Országos
Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP), ami kormányrendelet formájában jelenik meg.
Tartalmazza az adott évre vonatkozóan egyrészt a gazdasági szervezeteket érintő köte-
lező adatgyűjtéseket illetve az egyéb, a statisztikai törvény által elrendelt adatátvételek
körét. Másrészt a másodlagos adatforrásokból származó adatfelvételeket, népmozgalmi
adatfelvételeket valamint az önkéntes adatgyűjtéseket. A kérdőívek minden esetben ren-
delkeznek úgynevezett OSAP számmal. Az OSAP segítségével az adatszolgáltatók tájé-
kozódhatnak adatszolgáltatási kötelezettségeikről, illetve az adatfelhasználók is hasznos
információt kapnak a kérdőívekkel begyűjtött adatok típusára, körére vonatkozóan.

A HSSz feladatait nagyon sokban érintik az Európai Unió (EU) statisztikai rendsze-
rének elvárásai, a módszertani és szakmai harmonizáció teljesítése. Az átfogó Uniós jog-
szabály: Rendelet az európai statisztikákról (223/2009/EK Rendelet (2009)) egy általános
keretet határoz meg. Ugyanakkor ágazatok, témakörök szerint rengeteg további jogsza-
bály határozza meg az egyes adatgyűjtések tartalmi, módszertani elvárásait, az adatszol-
gáltatási határidőket, stb. Ezek ismerete és követése fontos része a statisztikai munkának.
A sok éves statisztikai gyakorlatot számos területen újra kellett gondolni az elmúlt pár
évtizedben az egységes előírásoknak való megfelelés érdekében. Az Uniós jogszabályok
tehát közvetve és közvetlenül is befolyásolják a hivatalos statisztikával kapcsolatos mun-
kát. A jogszabályok mellett úgynevezett "puhább" eszközök is szerepet játszanak a hiva-
talos statisztika mindennapjaiban. Ilyenek a szakmai szervezetek nemzetközi ajánlásai,
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„gentlemen’s agreement”-ek, illetve a gyakorlati kódexek (compendium). Az ajánlások
elsősorban szakmai tartalomra vonatkoznak, melyeket célszerű követni a nemzetközi
összehasonlíthatóság elérése érdekében. Az úgynevezett „gentlemen’s agreement” infor-
mális megállapodás a felek között, ami a közös munkát támogató, segítő egyezményeket
jelent, de nem bír jogszabályi erővel. A gyakorlati kódexek akár nemzetközi akár hazai
szinten működési alapelveket és iránymutatásokat rögzítenek. A következő pontban a
hazai statisztikai rendszer mellett az EU-s intézményi háttérről is lesz szó.

1.2. A hivatalos statisztika intézményi háttere

A Hivatalos Statisztikai Szolgálatot azok a szervezetek alkotják, amelyek a hivatalos sta-
tisztikai adatok összegyűjtésében, előállításában, nyilvánosságra hozatalában részt vesz-
nek. Jelenlegi tagjai: Központi Statisztikai Hivatal, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Belügy-
minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Földművelésügyi Minisztérium, Igaz-
ságügyi Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség, Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Magyar Nemzeti Bank, Miniszterelnökség,
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal, Országos Bírósági Hivatal.

A HSSz tevékenységét két további testület támogatja: a Nemzeti Statisztikai Koordi-
nációs Testület (NSKT), ami az adatelőállítók szakmai egyeztető fóruma és az Országos
Statisztikai Tanács (OST), ami a KSH elnökének az adatszolgáltatók és adatfelhasználók
képviselőiből álló tanácsadó, véleményező testülete.

Az NSKT tagjai a HSSz képviselői, elnöke a KSH elnöke. „Legfőbb célja, hogy a
hivatalos statisztikai tevékenység minőségének fejlesztése érdekében szükséges kérdé-
seket megvitassa a Hivatalos Statisztikai Szolgálat delegált tagjaival, folyamatos, aktív
párbeszédet, információcserét biztosítson szakmai kérdésekben és konszenzuson alapuló
iránymutatást adjon a hivatalos statisztikát érintő szakkérdésekben.” (Nemzeti Statisztikai
Koordinációs Testület, 2017)
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Keleti Károly (1833-1892)

Pozsonyi születésű statisztikus, elméleti közgazdász, iparpolitikus, a magyar statiszti-
katudomány és a KSH alapítója, utóbbinak első igazgatója. Széles látókörű, európai
színvonalú gondolkodó volt. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes, majd
igazgató tagja. Jelentősebb művei: „Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi sta-
tistika szempontjából”; „Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai”; „Magyar-
ország élelmezési statistikája physiologiai alapon"; „A gyakorlati statistika kézikönyve".

Az Országos Statisztikai Tanácsot először már az 1874. évi statisztikai törvény életre
hívta. Működése, szerepe az elmúlt közel 150 évben – időnként más köntösben, de –
állandónak tekinthető. Jelenleg 28 tagja van. Feladata az Európai Statisztika Gyakorla-
ti Kódexének figyelemmel kísérése és ennek fényében a Nemzeti Statisztika Gyakorlati
Kódex tartalmának véleményezése. Véleményezi továbbá az Országos Statisztikai Adat-
felvételi Program tervezetét (a felhasználói igények és az adatszolgáltatói terhek szem-
pontjából), a HSSz éves tájékoztatási programját, valamint a statisztikai adatokhoz való
tudományos célú hozzáférés feltételeinek alakulását. (Országos Statisztikai Tanács, 2017)

A Központi Statisztikai Hivatal nagy múltú, szakmailag önálló kormányhivatal, köz-
ponti költségvetési szerv. A KSH a Hivatalos Statisztikai Szolgálat kulcsszereplője. El-
nökét főstatisztikusnak is nevezzük, és ebben a minőségében felelős az egész nemzeti
statisztikai szolgálat tevékenységének összehangolásáért, szakmai koordinációjáért. Akk-
reditációs eljárás alapján a főstatisztikus dönti el, hogy egy intézmény tagja lehet-e a
HSSz-nak, és ezt a döntését öt évente felülvizsgálja.

Fényes Elek (1807-1876)

Statisztikus, közgazdasági statisztikai és földrajzi író, a honismereti szemlélet hazai
megteremtője. A Magyar Tudományos Akadámia levelező, majd rendes tagja. Főbb mű-
vei: „Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai
és geographiai tekintetben”; „Magyarország leírása”; „Magyarország geográfiai szótára”.

A HSSz másik különleges szereplője a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az MNB akkre-
ditációs eljárása speciális, hiszen azt ötévente maga az MNB végzi el önértékelés kereté-
ben. A KSH és a KSH elnöke által megjelölt nemzeti hatóságok mellett az MNB jogosult
az Európai Unió számára statisztikai adatokat továbbítani.

A KSH központi épületei Budapesten találhatóak, a hivatalos statisztika történetének
kiemelkedő alakjairól, Keleti Károlyról, Fényes Elekről és Buday Lászlóról elnevezett,
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II. kerületi utcákban. A főépületet a 1.1. ábrán láthatjuk, ami megjelenésében az elmúlt
évtizedek során szinte mit sem változott. Itt találhatjuk a rendkívül gazdag gyűjteménnyel
rendelkező, bárki által látogatható KSH Könyvtárat is.

Buday László (1873-1925)

Statisztikus, egyetemi tanár. A KSH elnöke 1914 és 1920 között. A Magyar Tudományos
Akadémia levelező, a Nemzetközi Statisztikai Intézet rendes tagja. Főbb művei: „A
statisztika elmélete és története”; „A statisztika munkaköre”.

A KSH feladatai a statisztikai adatelőállítás és közzététel teljes spektrumát felöle-
lik, éppen ezért rendkívül szerteágazóak: adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele,
feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme, adatforrások
átvétele. Adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szer-
vezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos
élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi
szervezetek és a külföldi felhasználók részére. Az ország társadalmi és gazdasági helyze-
tére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.

A KSH élén az elnök áll, akit 7 éves ciklusokra (legfeljebb háromra) nevez ki a minisz-
terelnök. Mellette három elnökhelyettessel (Adatgyűjtési Igazgatóságot irányító, Szaksta-
tisztikai Igazgatóságot irányító és Tájékoztatási Igazgatóságot irányító). Továbbá a KSH
irányítása alá tartozik a STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft. (ami a KSH megbízá-
sából elsősorban statisztikai adatgyűjtéseket végez), a Népességtudományi Kutatóintézet
(a hazai demográfiai kutatások bázisintézménye) és a KSH Könyvtár (teljes kötelespél-
dánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár).

A KSH-nak jelenleg nincsenek területi szervei, viszont a vidéki városokban működő
egységek is, kompetencia alapon kapcsolódnak a szervezethez. (A KSH aktuális szervezeti
felépítése részletesen megtekinthető a KSH honlapján a „Rólunk” menüpontban.)
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1.1. ábra: A Központi Statisztikai Hivatal főépülete

Forrás: ksh.hu

A KSH honlapján (ksh.hu) keresztül változatos formában érhetőek el az adatok, elem-
zések, kiadványok, évkönyvek. Az „Adatok” menüpontból többféle szerkezetű adatelérés-
re van lehetőség. A Stadat táblákban időről-időre azonos tartalommal és struktúrában
frissítik az adatokat. Navigálhatunk témák, és azon belül gyakoriság (hosszú idősorok,
éves adatok, évközi adatok) és vonatkozási terület (országos vagy területi) szerint is. A
Tájékoztatási adatbázis adatköreiből a rendelkezésre álló szempontok szerint saját igé-
nyeinknek megfelelően tudunk „lekérdezéseket”, táblázatokat összeállítani. A mikrofájlok
egyedi szintű, de nem azonosítható adatokat tartalmaznak, amelyek kutatási célokra is
felhasználhatóak, saját számítások elvégzésére is alkalmasak. Az Interaktív grafikonok
és térképek között nagyon ötletes és szemléletes módon látunk „mozgó”, dinamikus áb-
rákat például az időfelhasználásról, a magyarországi korfa alakulásáról, inflációs kalei-
doszkópról. Az adatokon túl természetesen minden mutató definíciója, a számítások és
adatfelvételek módszertani háttere is elérhető (osztályozások, metaadatok).

ksh.hu
ksh.hu
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A KSH publikált adatai bárki számára elérhetőek. Ugyanakkor a rendkívül gazdag
adattartalom természetesen nem teljes egészében kerül publikálásra. Speciális igények
esetében a nyilvánosan nem hozzáférhető statisztikai adatokkal kapcsolatos, valamint az
egyedi elemzésekre irányuló igényeket a KSH Információszolgálatán keresztül elégítik
ki. Előbbi esetben lehetőség van egyedi igények szerint összeállított adattáblák megren-
delésére és megvásárlására. Utóbbi tudományos, kutatói munka támogatására a KSH
úgynevezett „kutatószobát” működtet. A kutatószoba használatának speciális szabályai
vannak. A kutatók meghatározott témakörökben egyedi szintű (de azonosításra nem al-
kalmas) mikroadatokkal dolgozhatnak, és a számítások eredményeit „vihetik magukkal”,
természetesen az adatvédelmi előírások betartása mellett.

Az Európai Unió statisztikai rendszere két nagy hálózatból áll, melyek szoros együtt-
működésben állnak: az Európai Statisztikai Rendszer (European Statistical System - ESR)
és a Központi Bankok Európai Rendszere. Az ESR a „Közösség statisztikai hatósága, az-
az a Bizottság (Eurostat), és a nemzeti statisztikai intézetek (NSH-k), valamint az egyes
tagállamokban az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és közzétételéért fele-
lős más nemzeti hatóságok közötti partnerség.” (223/2009/EK Rendelet, 2009) Az ESR-
bizottság az NSH-k képviselőiből áll, elnöki tisztségét pedig az Eurostat tölti be. Az
Eurostat az Európai Unió statisztikai hatósága (az Európai Unió statisztikai hivatalának
is szokták nevezni), és egyben a Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Vezetője a fő-
igazgató. Luxemburgban székel. Feladata a statisztikai tevékenységek koordinációja az
adatok konzisztenciájának és minőségének biztosítása érdekében. Ez egyfajta harmoni-
záló szerepet jelent. Az Eurostat folyamatosan konzultál az ESR szereplőivel szakmai,
módszertani kérdésekben. Az adatszolgáltatási teher mérséklése céljából az Eurostat el-
sősorban szekunder adatokkal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a harmonizált tartalommal
tagországi szinten előállított adatokat a jogszabályokban meghatározottak szerint gyűjti
be, ellenőrzi és tárolja. (Tehát alapvetően nincsenek saját adatgyűjtései, amiből primer
adatokhoz jutna.) A Bizottság minden hivatalos adatkérése az Eurostat-hoz érkezik be,
és az – amennyiben lehetséges – a tagországok közbeiktatása nélkül tudja teljesíteni az
adatigényeket. A Bizottságon kívüli adatfelhasználóknak is célszerű az Eurostat honlapján
(http://ec.europa.eu/eurostat) keresztül elérhető adatokból dolgozni, tájékozódni,
hiszen itt egységes formában és tartalommal állnak rendelkezésre a teljes Unióra vonat-
kozó hivatalos statisztikai adatok. Az országos szint mellett a – későbbiekben tárgyalt –
NUTS2-es területi szintnek megfelelő területi bontás is elérhető a legtöbb témában.

http://ec.europa.eu/eurostat
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1.3. Az adatfelvételek

A statisztikai adatfelvétel lényegében kétféle módon valósulhat meg: statisztikai adat-
gyűjtéssel (elsődleges adatforrás) vagy statisztikai adatátvétellel (másodlagos adatforrás).
A statisztikai törvény előírja, hogy elsődleges adatforrást csakis akkor lehet igénybe ven-
ni, ha nincsen a statisztikai célnak megfelelő (minőségű) másodlagos adatforrás. Ezzel a
többszörös megkérdezéseket, az adatszolgáltatói terhek halmozódását igyekeznek elke-
rülni, és természetesen hatékony, gazdaságos adatfelhasználást írnak elő. A HSSz tagjai
megállapodások alapján egymásnak térítésmentesen kötelesek a rendelkezésükre álló
adatokat átadni. Az adminisztratív adatforrások („olyan másodlagos adatforrás, amely-
ben tárolt adatok gyűjtését vagy azokról nyilvántartás vezetését jogszabály írja elő az ad-
minisztratív adatforrás kezelője számára” (2016. évi CLV. tv, 2016)) is korlátozás nélkül
felhasználhatóak a HSSz által. A számítástechnika fejlődésének és az Internet térnyeré-
sének köszönhetően egyre több adminisztratív adatforrás van, és egyre inkább jellemző
az ezekben rejlő potenciál kinyerése. Az adminisztratív adatforrások többnyire országos
érvényű közfeladatok végrehajtása során „keletkeznek”, és az adott igazgatási program
szempontjából teljes körűek (lásd például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonát
vagy az egészségügyi, oktatási nyilvántartások adatait). Ugyanakkor nem statisztikai célra
gyűjtötték az adatokat, ezért a definíciók, értelmezések, vonatkozási körök eltérhetnek.
Mivel a 2016-os statisztikai törvény külön hangsúlyt fektet ezek átvételére, ezzel párhu-
zamosan csökkenni tud a primer adatfelvételek száma, és a statisztikai adatok minősége
is javul. Ugyanakkor ez a HSSz tagjainak valóban szoros együttműködését is megköve-
teli, abban az értelemben, hogy pontosan tisztában kell lenni azzal, kinél milyen adat áll
rendelkezésre, és annak milyen felhasználási területei lehetnek. (KSH, 2017)

Az adatforrásoknak van egy harmadik formája is, ami külön említést érdemel, ez pe-
dig az úgynevezett „Big Data” (BD). Típusát tekintve másodlagos adatforrásnak tekinthe-
tőek, de eltérnek az adminisztratív adatforrásoktól. A BD korunk technológiájának mel-
lékterméke, hiszen az elektronikus rendszerek, Internet-használat eredményeként „kelet-
keznek”. Ilyenek például az áruházláncok által nyilvántartott, részletes vásárlási adatok;
az okostelefonokkal rögzített térbeli mozgás adatok; a bankkártyák/hitelkártyák forgal-
mának részletes adatai; a közösségi média regisztrált adatai (ki-mikor-hányszor-meddig-
milyen tartalmat nézett meg, stb.); sportesemények jegyeladási adatai, sporteredmények,
stb. A BD tehát sokszor nem kifejezett céllal jön létre, és végképp nem hivatalos sta-
tisztikai felhasználásra áll elő. A BD-ra jellemző, hogy nem feltétlenül jól strukturált,
szerteágazó, változó tartalmú, és sokszor rendszertelenül, ad hoc áll rendelkezésre. Ma-
gában hordozza az adatmanipuláció veszélyét, nem azonosítható, vagy ha igen, akkor
pedig adatvédelmi szempontokból minősül veszélyesnek. Az is kérdés, hogy az adatok
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gazdái hajlandóak-e az adatokat megosztani, vagy van-e egyáltalán törvényes módja az
adatok felhasználásának. Ezek messzire mutató kérdések, és válaszok még nem igazán
vannak. Ettől függetlenül a hivatalos statisztikának nagyon fontos feladata lesz a jövőben
az ilyen adatforrások kiaknázása is, de ennek módszertani vonatkozásai és a felhasznál-
hatóság területe még nem világos, nem tisztázott. A szakértők szerint az elkövetkező 20
évnek ez lesz az egyik legfontosabb kihívása a hivatalos statisztika világában. Jelenleg
is vannak már próbálkozások, amelyek inkább kiegészítő információként építenek BD
forrásokra. Ilyenek a fogyasztóiár-indexek esetében a kiskereskedelmi hálózatoktól átvett
áradatok, amelyeket néhány országban már felhasználnak az árfelírások helyett.

A statisztikai adatszolgáltatás lehet önkéntes vagy kötelező. Alanya lehet bármely
természetes és jogi személy. Természetes személyek esetében személyes adataikra vo-
natkozó kötelező adatgyűjtést (mint például a népszámlálás) csak törvény írhat elő. A
gazdasági tevékenységet folytató szervezetek kötelező adatszolgáltatásait minden évben
kormányrendelet szabályozza. A korábban már említett Országos Statisztikai Adatfel-
vételi Program adott tárgyévre tartalmazza a HSSz által végzett valamennyi statisztikai
adatfevételt, annak minden részletére (adatszolgáltatók köre, gyakoriság, határidő, jog-
szabályi háttér, stb.) kiterjedően. A gazdasági szervezetekre vonatkozó kérdőívek gya-
korlatilag teljes egészében elektronikusan érhetőek el és tölthetőek ki, többnyire a KSH
Elektra rendszerében. A korábbi papír alapú adatgyűjtésekhez képest ennek rengeteg
előnye van. Költséghatékonyabb, hiszen nem kell papírt nyomtatni, postázni, adatokat
berögzíteni. Sokkal gyorsabb, hiszen egyrészt a kérdőív belső konzisztenciáját ellenőrző
összefüggések már a kitöltés során jelzik, ha hibás adat kerül be, vagyis az adategyezteté-
sek, hibák javításának kommunikációs köreit megspóroljuk. Másrészt pedig a beküldést
követő ellenőrzés után automatikusan adatbázisba kerülnek az adatok. A háztartási adat-
gyűjtések is elektronikusak, de ennél az adatszolgáltatói körnél még szükséges az összeírói
hálózat működtetése is. Mára már az összeírók is elektronikus eszközök (tablet, laptop)
segítségével rögzítik, ellenőrzik a válaszokat. A folyamat természetesen így is gyorsabb,
pontosabb és gazdaságosabb, hiszen a papír kikerül a rendszerből.

Az adatgyűjtések gyakorisága szempontjából vannak éves és évközi adatfelvételek.
Az évközi lehet negyedéves, havi, stb. Emellett pedig vannak nagyobb lélegzetű, teljes
körű vagy nagy mintát megfigyelő összeírások is. Ezek több évente zajlanak. Ilyen pél-
dául a népszámlálás vagy az általános mezőgazdasági összeírás, amelyeket jellemzően 10
évente hajtanak végre. A nagy megfigyelések között mikrocenzusok, gazdaságszerkezeti
összeírások is zajlanak.
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1.4. A statisztikai adatok minősége

Minden statisztikai adatfelvétel célja jó minőségű adatok létrehozása. Ez egy triviálisnak
ható kijelentés, ugyanakkor korántsem egyszerű feladat a minőségnek, illetve annak érté-
kelésének a definiálása, meghatározása. Mivel az EU-s előírások többnyire a mintavételi
hiba maximális nagyságának meghatározása révén kívánják kijelölni egy-egy összeírás
minőségének a kereteit, ezért foglalkoznunk kell a mintavételi hiba sajátosságaival is. De
azt is látni kell, hogy a hiba (legyen az mintavételi vagy nem mintavételi) a statiszti-
kai adatok minőségének csak egy dimenziója. Mivel a statisztika tárgyalása során sem az
alapképzésen, sem a mesterképzésen nincsen lehetőség adatminőségről, nem mintavételi
hibákról beszélni, itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy ezt a hiányt – legalább egy alfejezet
erejéig – pótoljuk.

A statisztikai minőség fogalmát meghatározni nem könnyű feladat. Időben változó
jelenségről van szó, ami függ a felhasználói igényektől és a statisztikai termék jellegétől
is. Kezdetben az adatok pontosságával azonosították, de a fogalom értelmezése folyama-
tosan bővült. Az Európai Unió statisztikai gyakorlatában nagyon sok helyen találkozunk
a minőség meghatározásával. Beszélhetünk folyamat és termékminőségről is. Az Európai
Statisztika Gyakorlati Kódexe (a nemzeti statisztikai szervezetek és az Eurostat számára)
legfrissebb verziója 2018-ban jelent meg. (Eurostat, 2018) Ebben részletesen megfogal-
mazásra kerültek a statisztikai munkához tartozó alapelvek, amelyek utolsó öt pontja
(11-15.) megfelel a termékminőség összetevőinek:

1. Szakmai függetlenség
2. Felhatalmazás adatgyűjtésre és adathozzáférésre
3. Megfelelő erőforrások
4. A minőség iránti elkötelezettség
5. A statisztikai adatok bizalmas kezelése és adatvédelem
6. Pártatlanság és objektivitás
7. Megalapozott módszertan
8. Megfelelő statisztikai eljárások
9. Az adatszolgáltatói teher nem túlzott mértékű
10. Kötséghatékonyság
11. Relevancia
12. Pontosság és megbízhatóság
13. Időszerűség és megbízhatóság
14. Koherencia és összehasonlíthatóság
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15. Hozzáférhetőség és elérhetőség

Az Eurostat minden továbbított adatkörhöz kapcsolódóan kéri az úgynevezett mi-
nőség jelentést. Ebben irányított struktúrában kell tárgyalni az adatfelvétel, -feldolgozás,
stb. részleteit valamint a termékminőség egyes összetevőit is, megfelelő mutatókkal alá-
támasztva. A minőség összetevőinek a meghatározása és a minőségjelentések célja az,
hogy minden közzé tett adat esetében a felhasználónak rendelkezésére álljanak ezek az
információk, mert ezek ismeretében tudja eldönteni, hogy a céljainak mennyire felelnek
meg az adatok. Tehát nem arról van szó, hogy jó vagy rossz a statisztikai adat, hanem
arról, hogy több szempont szerint megítélhető a minősége, felhasználhatósága. A követ-
kezőkben röviden bemutatásra kerülnek a minőség összetevői – különös hangsúllyal a
pontosság és megbízhatóság – és néhány mutató, amelyek az összetevők mérésére szol-
gálnak.

Relevancia

A relevancia azt jelenti, hogy a statisztikák megfelelnek a felhasználói igényeknek.
Ennek érdekében folyamatosan konzultálni kell a felhasználókkal, nyomon kell követni
a felhasználói elégedettséget és a statisztikai termékek javítása érdekében folyamatosan
törekedni kell az innovációra. A relevanciához tartozó termékminőség-indikátor a fel-
használói elégedettség index és az idézettség (hivatkozás a közsajtóban).

Pontosság és megbízhatóság

Az összeírások pontossága, legyenek azok mintavételes, vagy teljes körű felvételek,
természetesen nem csak abból tevődik össze, hogy a sokaság milyen részét mérjük fel.
A pontosságot ennél lényegesen több tényező befolyásolja. Mivel a pontosságnak két fő
összetevője van ezért a mintavételi hiba mellett fontos kitérni a nem mintavételi hibák
jellemzőire, előfordulási típusaira is. A statisztikai adatok, következtetések pontosságát
elemi és aggregált szinten egyaránt a „valós” és a megfigyelt érték közötti különbség-
ként kellene értelmezni. Mivel azonban a valós értékek nem állnak rendelkezésre (éppen
ezért van szükség adatgyűjtésre), ezért meg kell elégednünk azzal, hogy a hibák kü-
lönböző előfordulási típusait próbáljuk meg mérni, számszerűsíteni, és az eredmények
fényében értelmezzük az adatok pontosságát. A jelenségek megfigyeléséből nyert infor-
máció természetesen csak bizonyos korlátok között vezethet helytálló következtetésekre.
A korlátok értelmezéséhez, belátáshoz meg kell vizsgálni a választott módszerekkel együtt
járó sajátosságokat, amelyek hatással vannak a statisztikai következtetések érvényessé-
gére. A megfigyelés lehet teljes körű (cenzusok) vagy részleges, mintavételen alapuló. A
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statisztikai munka során keletkező hibák egyik része (nem mintavételi hibák) érintheti
a teljes körű összeírásokat is. A mintavételi hiba pedig csak a részsokaság összeírásá-
val megvalósuló felvételek sajátja. Fontos hangsúlyozni, hogy itt nincsen feltételes mód.
Ez természetszerűleg minden mintavételes megfigyelésnek velejárója. Ebben az esetben
tehát a „hiba” szó használata nem jelenti azt, hogy valamit rosszul csináltunk volna, egy-
szerűen a módszer egyik jellemzője, velejárója. Annak csak a mértéke változó. A nem
véletlen (önkényes) mintavételi módokkal szemben a véletlen mintavételi módnak ép-
pen az az előnye, hogy az alapsokaságra vonatkozó becslések hibahatára magából a
mintából egzakt módszerekkel, matematikai számítások útján meghatározható, illetve a
mintanagyság növelésével „tetszőlegesen” csökkenthető. (Marton, 2005)

A nem mintavételi hibák gyakorlatilag minden adatgyűjtés során felmerül(het)nek.
Főbb típusaik:

• a felvételi keret nem mindig fedi le a vizsgálni kívánt sokaságot, nincsenek meg-
felelő információink az alapsokaságról
• a kiválasztott minta egyedei nem mindig hajlandóak a közreműködésre (nemvá-
laszolás),
• az egyes válaszok nem hibátlanok (mérési hibák Párniczky (1966); Mundruczó
(1979)), ide tartoznak az úgynevezett szisztematikus torzítások is (például az éves
jövedelmet általában alul, míg a kiadásokat hajlamosak vagyunk felülbecsülni a
kérdőívek kérdéseire válaszolva)
• feldolgozási hibák, elírások,
• a felvétel módjából adódó torzítások,
• (vannak, akik a modell-feltételezések hibáit is ide sorolják) (Szép-Vigh, 2004).

Pontatlan felvételi keret

A legtöbb mintavételi módszer esetében, ahogy a teljes körűeknél is, feltétlenül szük-
séges, hogy rendelkezésre álljon egy alkalmas mintavételi keret, ha úgy tetszik az alapso-
kaság megfelelő lajstroma, listája, amiből a mintaválasztás megtörténhet. Itt máris felme-
rül az első problémaforrás: a mintavételi keret teljessége (minősége), vagyis a lefedettség.
A tényleges alapsokaságtól való eltérés mindkét irányba hibaforrást jelent. Amennyiben
nincsen minden elem a felsorolásban, akkor lefedettségi hiányról (undercoverage) be-
szélhetünk. Ekkor tehát bizonyos elemek kimaradtak a lajstromból, ezért nem kerülhet-
nek be a mintába sem. Hogyha tudjuk, hogy vannak kimaradó elemek, és külső infor-
mációk alapján van ismeretünk ezek elemszámáról is, akkor a hiba némileg korrigálható
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a megfelelő alapsokasági elemszám felhasználásával a becslési eljárás során. Amennyi-
ben nem tudjuk, hogy vannak kimaradó elemek, illetve nem tudjuk ezek számosságát,
akkor a felszorzással is csak a kisebb lefedettséget tudjuk elérni. A lefedettségi többlet
(overcoverage) is problémát jelent, bár véleményem szerint kevésbé kockázatos. Ebben
az esetben ugyanis olyan megfigyelési elemek is szerepelnek a mintavételi keretben, akik
nem tartoznak oda. A nem oda tartozás oka kettős lehet: egyrészt már megszűntek, csak
a regiszter még nem tud erről; másrészt létező egységek ugyan, de nem felelnek meg
az összeírás célsokaságának (mert például nem végezik az összeírás tematikájába tarto-
zó tevékenységet). Így nem marad ki információforrás, ugyanakkor a valós, információt
hordozó mintaelemek száma kevesebb lesz, mint a tervezett mintanagyság. A gyakor-
latban egyik típus sem szerepel külön-külön. Általában, tetézve a problémát, minden
irányban vannak hibái a mintavételi keretnek. Tehát tartalmaz célsokaságon kívüli ele-
meket, ugyanakkor az alapsokasághoz tartozó elemek egy része pedig hiányzik. Ilyenkor
a legnehezebb a helyzet. A mintavételi keret tehát alapvetően befolyásolja a kiválasztható
mintát, annak reprezentativitását. Ráadásul, ha sikerül is kiválasztani egy megfelelő min-
tasokaságot, akkor is számolni kell azzal, hogy a ténylegesen megfigyelt egyedek száma
ennél biztosan alacsonyabb lesz.

A lefedettségi kérdés a BD esetében is egy jelentős problémának tekinthető. Ha fel is
tudnánk használni az adatokat a hivatalos statisztikában, akkor is csak kiegészítésképpen,
hiszen a különböző BD állományok egyáltalán nem reprezentálják a teljes népességet
(gondoljunk csak a Facebook felhasználók körére vagy a különböző kiskereskedelmi
láncok vásárlóira).

Nemválaszolás

Nemválaszolásról akkor beszélhetünk, ha bizonyos egyedekről nem sikerül a kívánt
információt részben vagy egészben megszerezni. A nemválaszolás jelensége, amennyiben
a kérdőív kitöltése teljes egészében meghiúsult, jól látható, számszerűsíthető kategória.
Nemválaszolási arányt is szoktak számítani, ami a kitöltetlen kérdőívek számát viszo-
nyítja a célsokaság nagyságához. A másik oldalról megközelítve a visszaérkezési arány
mutatója is használatban van. Ekkor tehát van képünk a meghiúsulások nagyságrend-
jére vonatkozóan, legalábbis az elemszámok vonatkozásában. Ugyanakkor, problémát
jelent az, hogy a nem válaszoló sokasági elemről egyáltalán nem, vagy csak nagyon ré-
gi adatok állnak rendelkezésre. Vagyis a kérdőíven szereplő változók hiányzó értékeire
csak hozzávetőleges információval rendelkezünk. A megvalósult minta átsúlyozásával,
kalibrálásával a nemválaszolásnak ez az esete viszonylag hatékonyan kezelhető.

Akkor sem egyszerű a helyzet, ha részleges nemválaszolásról van szó. Ez azt jelen-
ti, hogy az adatszolgáltató összességében teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét,
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de bizonyos kérdésekre elfelejtett válaszolni, vagy szándékosan elhallgatta az adatokat.
Ebben az esetben legalább vannak alapvető információink a válaszadóról. A nagyobb
lélegzetű kérdőívben szereplő táblázatok közötti összefüggések segítségével a részleges
nem válaszolást jó eséllyel azonosítani lehet, de így is maradhatnak megbújó hiányossá-
gok. Az adatimputálás (pótlás) megoldást jelenthet. A nemválaszolások kiküszöbölésének
legjobb módszere a személyes megkérdezés, de ez nem valósítható meg minden esetben,
mert nagyon költség- és időigényes megoldás. A kérdésfeltevés, az ellenőrzési szempon-
tok, a táblák, kérdések közötti navigáció segítése mind-mind hatékonyabbá tehetik az
adatok begyűjtését. A másik lehetőség a nemválaszolás érzékelése esetén annak okainak
feltárása, és azok orvoslása, megszüntetése. Ez azonban meglehetősen nehéz feladat.

Mérési hibák

A mérési hibák jelentik a következő problémaforrást. Ez azt jelenti, hogy a vála-
szokban pontatlan adatok szerepelnek. Akár azért mert a válaszadó nem tudja pontosan
megválaszolni a kérdést (háztartások esetén például nem emlékeznek bizonyos kiadási
tételekre, vagy nem tudják azok pontos árát), vagy rossz mértékegységet használ, vagy
egyszerűen elírja a választ. Összességében ezek a mérési hibák okozzák talán a legki-
sebb károkat, előfordulásuk is ritkább, és kiküszöbölésük a legjobban megoldható. A
kérdőívekben kialakított összefüggések, ellenőrző kérdések, összegző sorok felhasználá-
sával nagyon jól elkerülhetőek ezek a problémák. A pontos, tömör, közérthető kitöltési
útmutatók is sokat segítenek a megfelelő minőségű adatok megszerzésében.

Feldolgozási hibák

Az adatok rögzítése során is keletkezhetnek hibák (rögzítési hibák). Az előző esethez
hasonlóan elütésekről, elírásokról, kihagyott értékekről lehet szó. A megfelelő adatrögzítő
programok beépített ellenőrzési szempontjai a legtöbb esetben automatikusan figyelmez-
tetnek a hibákra, de természetesen az elütések minden típusa ellen nem lehet védekezni.
Utólagos ellenőrzési lehetőségek is vannak. Ezekkel a módszerekkel elsősorban a kiug-
róan magas vagy alacsony értékeket (outlier-eket) lehet kiszűrni, és orvosolni a hibás
rögzítést. Az adatrögzítési hibák nagy része pedig már azzal kivédésre került, hogy a
KSH elektronikus adatgyűjtésekkel dolgozik.

A felvétel típusából adódó torzítások

A technológia fejlődésével és térnyerésével a megkérdezés, adatgyűjtés módjai tehát
kibővültek. A „hagyományos”, papír alapú kérdőívek, személyes interjúk helyett egyre
elterjedtebbek az új módszerek, úgy mint email, Internet-es felület, telefonos megkere-
sés, okostelefonos applikáció. Ezeket a megkérdezési módokat gyakran nem „tisztán”
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alkalmazzák, hanem egy-egy adatfelvétel során kombinálják őket. Ezzel a válaszadók
jobb elérhetőségét és a válaszadási arány növelését szeretnék biztosítani. Ez önmagá-
ban hatékony is, kibővíti a mintavételi lehetőségeket és lecsökkentheti a korábbiakban
tárgyalt részleges vagy teljes nemválaszolás arányát. Ugyanakkor ezek az úgynevezett
MIMOD (Mixed Mode Data collection - kevert módszerű adatgyűjtés) felvételek újfajta
torzítások megjelenését jelentik az adatokban. A felvétel módjából adódó torzításokat
az angolszász terminológiában „mode effect”-nek nevezik (ME - megkérdezés módszeré-
nek hatása), ami egyrészt akár jelentős is lehet, másrészt nehezen mérhető. Az ME két
részből áll. Az egyik a kiválasztási hatás (selection effect), ami abból adódik, hogy más
jellemzőkkel bíró adatszolgáltatói köröket lehet elérni a különböző megkeresési módok-
kal (például gondoljunk csak a legidősebb népességre, akiket email-en keresztül szinte
egyáltalán nem lehet elérni). A másik a mérési hatás (measurement effect), ami pedig azt
jelenti, hogy bizonyos kérdéskörök, kérdéstípusok esetén mást válaszol a válaszadó, ha
például telefonon keresik meg, és azonnal válaszolnia kell, vagy Internet-es kérdőívet tölt
ki, amikor van ideje végiggondolni a válaszokat, akár utánanézni a pontos adatoknak.
Ezeknek a torzító hatásoknak a mérése, illetve kontrollálása jelenleg nagy kihívást jelent
a hivatalos statisztika számára. (Vereczkei , 2012)

A rejtve maradt hibák nagyságára sajnos nincsenek megfelelő mérési módszerek.
Hiszen, ha tudnánk, hol vannak a hibák, akkor a javításukra is sor kerülhetne, nem
kellene megmérni a nagyságukat. Láthatjuk tehát, hogy a mintavételi hiba – mint a
pontosság kritériumrendszerének egyik alkotóeleme – mellett a nem mintavételi hibák
szerepe is fontos, és nem elhanyagolható. A nemmintavételi hibák kezelése során nagyon
fontos, hogy figyeljünk arra, mely hibák előfordulása tekinthető véletlennek, és melyek
azok, amelyek valamilyen szisztematikus torzítás eredményei. A legnagyobb gondot az
utóbbiak szokták okozni, ugyanakkor ezek kiküszöbölésére tehetünk lépéseket.

A pontosság és megbízhatóság termékminőség-indikátorai például a következők:
becslés relatív szórása, imputálási arányok, lefedettségi többlet, revíziók átlagos nagy-
sága.

Időszerűség és időbeli pontosság

Az adatokat időben és pontosan teszik közzé. Fontos, hogy az adatközlések időbeli
ütemezése figyelembe vegye a felhasználói igényeket és előzetesen legyenek meghatá-
rozva dátum szinten a közlések. Előzetes adatok is nyilvánosságra hozhatóak, ha azok a
felhasználók számára hasznosak, illetve megfelelően pontosak és megbízhatók. Az idő-
szerűség és időbeli pontosság termékminőség-indikátora például a vizsgált időszak vége
és az első eredmények megjelenése között eltelt idő, a tényleges publikálás megvalósu-
lásának pontossága a tervezetthez képest.



1.5. AZ ADATVÉDELEM 23

Koherencia és összehasonlíthatóság

Az európai statisztikák önmagukban és (ésszerű) időben is konzisztensek (elszámo-
lásukat tekintve megegyeznek). Biztosítani kell a területek és országok közötti összeha-
sonlíthatóságot is. Ennek biztosítása érdekében az adatfelvételek/átvételek során hasz-
nált definíciók, osztályozások a közösen kialakított standardoknak megfelelően kerül-
nek alkalmazásra. A harmonizációt segítendő a tagállamok és az Eurostat között szoros
együttműködés van, amelynek kereteiben a közösen használt módszerek kidolgozásához
módszertani tanulmányok készülnek. Az összehasonlíthatóság és koherencia összetevőt
elsősorban az összehasonlítható idősorok hosszával szokták mérni. (Az összehasonlítható
idősorok hosszát természetesen befolyásolják a módszertani, definíciós változások. Ezek
áthidalására azt a megoldást szokták alkalmazni, hogy a váltás évére a régi és az új mód-
szertan szerint is számszerűsítik az adatokat, így mintegy „hidat” képezve a két időszak
között. Az ilyen évet nevezik JANUS évnek (kettős adatfeldolgozás éve).)

Hozzáférhetőség és érthetőség

Az európai statisztikákat világos és érthető formában teszik közzé metaadatokkal
és útmutatókkal kiegészítve. A tájékoztatás, közzététel során korszerű információs és
kommunikációs technológiát használnak a nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó stan-
dardokat alkalmazva. Biztosítják kutatási célból a mikroadatokhoz való hozzáférést az
adatvédelmi szempontok betartása mellett. Lehetőséget biztosítanak egyedi igények ki-
elégítésére is. A hozzáférhetőséget az elsődleges közlésre használt eszköz típusaival és az
adatbázisokhoz való hozzáférések számával szokták jellemezni. Az érthetőséget a meta-
információk teljességének arányával mérik.

A felsorolt öt minőségi szempont vagy irányelv mentén a KSH metaadatai között is
tájékozódhatunk az egyes összeírások kapcsán. Néhány esetben az adatok mellett a min-
tavételi hibák nagysága, nagyságrendje is publikálásra kerül, ami az értő olvasó/elemző
számára közvetlen támpontot ad az adott statisztika pontosságával kapcsolatban.

A minőség összetevőit nem igazán lehet fontossági sorrendbe tenni, ugyanakkor nap-
jainkban kétség kívül felértékelődik az időszerűség szempontja.

1.5. Az adatvédelem

Az előállított hivatalos statisztikai adatok főszabály szerint nyilvánosak. Ugyanakkor a
statisztikai munkát és az adatgyűjtés, publikálás folyamatát még egy fontos jogszabály
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keretezi, az egyik alkotmányos emberi jog védelmében. Az Alkotmány 59. paragrafusa
kimondja, hogy mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog. A másik
oldalról megközelítve (61§ (1)) viszont mindenkinek joga van megismerni a közérdekű
adatokat. A magyar törvényalkotásban az adatvédelem és az információszabadság szabá-
lyozását egy jogszabály keretein belül foglalták össze. Ennek megfelelően egy általános,
keret jellegű törvény – a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról – született. Az adatvédelem a hivatalos statisztikában az egye-
di adat védelmét jelenti, vagyis az azonosítás és a felfedés kockázatának minimalizálását.
(A felfedés azt jelenti, hogy a statisztikai egységre vonatkozóan eddig még nem ismert
információt lehet megszerezni.) (Vereczkei , 2015)

A hivatalos statisztikában a begyűjtött adatok kivétel nélkül statisztikai célokat szol-
gálnak. Az egyedi adatok gyűjtése eszköz és nem cél. Ez a célhoz kötöttség biztonságot
ad, hiszen a hivatalos statisztika intézményei nem adhatják tovább a hozzájuk beérkező
egyedi adatokat azonosítható formában. A statisztika számára jellegénél fogva a feldol-
gozások során nem az egyedi adatok az érdekesek, hanem azok bizonyos szintű aggregá-
tumai, ezért speciális szabályok születtek a statisztikai célú adatfelhasználás tekintetében.
Az adatvédelem biztosítása szempontjából tehát fontos annak meghatározása, hogy mi
tekinthető egyedi adatnak. Ezt a „Rendelet az európai statisztikákról” így határozza meg:

Egyedi adat „egyedi adat: olyan adat vagy adatok olyan együttese, amely – a mindenkori
legjobb technikai lehetőségek igénybevételével – lehetővé teszi a statisztikai egység közvetlen
vagy közvetett azonosítását, illetve azon keresztül eddig nem ismert információ felfedését.”
(223/2009/EK Rendelet, 2009)

Bizonyos gazdasági tevékenységeket nagyon kevés gazdasági szereplő végez (példá-
ul légi és vasúti szállítás), ezért adott tevékenységről közölt adatok könnyen azonosít-
hatóak. Éppen ezért a korábbi szabályozás azt mondta ki, hogy a háromnál kevesebb
adatszolgáltatóra vonatkozó adatokat nem szabad publikálni, és természetesen egyedi
adatok közlésére sincsen közvetlen jogszabályi felhatalmazás. Ezen mára enyhítettek az
adatközlések tartalmának gazdagítása céljából. Nevesített esetekben (például posta, táv-
közlés) a háromnál kevesebb adatszolgáltató adatát is közöli lehet. De nem is elsősorban
a publikálás terén jelent megszorítást az adatok védelme, sokkal inkább a begyűjtés ol-
dalán. A kérdésfeltevések módját, a kérhető adatok körét is befolyásolják az adatvédelmi
előírások. (Erdei-Horváth, 2004)

Az adatvédelemhez kapcsolódó további jogszabályok az Európai Unió adatvédelmi
rendelete, az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe és természetesen a statisztikai tör-
vény is. Az adatvédelmi szempontok érvényesítése egyrészt jogszabályi kötelezettség,
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másrészt pedig elengedhetetlen eszköze az adatszolgáltatói bizalom megnyerésének és
fenntartásának.

Az egyedi adatok védelme és a minél szélesebb körben való adathozzáférés bizto-
sítása egymással ellentétes igények. Mégis törekedni kell az egyensúly megtalálására. A
hivatalos statisztika rendkívül gazdag adatvagyonát kutatási célokra is rendelkezésre kell
bocsátani. Ez a fajta, „részletes” hozzáférés biztosítása speciális anonomizálási eljárásokat
és szabályokat igényel. Mára a KSH honlapjáról elérhetőek nyilvános mikroadatfájlok,
illetve a kutatók, tudományos élet képviselő számára lehetőség van kutatószobai környe-
zetben mikroadatokkal dolgozni előre meghatározott adatkörökben. (Vereczkei , 2015)

Külön szabályozza a statisztikai törvény a statisztikai nyilvántartások és regiszterek
hozzáférhetőségét is. Ennek értelmében a Településregiszter és Magyarország Helység-
névtára teljesen nyilvános. A Gazdasági Szervezetek Regisztere már más kategóriába esik,
hiszen egyedi adatokat tartalmaz, kifejezetten statisztikai céllal. Ezek közül az azonosítás-
hoz szükséges jellemzők és elérhetőségi adatok nyilvánosak, de ezen felül csak nagyon
korlátozottan használható külső adatfelhasználók számára. A regisztereknek fontos szere-
pük van például a célsokaságok lehatárolásában. A következő, Osztályozások fejezetben
részletesebben lesz szó a regiszterekről.

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat, ezen belül is a KSH, illetve az Európai Unió Statisz-
tikai Hivatala az Eurostat adatait a későbbi fejezetekben rendszeresen fogjuk használni.
Célszerű a két szervezet honlapját is megnézni. Emellett adott témák kapcsán más, spe-
cifikus adatforrásokat is bemutatunk majd.
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2. FEJEZET

Osztályozási rendszerek

Atársadalmi és gazdasági folyamatok megfigyelésének alapvető követelménye,
hogy rendelkezésre álljanak a több célt szolgáló általános, kölcsönösen elfo-
gadott, a társadalmi, gazdasági jelenségeket objektíven lefedő osztályozások és
fogalmak, amelyek közös nyelvet jelentenek az adatok gyűjtésénél, feldolgozá-

sánál, publikálásánál és felhasználásánál, valamint az adatok térbeli, időbeli összehason-
lításánál, nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi vonatkozásban is. (Tűű, 1999) A nem-
zetközi osztályozások is az úgynevezett standardok közé tartoznak, amelyek elősegítik
a statisztikák közötti kommunikációt egy „közös nyelv” kimunkálásával. A nemzetkö-
zi standard osztályozásokat időről-időre aktualizálják és felülvizsgálják (revíziót hajtanak
végre) annak érdekében, hogy biztosítsák az aktuális gazdasági-társadalmi környezetnek,
helyzetnek való megfelelésüket (relevanciájukat). A nemzetközi standardokat a nemze-
ti statisztikai hivatalok sokszor eredeti formájukban veszik át, de arra is van lehetőség,
hogy a nemzeti sajátosságoknak megfelelő változatot hozzanak létre.

Az osztályozás a sokasági egyedek csoportokba sorolását jelenti, illetve a csoporto-
sítás szabályainak a kialakítását. Az osztályozások kidolgozása során elsődleges annak
meghatározása, hogy milyen célt kell megvalósítani az adott nómenklatúrával. Ez fogja
ugyanis meghatározni a csoportosítások tartalmát, a besorolások szakmai elveit. A hi-
vatalos statisztikában felhasznált nómenklatúrák többnyire hierarchikusak. A hierarchi-
kus struktúra biztosítja az egyértelmű aggregálhatóságot. (Hoffmann-Chamie, 1999) Az
osztályozási rendszerek kialakítása során figyelembe veszik a csoportosítások általános
kritériumait is, amelyek a következők:

• Teljesség: fedje le a teljes sokaságot, a megfigyelés tárgyát képező egyedek (legye-
nek ezek gazdasági alanyok, tevékenységek, termékek, stb.) mindegyike egyértel-
műen besorolható legyen.

29
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• Átfedés-mentesség: minden egyes egyed egy és csakis egy csoporthoz tartozzon,
vagyis a csoportok egyértelműen definiáltak és egymástól jól elhatárolhatóak le-
gyenek.

• Homogenitás: a csoportosítás célja szerint egymáshoz hasonló egyedek azonos
osztályba tartozzanak.

Ezeknek a triviálisnak tűnő kritériumnak való megfelelés a gyakorlatban egyáltalán
nem könnyű feladat, amire a későbbiekben majd fogunk példákat is látni.

A gazdaságstatisztikai osztályozások célja egynemű, azonos tartalmú csoportok lét-
rehozása. Két, meghatározó jelentőségű csoportosítási kör a gazdasági tevékenységek
(ágazatok), illetve a termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerei, de ezek mellett
számos egyéb területen, témában alakultak ki legtöbbször nemzetközileg is harmonizált
nomenklatúrák. (Pukli - Lindnerné Eperjesi, 2004)

Az osztályozási rendszerek módszertani és tartalmi bemutatása során elsősorban a
KSH vonatkozó módszertani leírásaira, metainformációira támaszkodunk. Ezek megtalál-
hatóak a ksh.hu honlapon az „Osztályozások” menüpontban. Ugyanitt minden tárgyalt
nómenklatúra részletes tartalma is letölthető, tanulmányozható.

2.1. Tevékenység és termék alapú osztályozások

A gazdasági tevékenységek besorolásának többféle alapelve is van. Az egyik, hogy olyan
termelő/szolgáltató tevékenységek kerüljenek egy csoportba, amelyek által létrehozott
termékek/szolgáltatások a társadalom azonos vagy legalábbis hasonló szükségleteit elé-
gítik ki. Másik besorolási elv lehet a tevékenységek végzéséhez felhasznált nyersanyagok
hasonlósága. Harmadik rendezőelv lehet a hasonló termelési technológia.

Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR)

Gazdasági tevékenységen azt értjük, amikor erőforrások (pl.: tőke javak, munka, gyár-
tási technológia, valamint anyagok és félkész termékek) felhasználásával terméket állíta-
nak elő vagy szolgáltatást nyújtanak. Tehát egy adott gazdasági tevékenység az erőfor-
rások felhasználásával, a gyártási folyamattal és a tevékenység kibocsátásával (termékek
és szolgáltatások) írható le.

ksh.hu
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A TEÁOR úgynevezett központi koordináló funkciót lát el a többi, főleg termék (pro-
duktum) alapú osztályozók között. Ilyen elnevezéssel először 1992-ben alkalmazták. (Nyit-
rainé, 1996) A TEÁOR nem tesz különbséget:

• a statisztikai egység tulajdonviszonyai, szervezeti formája, illetve működési módja
között;
• a hivatalos és nem hivatalos, illetve legális és illegális termelés között;
• feldolgozóipari tevékenységeknél a nagyüzemi, gépi termelés és a kézi erővel, kéz-
műves módszerekkel otthon végzett termelés között;
• a piaci és nem-piaci tevékenységek között (szemben a későbbiekben tárgyalt Nem-
zeti számlák rendszerével, ahol ez kifejezetten fontos szempont lesz).

2.1. táblázat: Nemzetgazdasági ágak a TEÁOR’08 szerint

Megnevezés Nemzetgazdasági ág
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A
Bányászat, kőfejtés B
Feldolgozóipar C
Villamos- energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás D
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás,
szennyeződés-mentesítés E

Építőipar F
Kereskedelem, gépjárműjavítás G
Szállítás, raktározás H
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás I
Információ, kommunikáció J
Pénzügyi, biztosítási tevékenység K
Ingatlanügyletek L
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység N
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás O
Oktatás P
Humán-egészségügyi, szociális ellátás Q
Művészet, szórakoztatás, szabadidő R
Egyéb szolgáltatás S
Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra T

Területen kívüli szervezet U

Forrás: ksh.hu

A jelenleg érvényben lévő TEÁOR’08 négy szintű hierarchikus struktúrája a követ-
kezők szerint épül fel:
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• 1. szint: 21 nemzetgazdasági ág, betűjel: A-tól U-ig
• 2. szint: 88 ágazat, két-számjegyű kód: 01-től 99-ig
• 3. szint: 272 alágazat, három-számjegyű kód: 01.1-től 99.0-ig
• 4. szint. 615 szakágazat, négy-számjegyű kód: 01.11-től 99.00-ig.

Az első szint, a nemzetgazdasági ágak betűjele (2.1. tábla) nem épül bele az adott
tevékenységhez tartozó kódszámba.

A TEÁOR alkalmas arra, hogy a gazdasági szervezetek főtevékenységét azonosítva
besorolják azokat az osztályozási rendszer egyes ágazati kategóriáiba. Így kap minden
statisztikai egység (lehet gazdasági egység, azok csoportja, telep, szervezeti egység, stb.)
egy TEÁOR-kódszámot. A főtevékenység meghatározása sok gazdasági szervezet eseté-
ben azonban nem egyszerű feladat, hiszen nem ritka, hogy egy-egy vállalkozás többféle
tevékenységgel foglalkozik egyszerre. A statisztikai egység főtevékenysége az adott egy-
ség hozzáadott értékéhez (a hozzáadott értékről a 6. fejezetben lesz szó részletesebben)
a legnagyobb mértékben hozzájáruló tevékenység lesz. Ennek az arányára vonatkozó-
an nem határoztak meg küszöbértékét. A főtevékenység meghatározásához ismerni kell
az adott statisztikai egység minden tevékenységéhez kapcsolódóan a hozzáadott értéket.
Ez nem áll rendelkezésre minden esetben. Helyettesítő mutatója lehet az output oldalán
a tevékenységhez kapcsolódó bruttó kibocsátás értéke vagy a végtermék kereskedelmi
forgalmának értéke. Input alapján felhasználható a tevékenységhez kapcsolódó bérek,
jövedelmek összege vagy a felhasznált munkaidő is.

A főtevékenység megállapítása a gyakorlatban az úgynevezett „felülről lefelé” mód-
szer segítségével történik. Ehhez első körben minden tevékenységet azonosítani kell szak-
ágazati szinten. A tevékenységekhez kapcsolható hozzáadott érték vagy más helyettesítő
mutató alapján meg kell határozni az egyes szakágazatok hozzájárulását a statisztikai egy-
ség teljes hozzáadott értékéhez. Ezután a szakágazatok hozzájárulását alágazati, ágazati
majd nemzetgazdasági ág szintjére aggregáljuk. Innen indul a „felülről lefelé” módszer.
Kiválasztjuk a legnagyobb hozzájárulással rendelkező nemzetgazdasági ágat. Ezen belül a
legjellemzőbb ágazatot majd alágazatot, és végül az alágazaton belül a legnagyobb arányt
képviselő szakágazat lesz az adott egység főtevékenysége. Ezzel a módszerrel összetett te-
vékenységstruktúra mellett különleges esetben az is előfordulhat, hogy nem a legnagyobb
részarányú szakágazat lesz a statisztikai értelemben vett főtevékenység. Tekintsük a kö-
vetkező (fiktív) gazdasági szervezet példáját (2.2. tábla), aki mezőgazdasági termeléssel,
feldolgozással és vendéglátással egyaránt foglalkozik.
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2.2. táblázat: Egy gazdasági szervezet tevékenység-struktúrája

Nemzet-
gazdasági

ág
Ágazat Alágazat Szakágazat Megnevezés Arány (%)

A 01
01.1 01.11

Gabonaféle, hüvelyes
növény, olajos mag
termesztése

8

01.2 01.21 Szőlőtermesztés 13

01.4 01.41 Tejhasznú szarvasmarha
tenyésztése 8

C 10 10.5 10.51 Tejtermék gyártása 18
11 11.0 11.02 Szőlőbor termelése 20

I 55 55.1 55.10 Szállodai
szolgáltatás 11

56 56.1 56.10 Éttermi, mozgó
vendéglátás 22

Forrás: Saját példa

Első lépésben kiválasztjuk a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő nemzetgazda-
sági ágat. Ez a C jelű lesz, 38 százalékos aránnyal. Ezen belül a legnagyobb részesedéssel
a 11-es ágazat, 11.0-s alágazat, 11.02-es szakágazat szerepel. Vagyis az adott gazdasági
szervezet statisztikai főtevékenysége a 11.02: Szőlőbor termelése lesz. Ebben az esetben
nem a legnagyobb aránnyal rendelkező szakágazat lett a főtevékenység (hiszen az 56.10
önmagában nagyobb, 22 százalékos arányt mutat).

A statisztikai egységeket főtevékenységük alapján csoportosítják a nemzeti számlák
rendszerében, illetve ez alapján jelölik ki őket a különböző statisztikai célú adatszolgál-
tatásokra.

A főtevékenység mellett minden olyan tevékenység, aminek végterméke harmadik
fél részére értékesítésre kerülő termék vagy szolgáltatás, másodlagos tevékenységnek
számít.

A fő- és másodlagos tevékenységek mellett minden gazdasági egység végez úgyne-
vezett kiegészítő tevékenységeket is. Ilyenek például a könyvelés, szállítás, raktározás,
reklámozás, karbantartás, beszerzés, stb. Ugyanakkor az itt felsorolt példákból az is lát-
szik, hogy bizonyos vállalkozásoknál ezek közül bármelyik lehet akár főtevékenység is
(könyvelőiroda, szállítmányozást végző cég, stb.). Éppen ezért fontos a tevékenység ki-
egészítő jellegét definiálni. A kiegészítő tevékenység úgy jellemezhető, hogy
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• csak azt a gazdasági egységet szolgálja, amelyikhez tartozik,
• a felhasznált inputok költségei hozzáadódnak a gazdasági egység költségeihez,
• a kibocsátás nem része a gazdasági egység végtermékének, és nem növeli a tárgyi
eszközök állományát, értékét sem,

• más hasonló gazdasági egységekben is hasonló nagyságrendben fordulnak elő
ilyen jellegű tevékenységek.

A következőkben áttérünk a termékosztályozásokra.

A termékosztályozások a termelési folyamat végeredményét csoportosítják. Napja-
inkban egyre inkább egységes elvek mentén, és nem külön kezelve a külkereskedelem
vagy az ipari termelés termékköreit. Sőt a termékosztályozások az ágazati nomenklatú-
rákhoz is illeszkednek.

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR 2015)

A termékeket és a szolgáltatásokat csoportosítja és foglalja egységes rendszerbe, azo-
kat ágazati eredetük alapján osztályozza, következésképpen struktúrája a TEÁOR’08-ra
épül, és tartalmilag is megfelel a TEÁOR’08 fogalmainak. A nemzeti és regionális szám-
lák, az ágazati kapcsolatok mérlege és a termékszintű statisztikák, elemzések elkészítésé-
hez használják fel elsősorban.

Hatszintű hierarchikus struktúrája a TEÁOR’08-ra épül. Az első négy számjegy maga
a TEÁOR’08 kód. Ezután az 5. szint 1.357 csoportot tartalmaz (öt-számjegyű kód: 01.11.1-
től 99.00.1-ig). A 6. szint pedig 3.218 alcsoportból áll, hat-számjegyű kóddal (01.11.11-től
99.00.10-ig).

Az osztályozási rendszerek összefüggései

Az ENSZ Statisztikai Igazgatósága (United Nations Statistics Division - UNSD) ja-
vaslatára a ’90-es évek végén kialakították az úgynevezett „osztályozási családtagokat”
(Hoffmann-Chamie (1999), Tűű (1999)):

• Referencia (reference) osztályozások, amelyeket nemzetközi szervezetek fogadnak
el és átlalános hivatkozási alapként szolgálnak világszinten.

• Származtatott (derived) osztályozások, amelyek struktúrájukban követik a referen-
cia osztályozásokat, de részletesebb alábontásokat tartalmaznak.
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• Kapcsolódó (related) osztályozások, amelyek speciálisabbak és csak korlátozottan
feleltethetőek meg az adott referencia osztályozásnak.

2.1. ábra: A gazdasági osztályozások nemzetközi rendszere

Gazdasági 
tevékenységek

Világ 
szint

ISIC Rev.4 CPC HS SITC

EU szint NACE Rev.2 CPA PRODCOM CN

Nemzeti 
szint

TEÁOR'08 TESZOR PRODCOM

ÁrukTermékek, szolgáltatások

Forrás: ksh.hu alapján saját szerkesztés

A tevékenységek és termékek nemzeti szintű osztályozásai – ahogy láthattuk – egy-
mással összekapcsolódnak. A nemzetközi osztályozási rendszerek között is találunk kap-
csolatokat, illetve a fenti osztályozási családtagok mentén a nagy, világszintű nómenkla-
túrák megfeleltethetőek a kisebb területi szintek osztályozásainak. A kapcsolatok megér-
téséhez tekintsünk a 2.1. ábrára. Az ábrán látható nyilak a megfeleltethetőséget, össze-
kapcsolhatóságot jelölik. A használt rövidítések jelentése:

• ISIC Rev.4: International Standard Industrial Classification of all Economic Acti-
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vities (Gazdasági tevékenységek egységes nemzetközi ágazati osztályozása)
• NACE Rev.2: Nomenclature générale des Activités économiques dans les Commu-
nautés Européennes (Gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai
Unióban)

• CPC: Central Product Classification (Központi termékosztályozás, Egyesült Nem-
zetek Szövetsége)

• HS: Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonizált áruleíró-
és kódrendszer, World Custom Organisation)

• CPA: European Classification of Products by Activity (Termékek és szolgáltatások
tevékenység szerinti osztályozása, EU)

• PRODCOM: Production Communautaire (Az EU ipari termelésének statisztikai
megfigyeléséhez használt termékosztályozás)

• CN: Combined Nomenclature (Kombinált nómenklatúra a külkereskedelmi sta-
tisztikákhoz használt európai áruosztályozás, a HS további részletezése)

2.2. Egyéb osztályozási rendszerek

Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)

Háromszintű hierarchikus struktúrája van:

• 1. szint: 6 főcsoport (plusz a technikai kódok) Például 1-es kóddal szereplnek a jogi
személyiségű vállalkozások, 3-as kóddal a költségvetési szervek.

• 2. szint: Kétjegyű számmal jelölt csoportok. Például 11-es a gazdasági társaság, a
32-es kód a helyi önkormányzati költségvetés irányító és költségvetési szerveket
jelenti.

• 3. szint: A konkrét, megfelelő jogszabály által nevesített gazdálkodási forma. A
részvénytársaság a 114-es kóddal szerepel. 321-es kódja van a helyi önkormány-
zatoknak.

A GFO kód a gazdasági szervezetek úgynevezett statisztikai számjelének részét képezi,
ezen belül a 13-15. számjeggyel azonos. A GFO-t alkalmazzák a statisztikai regiszterben,
a gazdasági szervezetek demográfiájának publikációjában, a statisztikai adatgyűjtések
adatszolgáltatói körének kijelölésénél, valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozó sta-
tisztikákban. A statisztikán kívül felhasználják adminisztratív nyilvántartásokban is (pl.
adóalany-nyilvántartás).
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NUTS rendszer

A NUTS-rendszert (Nomenclature des unités territoriales statistiques – Területi sta-
tisztikai rendszer nómenklatúrája) az EUROSTAT annak érdekében hozta létre már az
1970-es években, hogy megteremtse a regionális statisztikák számára a területi szintek
egységes rendszerét. A NUTS-rendszer emellett az EU támogatáspolitikájának bázisát
is képezi, mivel NUTS2 szinten kerül meghatározásra az EU kohéziós és vidékfejlesz-
tési támogatásainak mértéke, a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás
aránya, továbbá a versenyszabályok alá tartozó tevékenységek állami/közösségi támo-
gatásának mértéke (maximális támogatás-intenzitás). A hivatalos statisztikai adatok leg-
mélyebb területi szintje is éppen ezért legtöbbször a NUTS2-es szint. Az egyes NUTS
szintek kialakításának, osztályba sorolásának, módosításának szabályait alapvetően az
Európai Parlament és Tanács területi statisztikai egységek közös osztályozási rendszeré-
nek kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendelete (NUTS-rendelet) tartalmazza. Jelenleg
a Bizottság 1319/2013/EU rendelete hatályos, ami az eredeti rendelet mellékleteit módo-
sítja. 3 szintet definiálnak, melyet a helyi adminisztratív egységek (local administrative
units – LAUs) két szintje egészít ki. Az utóbbiak korábban a NUTS rendszer részei voltak,
a NUTS4, valamint a NUTS5 szintet jelentették. Magyarországon LAU1 szinten a 174
járásunk szerepel, LAU2 szinten pedig a 3156 településünk. Nem minden ország rendel-
kezik az összes szinttel. Luxemburg, az egyik legkisebb uniós tagállam például csak LAUs
szintű egységekre van felosztva. A területi egységek kialakítása során elsősorban a terü-
leti egység népességszáma a meghatározó, de ezen belül is nagyon tág határok vannak.
NUTS1: 3-7 millió fő; NUTS2: 800 ezer - 3 millió fő; NUTS3: 150-800 ezer fő. A ha-
zai NUTS-rendszer a KSH és a területfejlesztésért felelős minisztérium együttműködése
keretében, a helyi (területi és települési) önkormányzatokkal, kamarákkal, érdekképvise-
leti szervekkel, valamint tudományos, társadalmi és gazdasági szervezetekkel folytatott
egyeztetések révén került kialakításra. A megyék és a főváros, mint közigazgatási egysé-
gek képezik a NUTS3 egységeket (19 megye és a főváros), ezek aggregálásával jött létre a
hét NUTS2 szintű tervezési-statisztikai régió, illetve 2018. január 1-től Budapest és Pest
megye külön NUTS2-es régióként is szerepel. A három NUTS1 nagyrégió a NUTS2
régiók összevonásával került kialakításra. (Lásd 2.3. tábla.)

A NUTS-rendelet értelmében a régiós lehatárolás felülvizsgálatára három évenként
van lehetőség.

Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP)

A COICOP feladata, hogy rendszerezze három gazdasági szektorban – a háztartási
szektorban, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények körében és az államháztartási
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2.3. táblázat: A magyarországi NUTS rendszer

NUTS3
(megyék és főváros) NUTS2 (régiók) NUTS1

(nagyrégiók)
Budapest Budapest Közép-MagyarországPest Pest
Győr-Moson-Sopron

Nyugat-Dunántúl

Dunántúl

Vas
Zala
Fejér

Közép-DunántúlKomárom-Esztergom
Veszprém
Baranya

Dél-DunántúlSomogy
Tolna
Borsod-Abaúj-Zemplén

Észak-Magyarország

Észak és Alföld

Heves
Nógrád
Jász-Nagykun-Szolnok

Észak-AlföldHajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bács-Kiskun

Dél-AlföldBékés
Csongrád

20 8 3

Forrás: ksh.hu

szektorban – az egyéni fogyasztási kiadásokat. Egyéni fogyasztási kiadásnak azok a tételek
minősülnek, amelyek egyének, vagy háztartások elkülönült fogyasztását szolgálják.

A háztartások fogyasztási kiadásai esetében az osztályozási egységek megegyeznek
a termékek és szolgáltatások beszerzésére fordított kiadási nemekkel. Az alapadatok ál-
talában a háztartás-statisztikai felvételekből, kiskereskedelmi értékesítési statisztikákból,
továbbá a „termékáramlási” (commodity flow) becslésekből származnak (ez utóbbiak a
termékek és szolgáltatások folyó termelőfelhasználás és végső felhasználás szerinti el-
oszlását számszerűsítik). Fontos figyelembe vennünk, hogy az osztályozási egységek az
egyes termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadásokra vonatkoznak, nem a kiadások-
nak mint olyanoknak a rendeltetés szerinti osztályozása. A COICOP 01-től 12-ig terjedő
főcsoportjaiban az alapstatisztikákból származó adatok a rendeltetés szerinti osztályozási
rendszerbe illeszkednek bele oly módon, hogy a különböző termékeket és szolgáltatáso-
kat aszerint foglaljuk azonos csoportba, hogy milyen speciális célokat szolgálnak. Ilyen
célok pl. a test táplálása, védelme az időjárással szemben, a betegségek megelőzése és
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gyógyítása, tudás megszerzése, utazás egyik helyről a másikra, stb.

Többféle rendeltetésű termékek és szolgáltatások

A termékek és szolgáltatások többsége egyértelműen egyféle rendeltetésű, de vannak
olyanok is, amelyek többféle céllal is igénybe vehetőek. Példa lehet a motorok üzemanya-
ga, amelyet egyaránt fel lehet használni közlekedési eszköznek minősülő járművek, illetve
szabadidős célú vagy sporteszköznek minősülő járművek meghajtásához. Hasonlókép-
pen lehet közlekedési vagy sporteszköz a motoros szán vagy a kerékpár. Az általános sza-
bály a többcélú eszközök és szolgáltatások esetében az, hogy a felhasználási lehetőségek
közül a legjellemzőbb, domináns kategóriába kell az adott cikket, szolgáltatást besorol-
ni. Ezt figyelembe véve a motorokhoz használt üzemanyagot a „Közlekedés és szállítás”
főcsoportban kell elszámolni. Néhány további példa a többcélú cikkekre: azon élelmisze-
reket, amelyeket nem otthon fogyasztanak el a „Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás”
főcsoportban és nem az „Élelmiszerek és alkoholmentes italok” között kell figyelembe
venni; a lakókocsi a „Szabadidő és kultúra” főcsoportba tartozik, nem pedig a „Közleke-
dés és szállítás főcsoportba”; a kosárlabdacipő és az egyéb sportcipők, amelyek egyaránt
használhatók hétköznapi viseletként és a szabadidős öltözet részeként, a „Ruházat és láb-
beli” főcsoportba sorolandók, és nem a „Szabadidő és kultúra” főcsoportba.

Vegyes rendeltetésű termékek és szolgáltatások

Az egyes kiadások néha egy sor árut és szolgáltatást foglalnak magukban, amelyek
két vagy több különböző célt is szolgálnak. Például egy teljes körű szolgáltatást magában
foglaló, szervezett turistautazás egyaránt tartalmazza a közlekedésért, szállásért, vendég-
látásért fizetett díjat, hasonlóképpen az oktatási szolgáltatások vásárlásakor a nyújtott
szolgáltatás tartalmazhat egészségügyi ellátást, közlekedési, szálláshely-szolgáltatást, élel-
mezést, taneszközöket, stb. A két vagy több célt finanszírozó kiadások kezelése esettől
függő, az alkalmazott megoldás során azt az elvet kell szem előtt tartani, hogy a külön-
böző célok szerinti lebontás a lehető legpontosabb legyen, figyelembe véve azonban az
adatok gyakorlati elérhetőségét is. Ebből következően a szervezett társasutazásra fordí-
tott kiadások a „Szervezett társasutazás” csoportba sorolandók, anélkül, hogy azokat a
különböző rendeltetési célok – utazás, szállás, vendéglátás – szerint tovább bontanánk.
Ettől eltérően az oktatási szolgáltatásokért fizetett kiadásokat – amennyire csak lehetsé-
ges – el kell osztani az „Oktatás”, „Egészségügy”, „Közlekedés és szállítás”, „Vendéglátás
és szálláshely-szolgáltatás”, „Szabadidő és kultúra” főcsoportok között.

A 2.4. táblában láthatjuk a COICOP főcsoportjait és a magyarországi egy főre jutó
éves kiadások alakulását a 2017-es évben. A három, átlagosan a legnagyobb súllyal sze-
replő kiadási „tételt” valószínűleg a számok nélkül is ki tudnánk választani. Köznyelvi
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kifejezésekkel élve az étkezésre, a rezsiköltségekre és a közlekedésre költjük a legtöbbet,
melyek összesen egy átlagos ember kiadásaink több, mint a felét kiteszik. Természe-
tesen az arányok jelentős eltolódásokat mutatnak egy szerényebb anyagi körülmények
között élő személy és egy gazdagabb ember esetében. A jövedelmi viszonyokon túl töb-
bek között a háztartási méret és összetétel vagy az életszakasz is befolyásolja a kiadási
struktúrákat.

A COICOP nómenklatúra mentén alakítják ki az úgynevezett fogyasztói kosarak
összetételét is, amiről a 3. fejezetben részletesebben is szó esik majd.

2.4. táblázat: Az egy főre jutó éves kiadások Magyarországon, 2017

Kód Megnevezés Kiadások (Ft) Megoszlás (%)

01 Élelmiszerek és
alkoholmentes italok 273 010 24,7

02 Szeszes italok,
dohányáru 37 350 3,4

03 Ruházat és lábbeli
(szolgáltatással együtt) 46 437 4,2

04 Lakásfenntartás,
háztartási energia 221 611 20,0

05 Lakberendezés,
háztartásvitel 44 775 4,0

06 Egészségügy 55 027 5,0
07 Közlekedés 128 800 11,6
08 Hírközlés 78 532 7,1
09 Kultúra, szórakozás 74 241 6,7
10 Oktatás 10 261 0,9

11 Vendéglátás és
szálláshely-szolgáltatás 46 437 4,2

12 Egyéb termékek és
szolgáltatások 89 748 8,1

Összesen 1 106 250 100,0

Forrás: KSH 2.2.3.4-es Stadat tábla alapján saját szerkesztés

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR)

A statisztikai célú felhasználáson túl a munkaügyi személyzeti nyilvántartásokban,
a munkaközvetítésben, a pályaválasztási tanácsadásban, a szakképzési rendszerben, a
társadalombiztosításban is használatos. A nemzetközi foglalkozási nómenklatúrát – me-
lyet az európai statisztikai hivatalok szervezete, az EUROSTAT is átvett –, 1958-ban,
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1968-ban, 1988-ban és 2008-ban aktuális felülvizsgálat után fogadta el a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization - ILO) vezetőtestülete. Jelenleg
Magyarországon is a FEOR’08 hatályos.

A FEOR’08 négyszámjegyes decimális rendszerben épül fel. Tekintetbe veszi, hogy a
piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb, differenciáltabb, ezért
lényegében a vállalható minimumot, a „közös nevezőt” alkotja. A foglalkozás vagy mun-
kakör megnevezése és a fő feladatok, valamint a jellemző munkakörök felsorolása lehe-
tővé teszi az egyszerű felhasználást például a munkaszerződésekben. A rendszer jellege
nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az ötödik, hatodik, stb. szám-
helyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal egészítsék ki. A négyszámje-
gyes decimális rendszeren belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a
foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a
foglalkozást jelenti. A „piackutató” példáján érzékeltetve, a besorolás a következőképpen
történik:

• főcsoport (1. számjegy): 2 - Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő fog-
lalkozások
• csoport (1–2. számjegy): 25 - Gazdálkodási jellegű foglalkozások
• alcsoport (1–3. számjegy): 253 - Kereskedelmi és marketingfoglalkozások
• foglalkozás (1–4. számjegy): 2531 - Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet
tervező, szervező

A foglalkozások besorolása alapvetően a tartalom és a szükséges/előírt készség (kép-
zettség) alapján alakul. A foglalkozás meghatározásakor a ténylegesen gyakorolt tevé-
kenység tartalma számít, emellett lényeges csoportképző ismérv az adott foglalkozás gya-
korlásához szükségesnek ítélt szakértelem, tudás, ismeret szintje. A készség-(képzettség-)
szint a foglalkozás során végrehajtott feladatok, feladatsorok és kötelességek összetettsé-
gének együttes értékelése. A készség-(képzettség-) szint a foglalkozást jellemző munka-
tevékenységre vonatkozik és nem az azt betöltő egyén képességeire, képzettségére, aki
egy foglalkozást, jellemző munkatevékenységet – jól vagy rosszul is – elvégezhet. Az
egyének esetében előfordulhat, hogy magasabb vagy alacsonyabb készséggel (képzett-
séggel) rendelkeznek, mint amit az adott foglalkozás igényel. A készségszint minimuma
általában úgy lett megállapítva, hogy egy pályakezdő is elvégezheti az adott foglalko-
zásra jellemző feladatot, munkatevékenységet. A foglalkozást, a munkahelyi tevékenység
tartalmát a tulajdonformától és a foglalkozási viszonytól függetlenül kell vizsgálni. A be-
sorolás szempontjából tehát közömbös, hogy a keresőtevékenységet folytató személy a
munkáját mint alkalmazásban álló, szövetkezeti tag, társasági tag vagy önálló státuszban
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végzi. A foglalkozások elhatárolásánál a képzettséget tekinthetjük kisegítő ismérvnek az-
zal a pontosítással, hogy valamely tevékenység ellátásához a mindennapi gyakorlatban a
döntéshozatali önállóság fokának a vizsgálata is szükséges. Az adott tevékenység mozza-
natai másképpen illeszkednek össze, ha ezt a tevékenységet fokozott önállósággal végzik,
a tevékenységet végző maga állapíthatja meg a sorrendet, illetve dönti el a cselekvési
irányokat, mint akkor, ha az adott tevékenység főbb részletei előre elhatározottak, és a
tevékenységet folytatónak a munka szervezésére nincs ráhatása, nincs önálló cselekvési
lehetősége.

2.3. Statisztikai regiszterek

Általánosságban a regiszterek, adott témában, meghatározott céllal, bizonyos megfigyelé-
si egységekről vezetett teljes körű listák vagy feljegyzések. A nyilvántartási egységekhez
olyan állandó, egyedi azonosítót kell rendelni, ami egyértelműen megkülönbözteti az
egyedeket, valamint mások által is ismert és használt. Ezt biztosítja a regiszterek alapve-
tő tulajdonságát, vagyis azt, hogy karbantarthatóak. Az ismert azonosítón keresztül más
forrásokból is aktualizálhatóak, naprakészen tarthatóak a regiszterben szereplő egyedek
és a hozzájuk kapcsolódó információ. A naprakész információ mellett az is fontos, hogy
a változásokat ellenőrizni lehessen, korábbi állapotok is előhívhatóak legyenek, tehát
a nyilvántartási egységek története is visszakereshető legyen. Korunkban természetesen
adatbázisban tárolt, számítástechnikai eszközökkel kezelhető regisztereink vannak. (KSH,
2017)

Regiszter „A regiszter valamely sokaság egyedeinek azonosítására, elérhetőségére, a regiszter-
re épülő eljárásokat támogató jellemzőkre vonatkozó, rendszeresen karbantartott nyilvántar-
tás. A regiszterből elérhetők a sokaság aktuális és történeti állapotai, a változások oka, hatálya,
forrása. A regiszter a sokaság egyedeire (egységeire) vonatkozó adatokat strukturáltan, adat-
bázisban tárolja, a regiszter karbantartását, elérhetőségét erre a célra létrehozott informatikai
alkalmazásrendszer támogatja” (KSH (2017) 29. p)

A következőkben csak a témakörök szintjén soroljuk fel a KSH honlapján elérhető
(KSH, 2018b) regiszter típusokat:

• Közigazgatási és földrajzi egységek nyilvántartásai
• Gazdasági szervezeteket leíró nyilvántartások
• Kereskedelem, szolgáltatás nyilvántartásai
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• Mezőgazdasági és környezetvédelmi egységek nyilvántartása
• Szociális és egészségügyi intézemények nyilvántartásai
• Nonprofit szervezetek regisztere
• Kutatóhelyek nyilvántartása
• Külkereskedelmi tevékenység nyilvántartása
• Közösségi elhelyezést szolgáló intézmények, intézetek nyilvántartása

A regiszterek sokszor arra használja fel a hivatalos statisztika, hogy az összeírások
célsokaságát kijelölje. Ez a regiszterek úgynevezett „befagyasztásával” áll elő. Tehát adott
időpontban lezárt, akkor aktuális helyzetnek megfelelő sokaság képezi az adatgyűjtések
lajstromát vagy mintavétel esetén a kiválasztási keretet. Ilyenek például a Statisztikai cím-
regiszter (lakossági adatgyűjtésekhez), a Mezőgazdasági tevékenységet végző szervezetek,
egyéni gazdaságok regisztere, vagy a Gazdasági szervezetek regisztere (GSZR). A GSZR
Magyarországon a következő adatköröket kezeli: azonosítási jellemzők, elérhetőség, de-
mográfiai jellemzők, gazdasági és rétegzési ismérvek, technikai adatok, stb. Az itt tárolt
adatok hozzáférhetőségével már az 1. fejezetben foglalkoztunk. A statisztikai regiszterek
működését az úgynevezett statisztikai számjel segíti. Az eddigiekben tárgyalt nómenkla-
túrák a kódrendszerek összefüggései mellett tehát még egy helyen összekapcsolódnak, a
gazdasági szervezetekhez rendelt statisztikai számjelben. Ez egy 17 jegyű kód, ami négy
részből áll:

• 1-8 törzsszám, ami a gazdasági szervezet adóazonosító jele,
• 9-12 szakágazati kód, ami a főtevékenységnek felel meg (TEÁOR),
• 13-15 gazdálkodási forma kódja a GFO nómenklatúra alapján,
• 16-17 területi kód, ami a székhely szerinti megye kódja.

Ezzel áttekintettük a gazdaságstatisztika szempontjából legfontosabb osztályozási rend-
szereket. A későbbi fejezetekben mindig visszautalunk majd az adott területhez kapcso-
lódó nómenklatúrákra.
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3. FEJEZET

Árak a statisztikában

Az ár ár egyfajta értékmérő, ugyanakkor a gazdaság helyzetének, fejlődésének egy
indikátora is az árak változásának mértéke. A hétköznapok során mi magunk
is érzékeljük a rendszeresen vásárolt termékek és szolgáltatások árváltozásait,
és ezek alapján – ha nem is kimondva – de értékeljük a minket körülvevő

gazdaság állapotát, a jövedelmi helyzetünket és lehetőségeinket. Nincs ez másképpen a
gazdasági szervezet, országok, sőt a világ szintjén sem. Az ár nemcsak önmagában vagy
dinamikájában érdekes. Az érték = ár ·mennyiség alapösszefüggés értelmében a volu-
menfolyamatok kimutatásának is nélkülözhetetlen eszköze. Éppen ezért nagyon fontos
az árak alakulását mérő, különböző típusú árindexek tartalmát, módszertani hátterét és
nagyságrendjét megismerni. Mindezek bemutatására vállalkozik ez a fejezet, alapvetően
a KSH módszertani információra (KSH, 2018e) támaszkodva.

„Talán nincs is a közgazdaságtannak még egy olyan kulcsfontosságú eleme, amely
annyira átszőné, befolyásolná, meghatározná a gazdaság minden egyes területét, mint az
ár, illetve az árváltozás.” (Kovács (2003) 702. p.)

3.1. A fogyasztóiár-index

A fogyasztóiár-index a háztartások saját felhasználásra vásárolt fogyasztási cikkei (termé-
kek és szolgáltatások) árszínvonalának átlagos, időbeli változását mérő mutató. Ezáltal az
infláció jelenségének egyik legtöbbet használt mérési módja is, vagyis jelzi a „pénzrom-
lás” mértékét.

Az első modern, reprezentatív fogyasztóiár-statisztika 1968-1992 között működött
Magyarországon. A KSH fogyasztóiár-indexe korszerű, reprezentatív mutató volt. Ugyan-
akkor a javaknak csak egy részére terjedt ki. Alapvetően – a szocialista gazdasági rendszer
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sajátosságai miatt – a vállalatok árjelentéseiből, illetve a hatósági árak esetében árjegyzé-
kekből származó adatok alapján készültek a számítások. A fogyasztóiár-statisztika szekun-
der típusú volt, más statisztikák megfigyelési eredményeit használva fel. A rendszerváltás
és a piacgazdaságra való áttérés új helyzetet teremtett. Megváltozott az árindexszámítás
statisztikai környezete is. A szabad piaci árak megjelenésével a közvetlen ármegfigye-
lésre épülő, önálló, primer fogyasztóiár-statisztikai rendszer kiépítése vált szükségessé. A
továbbiakban a fogyasztóiár-indexszámítás jelenleg is érvényes és alkalmazott alapfogal-
mait, technikáit és módszereit mutatjuk be.

Az árváltozások mérésének alapját az ármegfigyelések adják. Az ármegfigyelések tár-
gyát a lakossági fogyasztás ismeretében célszerűen kiválasztott úgynevezett reprezentán-
sok képezik. Ezek egy átlagos háztartás fogyasztási jellemzői alapján kialakított fogyasztói
kosár részei (termékek és szolgáltatások). Az árfelírások hónapról hónapra zajlanak, fo-
lyamatosan figyelemmel kísérve az árváltozásokat.

A fogyasztóiár-statisztika jelenleg mintegy 1000 reprezentáns megfigyelésén alapul,
amelyeket 140 árucsoportra összegezve építenek be a fogyasztóiár-index számításába. A
korábban már tárgyalt COICOP osztályozási rendszert használják fel. A reprezentánsok
körét a gyorsan változó fogyasztói szokások miatt a KSH minden évben felülvizsgálja.

A fogyasztóiár-index tartalmi körébe tehát kifejezetten a vásárolt fogyasztás tartozik
bele. A fogyasztás nem vásárolt elemei nem piaci kategóriák, ezért ármegfigyelésükre
sincsen lehetőség (ilyen például a saját fogyasztásra termelt zöldség vagy gyümölcs, ter-
mészetbeni juttatások, stb.). A beruházások sem tartoznak bele. „Határesetként” szokták
feltüntetni a következőket:

• Fogyasztási adók: amennyiben ezek a vásárló által megfizetett ár részét képezik,
úgy ezek is beépülnek a fogyasztóiár-statisztikába.

• Pénzügyi műveletek díjai: ezek a pénzintézetektől vásárolt szolgáltatások ellenér-
tékei, ezért részei az árindexnek.

• Használt javak: nem tartoznak bele a fogyasztóiár-index számítás rendszerébe.
Egyetlen kivétellel: a használt személygépkocsik ára megfigyelésre kerül.

• Imputált lakbér: ez egy speciális terület. Ez a saját lakás használati költségét je-
lenti. Olyan tételek tartoznak bele, mint a lakásfenntartás/felújítás, tőkenyereség
vagy veszteség, értékcsökkenés, adókedvezmény, befektetett tőke feláldozott ka-
mata, stb. 2012-ig ez része volt a magyar fogyasztóiár-index számításnak, de mára
kikerült, elsősorban a nemzeti számlák módszertani előírásai és az EU-s ajánlások
nyomán.
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A reprezentánsok pontos meghatározása: „a használati értéket meghatározó, legfon-
tosabb minőségi jellemzőkkel körülhatárolt, viszonylag nagy volumenű termék-, illetve
szolgáltatásféleségek”. A pontos termékjellemzők meghatározása nagyon fontos, hiszen
a legtöbb áru esetében nagyon sokféle változattal találkozhatunk. Ha csak annyit hatá-
rozunk meg, hogy például tej, akkor szinte minden összeíró más-más kiszerelésű, össze-
tételű és típusú tej árát fogja felírni. Éppen ezért a tejet így határozzák meg: pasztőrözött
ESL tej, 2,8 százalékos zsírtartalommal, literes kiszerelésben, zacskóban vagy dobozban.
További példák: szalámi - téliszalámi, Herz vagy Pick, szeletelt, előre csomagolt, 70-80
grammos; gyerekcipő - száras cipő, bőr, ragasztott műtalp, 23-26-os méret, egy pár; E-
Book olvasó - 5-6” kijelzőméret, 4 GB beépített memória, kijelző felbontás 800x400-600.
A „legegyszerűbb” termék sokáig a tojás volt, de mára abból is nagyon sokféle típus ér-
hető el, ezért a tojást is pontosan kell körülírni: M vagy L méret (kivéve bio, mélyalmos
és egyéb adalékanyag tartalmú), 10 db-os kiszerelés.

Vannak olyan termékek, amelyek gyorsan változnak, mind a műszaki jellemzőik,
mind a fogyasztói áruk tekintetében (főleg az új személygépkocsik, számítástechnikai
eszközök, mobiltelefonok és egyéb tartós fogyasztási javak). Ezekben az esetekben úgy-
nevezett minőségi kiigazításokat végez a KSH a változások pontosabb nyomon követése
érdekében.

A reprezentánsok árait a KSH területi munkatársai havonta írják fel az ország tele-
pülésein az üzletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon (ezek az ún. felíróhelyek). Az ár
alatt azt a pénzösszeget értjük, amennyiért a végfogyasztó az adott terméket meg tudja
vásárolni piaci körülmények között. Vagyis a termék árába beépült támogatások, adók,
egyéb terhek részét képezik az árnak. Követelmény, hogy az árak az adott havi valóságos
kínálatot tükrözzék, ezért a felírás napján – ami felíróhelyenként a hónap 1. és 20. napja
között szóródik – ténylegesen megvásárolható árukat veszik figyelembe. Az adott tételek
minőségi összehasonlíthatóságát biztosítja az, hogy az egyes konkrét felíróhelyeken az
árösszeírók folyamatosan ugyanannak a választékelemnek az árát írják fel, amelyikkel a
felírást elkezdték. (Néhány országban vannak már kísérletek arra, hogy a kiskereskedel-
mi láncoktól bizonyos termékek áradatai átveszik a felírás helyett.)

Az ármegfigyelések során minden megyében minden reprezentánsnak az árát fel-
jegyzik, több felíróhelyen is, így havonta reprezentánsonként 35–150, összesen pedig
mintegy nyolcvanezer ár gyűlik össze az országos árindexszámításhoz. Egy-egy repre-
zentáns (országos) havi (átlag)árát a reprezentánsról a hónap során az országos mintában
összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlagaként számítják ki. (Ez az úgyne-
vezett Carli-féle termékcsoport-index.) Közel 100 kiválasztott reprezentáns átlagos havi
fogyasztói árait publikálja is a KSH. Vannak olyan speciális esetek (pl. a postai díjak),
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amelyek árait központi nyilvántartások alapján határozzák meg. Az országos átlagárak
tárgy- és bázishavi értékének hányadosa képezi a reprezentáns egyedi árindexét.

ij =

∑ pij1

nj1∑ pij0

nj0

=
pj1
pj0

ahol: ij az egyedi árindex; p az ár; j adott termék; i adott felíróhely; 1 tárgyidőszak;
0 bázisidőszak; n az összegyűjtött árak száma.

Ahhoz, hogy a megfigyelt árakból kiszámítható árindexek helyesen jelezzék az ár-
változások hatását a lakossági kiadásokra, szükség van azok fogyasztásban elfoglalt sze-
repének, súlyának ismeretére is. A fogyasztóiár-index számításához felhasznált súlyok
a termék- és szolgáltatáscsoportoknak a lakosság által finanszírozott, vásárolt fogyasz-
tásában elfoglalt arányát reprezentálják. A súlyok felülvizsgálata évenként történik, a
tárgyévet két évvel megelőző év lakossági fogyasztása alapján („t-2”-es súlyokkal dolgo-
zik a magyar statisztikai gyakorlat). Ennél frissebb súlyok használata gyakorlatilag nem
is lehetséges, hiszen a súlyoknak a tárgyév legelején, sőt a tárgyévet megelőző év végén
rendelkezésre kell állniuk, és addigra csak a tárgyévet két évvel megelőző adatok állna
készen. A súlyok tehát 2018-ban a 2016-os fogyasztási szerkezetnek megfelelőek, és adott
éven belül minden hónapban azonosak.

A fogyasztói kosarat nem csak egy átlagos háztartásra határozzák meg, hanem főbb
népességcsoportokra is (aktív háztartások, 3- és többgyermekes aktív háztartások, nyug-
díjasok, alacsony-, közepes és magas jövedelmű háztartások). Így tehát speciális kosara
van a nyugdíjasoknak. Ennél a termékek és szolgáltatások köréből elhagyják például a
gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tételeket, úgy mint az iskolai étkezés, tan-
szer, stb., hiszen élethelyzetükből adódóan a nyugdíjas háztartásokban ezek jellemzően
nem merülnek fel. A nyugdíjas kosárban szereplő főcsoportok súlyrendszere is eltér egy
átlagos háztartáshoz képest. A nyugdíjasok szempontjából kitüntetett csoport, a gyógy-
szerek, gyógyáruk részaránya a fogyasztóiár-indexben. A normál kosárban ez 2,9 szá-
zalék, míg a nyugdíjasok kiadási szerkezetében 6,2 százalék. A nyugdíjasok kiadásainak
struktúrájában nagyobb súlya van az élelmiszereknek és a háztartási energiának, ugyan-
akkor – fogyasztási szokásaik, szükségleteik változása miatt – kisebb az aránya a tartós
fogyasztási cikkeknek és a ruházkodásnak. (3.1. tábla)

A legrészletesebb fogyasztási csoportok árindexe a hozzájuk tartozó reprezentán-
sok egyedi árindexeinek súlyozott (illetve néhány esetben súlyozatlan) számtani átla-
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3.1. táblázat: A fogyasztói kiadások megoszlása

Főcsoportok A fogyasztóiár
-indexben

A nyugdíjasokra vonatkozó
fogyasztóiár-indexben

Élelmiszerek 25,4 27,5
Szeszes italok,
dohányáruk 9,8 8,6

Ruházkodási cikkek 3,8 2,2
Tartós fogyasztási
cikkek 7,2 4,9

Háztartási energia 7,6 10,2
Egyéb cikkek,
üzemanyagok 18,5 19,2

Szolgáltatások 27,7 27,4
Összesen 100,0 100,0

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz36.html

ga. Ugyanilyen elven épülnek fel a magasabb szintű csoportok indexei, végül maga a
fogyasztóiár-index.

Fogyasztóiár-index =

∑
wkIk∑
wk

ahol wk a k-dik fogyasztási csoport százalékos aránya a teljes fogyasztásból (ha teljes
fogyasztásról van szó, akkor ezek összege százzal egyenlő); Ik a k-dik fogyasztási csoport
árindexe.

A fogyasztóiár-index minden hónapban három bázishoz viszonyítva készül el:

• Az előző év decemberéhez viszonyító index az év során a tárgyhónappal bezáró-
lag bekövetkezett árváltozások összességéről ad számot (tehát máricusban például
az adott év három addig eltelt hónapjáig bekövetkező változásokat mutatja). Inf-
lációs időszakban ez tehát azt jelenti, hogy hónapról hónapra növekvő mértéket
mutat, hiszen a tárgyhavi árnövekedés „halmozódik”, mindig rárakódik a már ad-
dig bekövetkezett növekményekre.
• A közvetlenül az előző hónaphoz viszonyító indexben az árszínvonal egy (adott)
hónap alatt bekövetkezett változása tükröződik.

http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz36.html
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• Az előző év azonos hónapjához képest mérő index mindig az előző 12 hónap alatt
bekövetkezett árváltozásokat összegzi, ily módon hosszabb időtávon érzékelteti az
áralakulást.

Az előző év decemberéhez mérő indexeket tekintjük alapindexeknek. A másik kétféle
szempont szerint történő számítás ezeken az alapindexeken alapul.

A fogyasztóiár-index úgynevezett Laspeyres-féle árindex, ami a bázisidőszaki súlyo-
zásra utal. Az előzőekben már beláttuk, hogy tárgyidőszaki súlyok alkalmazására (éppen
aktuális évre vagy hónapra vonatkozó fogyasztási struktúra felhasználására) nincsen le-
hetőség. Ezért tehát a rendelkezésre álló legfrissebb bázisidőszaki súlyozást használják.

A súlyok összeállításához a háztartások fogyasztási szokásainak megismerése, vál-
tozásainak nyomon követése szükséges. Ennek érdekében kétféle, éves rendszerességű,
lakossági adatgyűjtést is szervez a KSH. Az egyik a Háztartási Költségvetési és Életkö-
rülmény Adatfelvétel (HKÉF), a másik pedig az ehhez kapcsolódó úgynevezett napló-
vezetés. Előbbihez 10 ezer, utóbbihoz 18 ezer háztartást választanak ki véletlenszerűen,
de a válaszadás önkéntes. Ezek az adatfelvételek szolgálnak alapul a fogyasztóiár-index
súlyrendszerének meghatározásához, illetve a később tárgyalásra kerülő nemzeti számlák
lakossági fogyasztási részéhez. Mindkét kérdőív elektronikusan is kitölthető.

A naplóvezetés egy meglehetősen időigényes feladat, hiszen korábban egy egész hó-
napon át, 2015-től két héten keresztül kell vezetni, és gyakorlatilag minden bevételt és
kiadási tételt fel kell jegyezni. Minden megvásárolt tételt nevesíteni, kódolni kell, meg-
határozni a vásárolt mennyiséget, a kifizetett pénzösszeget, sőt személyre szóló tételeknél
azt is fel kell tüntetni, hogy a háztartás mely tagjának vásárolták. A 3.1 ábra szemlélteti
a kérdőív egy oldalát.

A naplóvezetés során a tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos tipikus problémák
felmerülnek. Például az apróbb tételeket jellemzően kifelejtik a felsorolásból (fagyizás
hazafelé, eseti buszjegy vásárlás); az alkohol és a cigaretta vásárlást lefelé torzítják. A
minta alakulása is érdekes, hiszen az önkéntes jellege miatt jelentősebb a nemválaszolás.
A naplót szívesebben vezető háztartások sokszor a nyugdíjasok. Ezt a torzító tényezőt ter-
mészetesen figyelembe kell venni, hiszen egy nyugdíjas háztartás fogyasztási szerkezete
(ahogy a 3.1. táblában is láttuk) jelentősen eltér. A tartós fogyasztási cikkek, a nagyobb
utazások, éttermi fogyasztás, szórakozóhelyek látogatása kategóriák többnyire hiányoz-
nak, ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek nagyobb súllyal jelennek
meg. A leggazdagabb rétegek válaszadói hajlandósága a legalacsonyabb, ami szintén tor-
zító tényező lehet (például a luxuscikkek fogyasztási szokásai kapcsán).
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3.1. ábra: A HKÉF napló egy oldalának szemléltetése

Forrás: ksh.hu

A mindennapi vásárlások mellett külön kell feltüntetni a lakásfenntartási költségeket
(rezsiköltségeket), mint például a lakbér, központi fűtés, szemétszállítás, víz díja, illetve a
kiemelt kiadási tételek között szerepelnek a telefon-, Internet-előfizetési díjak, a biztosí-
tások, helyi adók, törlesztések is. Szintén külön szerepelnek a saját termelésű fogyasztási
elemek (zöldségek, gyümölcsök, hús, stb.).

Harmonizált fogyasztóiár-index

A harmonizált fogyaszóiár-index (Harmonized Index of Consumer Prices - HICP)
számításának az a célja, hogy az Európai Unió tagországaiban biztosítsa a nemzetkö-
zi összehasonlíthatóságot. Ezt használja az Európai Központi Bank a monetáris politi-
ka céljainak megfelelően az árstabilitás mérésére. Az Euro bevezetéséhez kapcsolódó
Maastrichti konvergenciakritériumok rendszere is a HICP-t használja fel az inflációs kri-
térium megítéléséhez. Az Eurostat a tagországok mutatóiból állítja elő az EU, a Monetáris
Unió és az Európai Gazdasági Térség fogyasztóiár-indexét. Ezekhez a megfelelő orszá-
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gok köréből származó indexek súlyozott számtani átlagát számítják ki. A súlyozáshoz
a háztartások pénzbeni végső fogyasztásának megfelelő ország-részesedéseket használ-
ják. (Hüttl-Vita, 2005) Ugyanakkor ez a mutató nem kívánja helyettesíteni a nemzeti
fogyasztóiár-indexeket, hanem azzal párhuzamosan létezik. A fogyasztóiár-indexek har-
monizációját az Eurostat irányítja a nemzeti statisztikai hivatalokkal együttműködve. A
HICP az EU-tagországok részére kötelezően előírt, „acquis communautaire” minősítésű
statisztikai mutató.

Az index számítása a nemzeti sajátosságok figyelembevételével történik, a kiválasztott
termékek és szolgáltatások körére kötelező előírás nincs. Kötelező ugyanakkor az egyéni
fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozásának, a COICOP nemzetközi nómenklatúrának
a használata.

3.2. ábra: Fogyasztóiár-indexek alakulása Magyarországon
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Forrás: KSH 3.6.1 és 3.6.2 Stadat táblái alapján saját szerkesztés
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A magyar nemzeti fogyasztóiár-index és az EU ajánlásait tükröző HICP nagyon ha-
sonló tartalmú, de nem teljesen azonosak. A különbség módszertani eltérések következ-
ménye, amely alapvetően a következő területeken nyilvánul meg:

• A HICP számításához a súlyokat a fogyasztás hazai szemléletű (domestic concept)
szerkezetének megfelelően kell kialakítani, azaz a hazai lakosság magyarországi fo-
gyasztása mellett az idelátogató külföldiek itt megvalósuló fogyasztását is figyelem-
be kell venni, szemben a nemzeti fogyasztóiár-indexszel, ahol a súlyok a fogyasztás
nemzeti szemléletű (national concept) szerkezetéhez közelítenek.
• Különbség a lefedettségben: a HICP nem tartalmazza a szerencsejátékok áralaku-
lását, amit viszont a magyar módszertan figyelembe vesz.
• A szolgáltatások árai abban a hónapban kerülnek a HICP-be bevezetésre, amikor
a szolgáltatás igénybevétele a megfigyelt áron megkezdődhet. A magyar gyakor-
latban ez késleltetve kerül bele a számításokba.
• A Carli-féle termékcsoport indexek helyett Dutot-féle vagy Jevons-féle indexekkel
kell dolgozni (ezek eltérő súlyozást jelentenek a termékcsoportok szintjén).

A 3.2. ábrán a kétféle számítással kapott fogyasztóiár-index értékeket látjuk Magyar-
országra a 2002-2018-as intervallumban. (A különbségek érzékeltetésére az y tengely
skáláját leszűkítettük.) Megfigyelhető, hogy nagyon hasonlóan alakulnak az eredmények.
A hazai módszertannak megfelelő fogyasztóiár-index értékek és a HICP közötti legna-
gyobb eltérés az ábrán látható időszakban mindössze két század százalékpont. Hat olyan
év van az elmúlt időszakban, amikor egy tizedesig számolva teljesen megegyezett a két
index. 2016-ról 2017-re Magyarországon például mindkét módszertan szerint az árszín-
vonal átlagosan 2,4 százalékkal növekedett. (Az inflációval kapcsolatban sokszor csak a
„növekmény” mértékét hangsúlyozzák a híradásokban, de legyünk tisztában vele, hogy
a fogyasztóiár-index egy viszonyszám, vagyis értéke 2017-ben nem 2,4 százalék, hanem
102,4 százalék.)

Maginfláció

A maginfláció (alap- vagy mögöttes inflációnak is szokás nevezni) a fogyasztói árak
változásának alaptrendjét mutatja, a fogyasztóiár-index tartósan, hosszabb távon érvé-
nyesülő tendenciáit kifejező komponense. A maginfláció kiszűri a szélsőséges ármozgáso-
kat, az átmeneti ingadozásokat, a nem piaci eredetű árhatásokat. Feltárja az infláció ún.
kemény magjának, az alapinflációnak az alakulását. Számítása a fogyasztóiár-indexből
történik, kihagyva a következő tételeket (részhalmaz módszer):
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• háztartási energia,
• nem feldolgozott élelmiszerek,
• társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek,
• hatósági áras szolgáltatások,
• járműüzemanyagok,
• idényáras termékek.

3.3. ábra: A fogyasztóiár-index és a maginfláció havi alakulása
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Forrás: KSH 3.6.1 és 3.6.6 táblái alapján saját számítás, saját szerkesztés

A maginfláció lefedettsége (a fogyasztás szempontjából) 69 százalékos, számítása a
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az index újrasúlyozásával, illetve szezonális kiiga-
zítással történik.
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A maginflációt korábban a KSH és az MNB (Magyar Nemzeti Bank) párhuzamosan
számította és publikálta. 2002-től a két intézmény megegyezése alapján a maginflációt a
KSH számítja és publikálja a közösen kialakított módszertan alapján.

A maginflációs mutató 1994 decemberi bázison készül és havi bontásban publikálja
a KSH.

A 3.3. ábra a fogyasztóiár-index és a maginfláció havi alakulását mutatja. (A mag-
infláció bázisviszonyszámainak hányadosaként álltak elő a havi láncviszonyszámok.) A
maginfláció jellegénél fogva sokkal kevésbé mutat szélsőséges változásokat. A vizsgált
időszakban (2014 februárja - 2018 júliusa) 99,9 és 100,3 százalék között mozog, míg a
fogyasztóiár-index havi értékei 99,3 és 100,8 százalék között ingadoznak.

A fogyasztóiár-index nagyon fontos makrogazdasági mutató, amit több vonatkozás-
ban is felhasználnak. Ahogy már említettük az infláció legelterjedtebb mutatója. Emel-
lett a gazdaság állapotának fontos jelzőszáma. A fogyasztóiár-indexet használjuk fel a
reálkereset-index számításához, valamint több területen ez a volumenfolyamatok méré-
séhez használt, úgynevezett defláló index.

Boskin-jelentés

1995-ben az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának Pénzügyi Bizottsága öt neves
közgazdászt (Michael J. Boskin, Ellen R. Durberger, Zvi Griliches, Dale Jorgenson, Ro-
bert J. Gordon) kért fel arra, hogy megvizsgálják, a fogyasztóiár-index (consumer price
index - CPI), mint az infláció mérésére leginkább alkalmazott mutató mennyire alkal-
mas a megélhetési költségindex (Cost of Living Index – COLI) közelítésére, illetve mi-
lyen torzításokat tartalmaz. Az 1995-1996-os áralakulást vizsgálták 27 fő termékcsoportra,
amelyeken belül külön-külön igyekeztek „megmérni” a torzítás mértékét. Gondolhatja az
olvasó, hogy ennek a húsz évvel ezelőtti vizsgálódásnak mára kevés relevanciája lehet, de
a megállapítások alapgondolatukat tekintve gyakorlatilag ma is érvényesek, és jól rámu-
tatnak a fogyasztóiár-index számítás sajátosságaira, a folyamatos módszertani fejlesztési
igények okaira.

Összességében azt mutatták ki, hogy 1995-ben a CPI 1,1 százalékponttal (pp) túlbecs-
li a COLI mértékét (amikor a CPI egyébként 103 százalék körüli volt). Ebből 0,15 pp a
figyelmen kívül hagyott helyettesítéseknek, 0,25 pp az index formulának és 0,6 pp pedig
a minőségi javulásnak és az új termékek nem megfelelő kezelésének volt köszönhető.
(Marton, 2004b) A helyettesítési hatás abból adódik, hogy a CPI – természeténél fogva –
Laspeyres-típusú (bázisidőszaki) súlyozást követ, és így nem képes olyan gyorsan reagál-
ni a relatív árváltozásokra, mint a fogyasztók. A vásárolók termékcsoporton belül (körtét
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olcsóbb körtével) vagy termékcsoportok között (körtét banánnal) helyettesítenek a rela-
tív árváltozások hatására. A kereskedők oldaláról is jelentkezhetnek hasonló hatások a
beszerzési árak változására reagálva, ami szintén „azonnali” eltolódást okozhat a kínálat
oldalán. A másik ok, a minőségi változás nem megfelelő kezelése. A CPI nem igazán
volt képest kezelni az új termékek régebbiekhez képest magasabb minőségét (elsősorban
az elektronikai készülékek esetében). Valamint a teljesen új termékek is gondot okoztak.
A számítógép, mobiltelefon, stb. például a megjelenéséhez képest csak évekkel később
került be a fogyasztói kosárba, amikorra már széles körben elterjedt a használatuk, és át-
estek egy átlagosan 80 százalékos árcsökkenésen. (Marton (2003), Marton (2004a), Kovács
(2003))

A bizottság a mérések mellett ajánlásokat is megfogalmazott, kifejezetten az amerikai
módszertant illetően:

• A CPI mellett egy úgynevezett megélhetési költségindexet is be kellene vezetni, ami
– kísérő mutatóként – többször felülvizsgálatra kerülhetne, és mindig a legújabb
eredményeket tükrözné.

• A fogyasztói kosár összetételét a lehető legkésőbbi adatok alapján kellene megha-
tározni.

• Változtatni kellene a mintavétel módján. Egyrészt a minőségi változást nem mu-
tató termékek megfigyelésére kevesebb energiát kellene fordítani. Másrészt olyan
termékeknél, amelyek ára országos szinten viszonylag egységes, szintén elegendő
kevesebb információ begyűjtése.

Természetesen magát a Boskin-jelentést is sok kritika érte, de javaslatai alapján azóta
is folyamatos módszertani fejlesztések zajlanak.

Ha a fejezet eddigi részeit figyelmesen olvasták, akkor láthatják, hogy a magyar (EU-
s) módszertan fejlesztése során is hasonló problémákkal küzdenek, és több lépést is tettek
már a torzító hatások mérséklésére. A fogyasztási struktúra évenkénti felülvizsgálata és a
t-2-es súlyok használata az elérhető legjobb megoldás a fogyasztói kosár aktualizálására.
A minőségi változások miatt bevezetett kiigazító eljárások szintén – legalább részben –
orvosolják a torzítást. Az Internet és az elektronikus adatgyűjtés pedig a jövőben egyre
több lehetőséget fog adni a mintavétel továbbfejlesztésére, optimalizálására.
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3.2. A vásárlóerő-paritás

A nemzeti számlák rendszeréből előállított legfontosabb makrogazdasági mutatók reálér-
tékének, volumenének összehasonlíthatóságát szeretné biztosítani az International Com-
parison Program (ICP). Ez egy világszintű statisztikai kezdeményezés, ami a Világbank
vezetésével működik 1968 óta. A módszertani fejlesztő munkában részt vesz az ENSZ
Fejlesztési Programja (United Nations Development Program - UNDP), az OECD és az
Eurostat is. A vásárlóerő-paritás kidolgozásának tehát alapvető oka az, hogy a világ gaz-
daságaira jellemző, eltérő árszínvonal miatt a piaci alapon kialakított valutaárfolyamokon
számított GDP nem ad pontos képet a gazdaságok relatív méretéről és a megtermelt ja-
vak szintjéről.

A vásárlóerő-paritás (purchasing power parity - PPP) egy területi árindex, elsősor-
ban országok közötti összehasonlíthatóság biztosítása a célja. Egy általánosan elfogadható
„átfogó” kosarat állítanak össze (háztartások fogyasztása, közösségi fogyasztás, beruházás,
készletfelhalmozás, külkereskedelmi egyenleg segítségével). Ez a kosár természetesen el-
tér a fogyasztóiár-index számításkor használttól, hiszen világszinten kell egy elfogadható,
minden országban beárazható termékkört összeállítani, ráadásul a benne szereplő téte-
lek sem csak a lakossági fogyasztásra korlátozottak. A reprezentánsok alapján minden
ország „beárazza” a kosarat, saját jellemzői alapján súlyozza, és az országok közötti ará-
nyok adják a vásárlóerő paritás értékét. Ez pontosabb képet ad az összehasonlításokhoz,
hiszen nem csak a valuta árfolyamokat használják fel, hanem adott országban az átlagos
árszínvonalat is beépítik az összehasonlításokba. (Pukli - Lindnerné Eperjesi, 2004)

Az ICP további nemzeti és regionális intézményekkel együttműködve összegyűjti és
összehasonlítja az ár és kiadás adatokat, és publikálja a vásárlóerő-paritás eredménye-
ket az egész világra. A legfrissebb eredményeket 2014-ben tették közzé. Ezek 2011-es
referencia évre vonatkoznak és 199 ország adatainak felhasználásával készültek el.

Az Európai Unióban egy speciális vásárlóerő-paritást alkalmaznak, amit az angol el-
nevezése (Purchasing Power Standard) alapján a PPS rövidítéssel szoktak jelölni. Helyen-
ként euró alapú PPS-ként is hivatkoznak rá, ami jól jellemzi a tartalmát is. Lényegében
euróra átskálázott vásárlóerő paritásról van szó. Ez annyit jelent, hogy 1 PPS (mint fiktív
valutaegység) vásárlóereje megegyezik 1 euró EU-ban érvényes, átlagos vásárlóerejével.
(Hüttl-Vita, 2005)

A vásárlóerő-paritás és a valutaárfolyamok közötti különbség jelentős is lehet. A 3.2.
tábla a világ 12 legnagyobb gazdaságával rendelkező országát mutatja (akik a világ GDP-
jének közel kétharmadát fedik le). A rangsor a PPP-alapon számított GDP hozzájárulásuk



58 3. FEJEZET. ÁRAK A STATISZTIKÁBAN

szerint került kialakításra, de mellette láthatjuk (ha feltesszük, hogy a 12 legnagyobb gaz-
daság ugyanaz) a valutaárfolyamok segítségével számított eredmények szerinti rangszá-
mokat is. A másik két oszlop a GDP részesedést mutatja a kétféle számítási mód szerint.
Jól látható, hogy akár a megoszlási viszonyszámok nagyságát, akár a sorrendet tekintve
jelentős eltérések adódnak. India például a valutaárfolyamokkal számolva csak a kilen-
cedik helyen lenne, míg a vásárlóerő-paritás alapján a harmadik. Érzésünk szerint is ez
utóbbi rangszám felel meg jobban a valóságnak.

3.2. táblázat: A 12 legnagyobb gazdaság az ország GDP részesedése alapján, 2011

PPP-alapú
rangszám

Valuta-
árfolyam-alapú

rangszám
Ország

GDP arány
(PPP-alapú,
világ=100%)

GDP arány
(valutaárfolyam

-alapú,
világ=100%)

1 1 Egyesült Államok 17,1 22,1
2 2 Kína 14,9 10,4
3 9 India 6,4 2,7
4 3 Japán 4,8 8,4
5 4 Németország 3,7 5,2
6 9 Oroszország 3,5 2,7
7 6 Brazília 3,1 3,5
8 5 Franciaország 2,6 4
9 6 Egyesült Királyság 2,4 3,5
10 12 Indonézia 2,3 1,2
11 8 Olaszország 2,3 3,1
12 11 Mexikó 2,1 1,7

Forrás: ICP, http://icp.worldbank.org

A vásárlóerő-paritást nagyon sok területen felhasználják az összehasonlítható adatok
előállításához és ezen keresztül a döntéshozásban is:

• Egyesült Nemzetek: fenntartható fejlődési célkitűzések meghatározásához;
• UNDP: Emberi Fejlettség Index számításához (lásd 8. fejezet);
• Világbank: a World Develepment Indicators rendszerében a szegénységi arányok
(lásd 9. fejezt), a gazdaságok mérete és az árszínvonal adatokhoz;

• IMF (International Moneraty Fund): országcsoportos aggregátumok és növekedési
ráták meghatározásához (a World Economic Outlook mutatóknál).

Felhasználói a nemzeti szintű döntéshozók (nemzeti versenyképesség elemzéhez), a

http://icp.worldbank.org
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kutatók (jóllét mérés, fogyasztási mintázatok, egészségügyi és oktatási kiadások, terme-
lékenység) és a versenyszféra is (nemzetközi befektetési döntések).

A vásárlóerő-paritás számításokról részletesen Vita (2004) cikkében olvashat az ér-
deklődő.

3.3. Egyéb árindexek

Big Mac-index

Teszünk egy kis kitérőt a hivatalos statisztika világából. A „The Economist” brit
gazdasági hetilap 1986-ban állt elő az úgynevezett Big Mac-index ötletével, amivel – a
vásárlóerő-paritás alapgondolatával megegyezően – az a céljuk, hogy megnézzék, adott
ország fizetőeszközének dollárhoz viszonyított árfolyama mennyire értékeli megfelelően a
két ország közötti vásárlóerő (fogyasztói árszínvonal) különbségét. Az összetett fogyasztói
kosár helyett egyetlen terméket, a McDonalds’ világhírű Big Mac szendvicsét használták
fel. Erre az adta az alapot, hogy ez egy olyan „globális” termék, ami nagyon sok országban
kapható (több, mint 100 országban vannak McDonalds’ gyorséttermek), és majdnem tel-
jesen egységes az összetétele, valamint a fogyasztásának a mértéke is jelentős. 1986 óta
félévente frissítik és publikálják az indexet. Minden országból összegyűjtik és dollárra
átszámítják a Big Mac szendvics árát, majd országpáronként meghatározzák az árkü-
lönbség arányát. Végül a valutaárfolyam és a Big Mac dollárban mért áraránya alapján
mondják azt, hogy egy adott ország valutája a dollárhoz képest alul- vagy felülértékelt.
(The Economist, 2018)

Egy egyszerű példán szemléltethető az index lényege (3.4. ábra) az amerikai dollár
és a kínai yuan viszonyán keresztül.

Tudományos körökben sok kritika éri ezt a mutatót, hiszen bár a McDonalds’ árkép-
zési szempontjai meglehetősen összetettek, mégsem tükrözik megfelelően a fejlettségben,
bérben, életszínvonalban érvényesülő különbségeket.

Vannak próbálkozások más, egyszerűsített mutatók számítására is. Így például ja-
vasolják a hajvágás árának vizsgálatát, ami szintén tekinthető „globális” szolgáltatásnak.
Olyan összehasonlító számítások is vannak, amelyek azt mérik, hogy adott országban
hány órát kell dolgozni egy Big Mac megvásárlásához, vagy egy hajvágásért.
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3.4. ábra: A Big Mac-index lényege

Forrás: The Economist (2018) alapján saját szerkesztés

Az árindexek egy másik csoportja az úgynevezett termelői árindexek (Producer Pri-
ce Index – PPI). Ez egy összefoglaló név az olyan mutatókra, amelyek a termelők által
vásárolt vagy eladott termékek árszínvonal változását mérik. Két fajtájuk van. Az input
vagy ráfordítási árindexek a termelők által folyó termelési célokra vásárolt és felhasz-
nált termékek, míg az output vagy kibocsátási árindexek a termelők által előállított és
eladott termékek átlagos árváltozását mutatják. Előbbiekre úgy is tekinthetünk, mint a
potenciális infláció mutatóira, az utóbbiak pedig a ténylegesen megvalósult árváltozás
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mértékét mutatják (mennyi épült be a ráfordítási árváltozásból a kibocsátásba). Röviden
foglalkozunk néhány termelői árindex típussal.

Ipari termelői árindex: Az ipari termékek és szolgáltatások képezik a megfigyelés
alapját. Az ipari tevékenységet végző gazdasági szervezeteknél zajlik az árak összeírása.
Mind a szervezetek, mind a termékek szempontjából mintavételes a megfigyelés. Külön
határozzák meg a bel-, illetve külföldre értékesített termékekre.

Építőipari árindex: Számítható mind input, mind output oldalról. Az EU gyakorlatá-
ban – csakúgy, mint világszerte – a kibocsátási árindexet részesítik előnyben. Tartalmaz-
za az építőiparban felhasznált legjellemzőbb anyagok termelői árában és az építőiparban
dolgozók keresetében bekövetkező átlagos változást.

Mezőgazdasági árindexek: A mezőgazdaságban mind a kibocsátás, mind a ráfor-
dítás árindexei kiemelten fontosak. A termelői árindex a mezőgazdasági termelők ter-
mékeiért fizetett árak átlagos változását mutatja meg. Az alapadatokat a mezőgazdasági
termékeket felvásárló szervezetektől gyűjtik össze, illetve kisebb részben a piacokon ír-
ják össze, összesen mintegy 170 féle termék esetében. A szezonalitás a mezőgazdaság
esetében a legjelentősebb. Ezen belül is a zöldségek és gyümölcsök termékcsoportja a
leginkább kitett szezonális ingadozásoknak. Éppen ezért ennek a csoportnak hónapról
hónapra más az összetétele. A mezőgazdasági ráfordítások árindexe lefedi a mezőgazda-
sági termeléshez felhasznált valamennyi, mezőgazdasági és azon kívüli termékek árvál-
tozását (beleértve a beruházási javakét is). A két bázisviszonyszám hányadosát is publi-
kálják (negyedévente). Ez nem más, mint az agrárolló. A termelői árindex és a ráfordítási
árindex egymáshoz viszonyított aránya. Azt mutatja meg, hogy bázisidőszakban értéke-
sített volumenért mennyivel nagyobb vagy kisebb volumenű, a termeléshez szükséges
termék kapható a tárgyidőszakban. A mutató a nevét a kétféle index egyidejű ábrázolá-
sával nyert vonaldiagramról kapta, ami egy ollóra hasonlít. Ha nyílik az agrárolló (vagyis
az agrárolló mutató értéke 100 százalék alatti és csökkenő), az azt jelenti, hogy a terme-
léshez szükséges inputok ára gyorsabb ütemben nő, mint a kibocsátott termékek áráé,
és ez kedvezőtlen a mezőgazdasági termelők számára.

A 3.5. ábrán a termelői és ráfordítási árindexek bázisviszonyszámait láthatjuk (2000.
a bázisév). A termelői árindex vonala végig a ráfordítási árindexé alatt fut, vagyis a
mezőgazdaságban felhasznált javak (input) árai nagyobb mértékben növekednek, mint
a termelői (output) árak. A két vonal távolsága jelzi, hogy mekkora az „ék” a kétféle
árváltozás között.

Külkereskedelmi árindexek: Két komponensből állnak össze: devizaárindex (a de-
vizában mért átlagos árváltozást méri) és árfolyamindex (adott ország devizájának a töb-
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3.5. ábra: A termelői és ráfordítási árindexek alakulása a mezőgazdaságban, Magyaror-
szágon (2000=100%)
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Forrás: KSH 3.6.12 Stadat táblája alapján saját szerkesztés

bi ország devizájához mért átlagos változását méri). Az átlagoláshoz használt súlyok a
partnerországok hazai gazdaságban betöltött szerepét fejezik ki. Az így külön exportra
és külön importra kiszámított árindexek hányadosa lesz a cserearány-mutató. A csere-
arány mutatónak sokféle változatát használják. A legegyszerűbb verzió azt mutatja meg,
hogy a tárgyidőszakban egységnyi importért hány százalékkal több (ha a mutató egynél
nagyobb) vagy kevesebb (ha a mutató egynél kisebb) exportárut kellett értékesíteni a
bázisidőszakhoz képest. (Pukli - Lindnerné Eperjesi, 2004)

Deflálás: A deflálás nem egy újabb árindex, viszont árindexek felhasználásával tör-
ténik, és fontos szerepe van sok makrogazdasági mutató számítása során. A deflálás lé-
nyege, hogy folyó áras adatokból megfelelő árindexek felhasználásával változatlan áras
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adatokat számítunk. A fejezet elején már említett érték = ár · volumen alapösszefüggést
az indexekre is kiterjeszthetjük. Ha tehát az értékváltozás (értékindex) nagyságát sze-
retnénk megtisztítani az árváltozások hatásától, mert a volumenfolyamatokra vagyunk
kíváncsiak, akkor az értékindexet vissza kell osztanunk a megfelelő árindexszel. Bizo-
nyos értékindexeket a fogyasztóiár-index segítségével deflálunk (például a reáljövedelem
index számítás esetében, lásd 5. fejezet) vagy a változatlan áras GDP (Gross Domestic
Product, bruttó hazai termék) összeállítása esetében például a fogyasztóiár-index mel-
lett termelői árindexeket is alkalmaznak. Deflálják például a lakáspiaci árindexeket is. A
deflálás tehát fontos mozzanat az értékben számított statisztikák időbeli összehasonlítha-
tóságának megteremtése során. (Hüttl-Pozsonyi-Szőkéné, 2015)

Az árak, árváltozások megfigyelése a hivatalos statisztika jelentős területe, ami sok-
rétű feladatokkal jár, és folyamatos módszertani fejlesztést igényel. A kapott eredmények
ugyanakkor fontos elemei a gazdaságot érintő döntéseknek.
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4. FEJEZET

A demográfia főbb témakörei

Ahivatalos statisztika témái közül a demográfia tekinthet vissza a legrégebbi
múltra. Története szinte egyidős az emberiség történetével. A népesség létszá-
mának és összetételének bizonyos mértékű ismerete ugyanis már időszámítá-
sunk előtt több ezer évvel is fontosnak bizonyult. Természetesen az összeírások,

illetve megfigyelések tartalma és jellege, a felhasznált és számított mutatók módszerta-
na és köre rengeteg fejlődésen és változáson ment keresztül, de alapvetően a népesség
és népmozgalom mérése köré csoportosul napjainkban is. A fejezet célja a demográfia
történetén keresztül a népességösszeírások jellemzőinek bemutatása mellett, a hivatalos
statisztikában felhasznált legfőbb mutatószámok tartalmának és módszertani hátterének
a leírása. A fejezet végén a napjainkra jellemző, legfontosabb tendenciákat elemezzük az
Európai Unióra és Magyarországra vonatkozóan.

4.1. A népszámlálások története

A népesség számbavételének története – az adatgyűjtések közül a legrégebben – több
ezer évvel ezelőtt vette kezdetét. A legelső népszámlálások (Kínában i.e. 2238-ban) célja
az volt, hogy az állam vezetői tisztában legyenek a hadba hívható férfiak, a potenci-
ális adófizetők, illetve a nagy építkezésekhez mozgósítható munkavállalók létszámával.
Egyiptomban, Indiában, a Római Birodalomban és a görög városállamokban is zajlottak
népszámlálás jellegű felmérések. Az ókori Rómában már i.e. 600-500 között a rendszeres
cenzusok mellett nyilvántartásokat vezettek a halálozásokról, a születésekről és a fiatalok
felnőtt korba lépéséről. Ezek az adatgyűjtések azonban még nem a teljes népesség szám-
bavételére irányultak, hanem elsősorban a felnőtt férfiakat írták össze, a gyermekeket és
a nőket nem. A római összeírások emellett viszont a szabad polgárok ingó és ingatlan
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vagyonát (beleértve a rabszolgákat) is felmérték. A középkor a népszámlálások szem-
pontjából is „sötétnek” nevezhető, hiszen évszázadokra megszakadt a szervezett adat-
felvételek folyamata. Különböző egyházi és földesúri összeírásokból becsülhetőek csak
a népességadatok. A hosszú kihagyás után Hódító Vilmos Domesday book-ja (1086)
az első, amelyben egy egész ország felnőtt férfi népességére vonatkozóan részletesebb
adatokat találunk. Az újkorból már jóval több adatforrás áll rendelkezésre. Az olasz vá-
rosállamokból, a német fejedelemségekből, francia és angol összeírásokból is viszonylag
gazdag adatvagyon keletkezett. A demográfia tudományának megalapozása, az adatok
elemzése azonban csak a XVII. században kezdődött el a londoni szövetkereskedő, John
Graunt (1620-1674) munkásságával. Kutatásai során számos, ma is érvényes demográ-
fiai törvényszerűséget fedezett fel, mint például a férfiak magasabb halandósága vagy a
fiúszületési többlet. Eredményeit publikálta is. Az ő szellemisége ihlette meg Sir William
Petty-t (1623-1687), aki a politikai aritmetika (Aritmetica politica) néven a statisztiká-
nak is új utakat nyitott meg. Német területen J. P. Süssmilch (1707-1767) végzett úttörő
munkát a népesség tudományos vizsgálatában a göttingeni egyetem tanáraként. A XIX.
századból Adolphe Quetelet (1796-1874) belga csillagász foglalkozott átfogóan a népe-
sedéssel. Úgy vélte, hogy a társadalmi életben is a természeti törvények érvényesülnek,
ezek határozzák meg a születésekben, halálozásokban, más társadalmi jelenségekben a
szabályszerűségeket.

A tudomány külföldi fejlődésének bemutatása mellett nem szabad megfeledkezni a
hazai kiemelkedő kutatókról sem. (Az 1. fejezetben már néhány jeles statisztikust bemu-
tattunk ugyan, itt a demográfiában elért eredményekre koncentrálunk.) A demográfia
„művelésének” magyarországi kezdeteit Bél Mátyás (1684-1749) nevéhez köthetjük. Ez a
pozsonyi tanár volt a hazai statisztikai tudomány úttörője, első művelője. Hatvani István
(1718-1786) és Schwartner Márton (1759-1826) már ismerték és felhasználták a politi-
kai aritmetika vívmányait. Fényes Elek (1807-1876) a magyar honismereti és statisztikai
tudomány egyik megalapítója. Műveinek többsége ma is forrásértékű. Kőrösy József
(1844-1906) az első, aki nemzetközi hírnévre tett szert, elsősorban a halandóságra vo-
natkozó vizsgálatai révén. Elemzéseit nemzetközi kontextusba helyezte, és tanulmányait
több idegen nyelven is megjelentette. Buday László (1873-1925) több jelentős művet is
írt, többek között az 1900. évi népszámlálás főbb eredményeit is ő ismertette először. (Ő
alapította a Magyar Statisztikai Társaságot is 1922-ben, ami az 1949-1960 közötti idő-
szakot leszámítva folyamatosan működik azóta is.) Theiss Ede (1899-1979) a dinamikus
közgazdaságtan és az ökonometria mellett a gazdaságstatisztika terén folytatott jelentős
kutatásokat. Thirring Lajos (1899-1983) a népszámlálások megszervezése és irányítása
terén végzett kiemelkedő munkát, mint a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője.
(Hoóz, 1987), (Szűcs, 2006)



4.1. A NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETE 67

A demográfia tudományának fejlődésével párhuzamosan a népesség összeírások rend-
szere, módszertana is folyamatosan formálódott. Az első, kifejezetten statisztikai célú nép-
számlálást Québecben (a mai Kanada területén) tartották 1665-ben. Európában 1749-ben
zajlott az első ilyen adatfelvétel az akkor svéd fennhatóság alatt álló Finnországban. Ezek
minden tekintetben megfeleltek a modern népszámlálások feltételeinek: egyidejűleg vég-
rehajtott, egy időpontra vonatkozó összeírások voltak, és az adott terület minden egyes
személyére kiterjedtek. Európában a XIX. század elejétől többé-kevésbé rendszeresen
zajlanak a népesség-cenzusok. Hazánkban II. József rendelte el az első ilyen színvonalú
adatfelvételt. Ez 1784-ben vette kezdetét, és három esztendőbe telt a végrehajtása. Rend-
kívüli előnye volt, hogy a papságra és a nemességre is kiterjedt, hű képet adva a teljes
népesség összetételéről. 1804 és 1847 között nagyjából évente vették számba Magyaror-
szág népességét, ezek az összeírások azonban nem terjedtek ki a papságra és nemességre,
és így nem tájékoztattak a népesség pontos létszámáról. Az osztrák hatóságok két ízben
(1850-ben és 1857-ben) hajtottak végre népszámlálást az ország akkori területén. Az első
magyar cenzus (1870) óta – a háborús éveket leszámítva – hazánkban is 10 évente veszik
számba a teljes népességet. 1960-tól kezdve pedig két népszámlálás között – viszonylag
nagy – reprezentatív mintán alapuló ún. mikrocenzusokat is tartanak.

Miután a népesség számbavétele minden országban alapvető fontosságú, és páratlan
mennyiségű tapasztalat gyűlt össze az összeírások hosszú története alatt, ezért a nem-
zetközi harmonizáció igénye is hamar felmerült. Már 1872-ben a Szentpétervárott ren-
dezett 8. Nemzetközi Statisztikai Kongresszuson megállapodás született a népszámlálási
kritériumok „nemzetközi minimumáról”. Nagy nemzetközi szervezeteknél (Nemzetközi
Statisztikai Intézet (alapítva 1885), Egyesült Nemzetek Szervezete (létrejött 1942), Európai
Gazdasági Bizottság) azóta is folyamatosan napirenden vannak a népszámlálások időben
és módszertanban történő összehangolásának kérdései. (Szűcs, 2006)

Két olyan alapvető tényezőt kell itt kiemelni, ami a népesség összeírások sajátos vo-
násai miatt fontos szerepet játszik a pontosság és az összehasonlíthatóság szempontjából:
az eszmei időpontot és a népességkategóriákat vagy népességcsoportokat.

Az eszmei (vagy referencia) időpontra azért van szükség, mert a népesség álló so-
kaság, vagyis csak konkrét időpontra vetítve értelmezhető. Magyarországon a cenzusok
nagyobb részében a december 31-én éjfél volt ez az időpillanat. Az utóbbi két összeírás
„lóg ki” leginkább a sorból a 2001. február 1-jei és a 2011. október 1-jei 0 órás referencia
időponttal.

A népességkategóriák, vagy népességcsoportok kérdése pedig azért kulcskérdés, mert
ezek megfelelő kezelésével kerülhető el azonos személyek többszöri számbavétele, vagy-
is az összeírások pontosságát alapvetően meghatározzák. Már az Augustus császár által
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elrendelt népesség összeírásnál is gondot fordítottak erre: „Mennek vala azért mindenek,
hogy beirattassanak, kiki a maga városába.” (Lukács evangéliuma, 2.1-2.4) Vagyis min-
denkinek a szülővárosába kellett mennie az összeírás idejére, hogy elkerüljék a többszöri
számbavételt. A mai módszertan szerint megkülönböztetjük a következő kategóriákat:
jelenlévő, távollévő, állandó, illetve ideiglenes lakó. Ezek kombinációinak és definíciói-
nak a meghatározása elsősorban az összeírást végzők számára kell, hogy világos legyen,
elkerülve a többszörös összeírást. Napjainkban a szabadabbá váló külföldre történő moz-
gással, a távolságok „lecsökkenésével”, az ideiglenes lakóhelyek egyre növekvő számával
még inkább fontossá válik ezen kategóriák pontos követése. (Galambosné Tiszberger,
2012)

4.2. A demográfia vizsgálati módszerei

A demográfia szó görög eredetű. A démosz jelentése népesség, a gráfia pedig leírást
jelent. Ez a tudomány a történelem során hosszú időn keresztül csak leíró jellegű volt.
Nem kutatta a folyamatok közötti összefüggéseket, illetve azok magyarázatát, okait. A 20.
századi demográfia viszont már nem elégszik meg a leíró jelleggel, hanem összefüggé-
seket, egymásra hatásokat keres. A számítástechnika fejlődésével pedig egyrészt jelentős
tömegű adat tárolására, másrészt nagy mennyiségű adat bonyolultabb feldolgozására is
lehetőség nyílt.

Demográfia „A demográfia az a történelmileg változó tudomány, amely a népesség összetéte-
lének, változásának és területi elhelyezkedésének törvényszerűségeit kutatja, behatóan elemzi
a különféle változásokat előidéző okokat és e változások következményeit. Feltárja a népese-
dési folyamatok befolyásolásának lehetőségeit. Mivel a népesség önmagát mennyiségileg és
minőségileg reprodukáló sokaság, a demográfia feladata az, hogy ezt a megújulási folyamatot
megfigyelje.” (Hoóz (1987) 19. o. )

A demográfiai vizsgálatokhoz az alapot a mindenkori népszámlálások, a mikrocen-
zusok, illetve az anyakönyvi rendszerek információi biztosítják. A demográfia eszköztára
meglehetősen gazdag és sokszínű. Egyfajta csoportosítása lehet a felhasználható módsze-
reknek a következő:

• Leíró elemzések: népességcsoportok kialakítása, átlagok, illetve dinamikus, meg-
oszlási, intenzitási és koordinációs viszonyszámok (Herman et al., 1994), stb. fel-
használása.
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• Kohorszmódszer vagy longitudinális elemzések: különböző kohorszok életútjának
megfigyelése, leírása és vizsgálata a kívánt jelenség szempontjából.
• Transzverzális (keresztmetszeti) vizsgálatok: a vizsgálni kívánt jelenségek egyes
naptári időszakok alatti, több kohorsz magatartásának hatásával meghatározott
alakulását elemzi. (pl.: halandósági táblák).

A mindennapokban a leginkább elterjedt, legtöbbször és legszélesebb körben felhasz-
nált módszerek a leíró elemzések csoportjába tartoznak. Ennek több oka is van. Egyrészt
a felhasznált mutatók számításának és értelmezésének egyszerűsége, másrészt – és talán
ez a hangsúlyosabb érv – pedig a longitudinális és transzverzális vizsgálatok egyedi szin-
tű adatokon alapulnak, amelyek csak kevés kutató számára érhetőek el. A demográfia
főként leíró adatokon alapuló két nagy területe a népességszám vizsgálata (álló népes-
ség), illetve a népmozgalmi jelenségek mérése. E két terület lehatárolásának alapvető
szempontja, hogy míg a népességszám adott időpontban megfigyelhető létszámadatokat
vizsgál, addig a népmozgalmi adatok inkább a népesség változásának és a befolyásoló
folyamatoknak a számszerű megragadására törekszenek. A népesség összetételének vizs-
gálatához az adatokat rendszerint a cenzusok biztosítják, amelyek egy konkrét referencia
időpontra vonatkozóan állapítják meg a népesség nagyságát, összetételét (stock). A teljes
körű összeírásokból származó adatokkal tetszőleges területi szinten lehet elemzéseket vé-
gezni. A népmozgalmi megfigyelések olyan jelenségekkel foglalkoznak, amelyeket nem
egy időpontra vetítve lehet értelmezni, hanem időtartamra, általában naptári évre (flow).
Ezek forrásai inkább az anyakönyvi nyilvántartások. Ezeknek a jelenségeknek a változá-
sait érdemes éven belül is megvizsgálni, hiszen szezonális hatások fellelhetőek például a
házasságkötések vagy akár a halálozások alakulásában is. Ehhez azonban havi bontású
idősorokra van szükség. Az ilyen típusú vizsgálatokat elsősorban országos szinten lehet
elvégezni, mert részletesebb területi bontás többnyire nem áll rendelkezésre.

4.3. Népszámlálások

Népszámlálás A népszámlálás vagy cenzus „az állam által egy meghatározott területen élő
népesség minden egyedére kiterjedő, egy adott (eszmei) időpontra vonatkozó demográfiai,
gazdasági és szociális adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele.” (Gyémánt-Katona (2015)
23. o.)

A mai modern népszámlálások sokrétű információt gyűjtenek és szolgáltatnak a tár-
sadalmi viszonyok, a háztartás jellemzők és összetétel, a családi kapcsolatok, a lakáskö-
rülmények helyzetéről, alakulásáról. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) először
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1949-ben, majd 1954-ben adta ki „A népszámlálási módszerek kézikönyve” (Handbook
of Population Census Methods) kötetet, ami nemzetközi szinten fogalmazott meg aján-
lásokat az adatgyűjtésekkel kapcsolatban. A több, mint 50 éve megjelent dokumentum
alapvető iránymutatásai ma is megállják a helyüket. A következő alapelveket rögzítette:

• Általánosság: minden személy minden fontos jellemzőjére terjedjen ki a felvétel.
• Egyidejűség: mivel állapotfelvételről van szó, fontos a pontos eszmei időpont meg-
határozása.

• Rendszeresség: legalább 10 évenként, általában a 0-ra végződő (vagy akörüli) évek-
ben ismétlődjön.

• Földrajzilag meghatározott terület.
• Állami támogatás: a pénzügyi források és a jogszabályi háttér biztosítása.

A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. tövény (csakúgy, mint elődje az 1993. évi XLVI.
törvény) kimondja, hogy a népszámlálások végrehajtásáról külön törvénynek kell intéz-
kednie. Ennek alapvető része az eszmei (referencia) időpont meghatározása. Erre azért
van szükség, hogy minden felvett adat ugyanarra az időpontra vonatkozzon. Az eszmei
időpont rendszerint a felvétel lebonyolítását megelőző, közeli dátum. Gyakran az év el-
ső vagy utolsó napja. A 2011-es hazai cenzus esetében 2011. október 1. 0 óra 0 perc
volt. Az eszmei időpont mellett a másik fontos szempont a többszörös összeírás elkerü-
lése, vagyis egyazon személyt csak egyszer írjanak össze. Ennek biztosítására például a
2000-es népszámlálások kapcsán az ENSZ meghatározta a szokásos lakóhely fogalmát:
„A szokásos lakóhely az a földrajzilag meghatározható hely, ahol a számba vett személy
általában lakik. Ez lehet azonos azzal a hellyel, ahol az eszmei időpontban tartózkodott,
de különbözhet is attól, vagy pedig lehet az illető személy bejelentett lakóhelye. Szokásos
lakóhelynek tekintendő az, amelyen leggyakrabban tölti éjszakai pihenését.” (Éltető et al.
(2006) 16. o.) Ezzel elkerülhető, hogy ideiglenesen máshol tartózkodó személyeket több-
ször, több helyen is összeírjanak. A népszámlálások között eltelt időszakban jellemzően
egy-két úgynevezett mikrocenzus (kisnépszámlálás) végrehajtására kerül sor. Ezek lénye-
ge, hogy a lakosság néhány százalékát kitevő mintasokaságon végzik el az összeírást, és
ezzel pontosítják a cenzusok közötti időszak adatait. A legutóbbi 2011-es magyarországi
népszámlálás világszinten is innovatívnak tekinthető, hiszen a hagyományos, papír alapú
kérdőívek helyett a vállalkozó szellemű adatszolgáltatók Interneten is kitölthették mind a
személyes, mind a lakáskérdőívet. A népesség közel egyötöde élt is ezzel a lehetőséggel,
sok erőforrást megtakarítva ezáltal.
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4.4. Álló népesség

A népesség csoportosításának legfőbb szempontjai: nemek, területi elhelyezkedés (la-
kóhely), korcsoport, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi-gazdasági
helyzet, anyanyelv és nyelvtudás, állampolgárság, vallás, nemzetiség. Természetesen ezek
bármilyen kombinációja is érdekes lehet.

4.1. ábra: Magyarország korfái különböző években (népesség százalékban)
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Forrás: Kapitány (2015) alapján saját szerkesztés

A népesség alapvető jellemzője az életkor. A népesség egészének életkor és nem
szerinti összetételének, nagyságának alakulását egy speciális ábratípussal az úgynevezett
korfával (age pyramid, korpiramis) lehet szemléletesen bemutatni. Ez nem más, mint
két, egymással szembe állított szalagdiagram. Általában jobb oldalon a nők, bal oldalon
a férfiak száma (vagy relatív gyakorisága) szerepel. A függőleges tengely pedig az élet-
korokat tartalmazza „tetszőleges” részletezettséggel. Ez az ábrázolásmód nemcsak a sok
információ szemléletes összesűrítésére szolgál, hanem megkönnyíti a különböző területi
egységek, illetve az azonos területen, de eltérő időben élő népességstruktúrák összeha-
sonlítását is. Emellett pedig alapvető tendenciákat lehet felismerni a korfa „képéből” a
népesség rövid, közép- vagy hosszú távú fejlődésére vonatkozóan, de megmutatkoznak
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rajta a népesedési intézkedések hatásai is. Elméleti szempontból háromféle korfát külö-
níthetünk el, aminek illusztrálására Magyarország korfáit mutatjuk be három különböző
időszakban (lásd 4.1. ábra):

• Piramis, vagy karácsonyfa alakú (bal oldali ábra), ami a szaporodó népességre
utal. Sok a fiatal, széles a korfa alsó része, ugyanakkor felfelé keskenyedik (kevés
az idősebb). Ilyen a fejlődő országok korfája. Magas a termékenység, sok a fiatal,
viszont az emberek általában rövidebb ideig élnek. (A legtöbb afrikai ország ilyen
képet mutat. Például Madagaszkár vagy Nigéria korfája szinte szabályos piramis.)

• Hagyma vagy urna alakú (jobb oldali ábra), ami kevés fiatalt mutat, a közép-
korúak számossága a legnagyobb, és a fiatalok létszáma hasonló az idősekéhez,
valamint jellemző a hosszabb életkor. Ez a fogyó népesség korfája, ahol egyre ki-
sebb a termékenység, viszont a hosszabb élet okán az ilyen korfával rendelkező
országok (sok európai ország ide sorolható) növekvő eltartási terhekkel, alacsony
reprodukcióval számolhatnak. Az ilyen országok demográfiai tartaléka nagyon ki-
csi.

• Harang alakú (középső ábra), ahol a fiatalok és középkorúak számossága egyfor-
mán magas, és csak az idősek sávjában keskenyedik el a korfa teteje. Ez stagnáló
népességre utal. (Ide sorolható például India.)

Napjainkban egy negyedik típus is elkezdett kirajzolódni, amit angolul találóan „ki-
te” vagyis papírsárkány néven emlegetnek. A fiatalok száma vészesen kevés, az idősek
száma pedig a középkorúak számát is meghaladja, aminek hátterében a folyamatosan
fejlődő orvostudomány, egészségesebb életmód miatt emelkedő élethossz áll, a termé-
kenység jelentős csökkenése mellett. Alakjában valóban egy papírsárkányra hasonlít a
hosszan elnyúló alsó részével. Japán korfája például a közeljövőben már inkább papír-
sárkány alakot fog felvenni.

A korösszetétel mellett a nemek arányát is fontos megvizsgálni. Az egyes korcso-
portok esetében jelentős hatása van a nemek arányának. Természetes jelenség, hogy
születéskor fiútöbblet van (nagy aggregátum szintjén 52:48 arányból indulunk születés-
kor a fiúk javára). Ugyanakkor az eltérő halandósági viszonyok ezt kiegyenlítik, hiszen a
nők átlagosan hosszabb életet élnek. A nemek arányát emellett a születésszabályozó in-
tézkedések és a különböző típusú vándorlások is befolyásolják. A rendkívüli események,
mint például a háborúk ugyancsak torzítják a nemek közel egyenlő arányát, és hatásuk
a korfára pillantva is generációkon át látható.

A demográfiai kutatásoknak, elemzéseknek egy sajátos ága a népesség előreszámítá-
sok (demográfiai prognózisok) készítése. Ennek lényege egy népesség létszámának jövő-
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beni időpontokra történő előrebecslése. A demográfiai folyamatok és struktúrák viszony-
lag lassú változása miatt ezek a kalkulációk általában meglehetősen pontosak. Ez azonban
nem „jóslás”, hanem számszerűen megfogalmazott hipotézisek alapján készülő népesség-
továbbvezetés. A népesség-előreszámítások általában több változatban készülnek, ame-
lyek a demográfiai alapfolyamatok (születés, halálozás) többé-kevésbé eltérő jövőbeni
alakulásának feltételezésére épülnek. Az előreszámítás történhet analitikus vagy biomet-
riai eljárással. Előbbi lényege, hogy a legfontosabb, változást befolyásoló demográfiai
tényezőket kiragadják, és egyetlen matematikai képlettel számítják ki adott időpontra a
várható népességet. Utóbbi a születési és halálozási arányszámok becslésével dolgozik. A
népesség-előreszámítások felhasználási területe rendkívül széles, alapját képezik többek
között társadalmi, pénzügyi, gazdaságossági számításoknak, elemzéseknek.

A népességszám alakulását nem csak az egyének megfigyelésével szokás elemezni.
Az elemzés egy másik fontos vizsgálati szintje a háztartás. A háztartás definíciója az idők
során némileg módosult, de alapvető lehatárolása viszonylag állandó.

Háztartás „A háztartás azoknak az együtt lakó személyeknek a köre, akik közös lakásban
vagy annak egy részében laknak, a létfenntartási költségeket részben vagy egészében közösen
viselik és a hét egy vagy több napján rendszerint közösen étkeznek.” (Hoóz (1995) 78. o.)

A háztartás természetesen lehet egy vagy többcsaládos is. És itt fontos kiemelni azt is,
hogy a család a háztartással nem szinonim fogalom.

Család „A család a házastársi vagy élettársi, illetve a vérségi kapcsolatban együtt élők leg-
szűkebb köre.” (Gyémánt-Katona (2015) 109. o.)

A KSH háztartásstatisztikája a háztartáshoz tartozónak tekinti az ideiglenesen távol élő
diákokat és a munkavállalás miatt távollévőket, feltéve, hogy ellátásukról döntően a meg-
figyelt háztartás gondoskodik, illetve, ha jövedelmükkel alapvetően hozzájárulnak a ház-
tartási kiadásokhoz. A háztartásokat szokás összetételük, méretük szerint csoportosítani
(két felnőtt, két felnőtt egy gyermekkel, két felnőtt két gyermekkel, stb.).

A népesség alakulását a már említett csoportosítási szempontok alkalmazásával két-
vagy többdimenziós táblázat formájában lehet érzékeltetni. Az alapadatokból többféle
viszonyszám számításával nyerhetünk további hasznos információt.

• Sok esetben érdekes az egyes csoportok létszámának, arányának időbeli változása
is. Ezt dinamikus viszonyszámokkal szokás jellemezni (tárgyidőszaki adatot vi-
szonyítunk egy korábbi időszak ugyanazon adatához és az eredményt százalékban
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fejezzük ki). Például a népesség száma 2008-ról 2018-ra 2,7 százalékkal csökkent
Magyarországon. (A dinamikus viszonyszám 9778371

10045401 = 0, 973.)
• Intenzitási viszonyszám: két tetszőleges, egymással kapcsolatban álló jelenség há-
nyadosa. Például egy háztartásra jutó gyerekek száma, egy főre jutó lakóterület
nagysága, stb.

• Nagyon gyakoriak a koordinációs viszonyszámok, amelyek a népesség különböző
csoportjait viszonyítják egymáshoz, mint például a férfiakra jutó nők száma, a
később tárgyalt öregedési index, eltartottsági ráta.

• Megoszlási viszonyszámokkal is dolgozhatunk. Ebben az esetben a népesség egy
részét viszonyítjuk az egészhez. Például bizonyos korcsoportok, nemek, bizonyos
területen élők aránya a teljes népességen belül.

Napjaink fejlődő világában az öregedés a legjelentősebb demográfiai probléma, ezért
külön kiemeljük az ennek jellemzésére, kimutatására felhasználható mérőszámokat:

• Eltartottsági ráta: A gyermek (0-14) és az idős (64 év feletti) népesség aránya a
15-64 éves népességhez viszonyítva. Megbontva is találkozhatunk a mutatóval:
gyermeknépesség eltartottsági rátája és idős népesség eltartottsági rátája néven.

• Öregedési index: Az idős (64 év feletti) népesség a gyermeknépesség (0-14) száza-
lékában.

• 60 éves kor felettiek aránya a teljes népességből (százalékban).
• A népesség átlagéletkora: Minden korévre kiterjedő adatállomány esetében a pon-
tos korévek gyakorisággal súlyozott számtani átlagaként kalkulálható. Amennyi-
ben azonban csak korcsoportos népességadatok állnak rendelkezésre, úgy az osz-
tályközepek súlyozott számtani átlagával tudjuk közelíteni az átlagéletkort.

4.5. Népmozgalom

A népességszám változását több tényező is befolyásolja. Alapvetően két fő összetevő ha-
tározza meg a gyarapodás vagy fogyás mértékét: a természetes szaporodás és a vándor-
lások alakulása. Az úgynevezett természetes népmozgalmi statisztika magában foglalja
elsősorban a születéseket és halálozásokat. Ezekhez kapcsolódóan ide tartoznak továbbá
a házasságkötések és válások, terhességmegszakítások, magzati halálozás, stb.. A népes-
ségszám változásáért pedig mindezeken túl a vándorlás (migráció) a felelős.
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A demográfia megkülönbözteti a termékenység és a születés fogalmakat. Mindkettő
a születéssel kapcsolatos, előbbi középpontjában az anya, utóbbiéban pedig a gyermek
szerepel. Másképpen fogalmazva megkülönböztetjük a szülést és a születést. A születéssel
kapcsolatos mutatók a következők:

• Élveszületési arányszámok: Az élveszületések száma a teljes népességhez (nyers
arányszám), a női népességhez vagy a szülőképes (propagatív) korú női népes-
séghez viszonyítva, illetve ezek korcsoportos megfelelői (tisztított arányszámok).
Tipikusan 1000 főre vetítve, ezrelékben szokás megadni.
• Magzati halálozási arány: A várandósság alatt bekövetkezett magzati halálozás
az összes várandósságon belül.
• Csecsemőhalandóság: 1 éves korukig elhalálozott csecsemők részaránya (száza-
lékban).

A termékenységgel kapcsolatban a legfontosabb mutató az úgynevezett teljes termé-
kenységi arányszám vagy reprodukciós ráta. Ez a mutató a szülőképes korú (15-49)
nőkre számított feltételezett gyermekszám, amelyet egy nő szülne élete folyamán, ha az
adott évi kor szerinti termékenységi arányszámokat állandónak tekintenénk. 2,1-es érték
esetében beszélhetünk a népesség önfenntartó reprodukciójáról. Ha 10 nő átlagosan 21
gyermeknek ad életet élete során, akkor pótolja saját magát és a párját (az apát). A plusz 1
gyermek azokat pótolja, akiknek nem lehetett utóduk. Ennél alacsonyabb érték esetében
természetes fogyásról beszélhetünk. Világunk fejlett országaiban ez az érték bőven el-
marad a 2,1-es értéktől. Ugyanakkor a fejlődő, gazdaságilag elmaradottabb országokban
akár többszörös értéket is elérhet.

A születések számával kapcsolatban az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy a gyermek
házasságban született-e, illetve a háztartások összetételének vizsgálatakor szintén szerepet
kapnak a családban élő gyermekek.

A születések száma mellett a másik természetes, a népmozgalmat alakító tényező a
halálozás. Ezzel kapcsolatban is többféle mutató áll rendelkezésre:

• Születéskor várható átlagos élettartam: Ez egy rendkívül komplex mutatószám,
ami a halandóság alakulásának jellemzőit összesíti. Jellemzi a népesség egészségi
állapotát és bizonyos fokig az életszínvonalát is. (Hoóz, 1987) A mutatószám ebben
a formájában újszülöttekre vonatkozik, de lehetőség van más életkorú népességre
is kiszámítani a még várható átlagos élettartamot.
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• Halálozási arányszám: 1000 főre jutó halálozások száma (ezrelék).

A korcsoportos, úgynevezett halandósági táblák adnak lehetőséget arra, hogy a vár-
ható átlagos élettartamra vonatkozó számításokat elvégezzük. A halálozási táblák az adott
év korspecifikus halálozási rátáiból indulnak ki. A várható élettartam mutatók éppen
ezért a halálozás komplex mérőszámai, és tükrözik az adott népességre jellemző egészségi
állapotot. Legtöbbször az újszülöttekre használják. Ez a formája megmutatja, hogy adott
évben születettek átlagosan milyen hosszú életre számíthatnak (években), feltéve, hogy
az aktuálisan fennálló korcsoportos halandósági viszonyok állandóak maradnak. Jelen-
leg, a javuló egészségügyi viszonyok miatt a születéskor várható élettartam folyamatosan
növekszik. Általános jelenség az is, hogy a nők átlagosan hosszabb életre számíthatnak,
mint a férfiak.

A születések és halálozások alakulása határozza meg az úgynevezett természetes sza-
porodási rátát, ami az élveszületések és a halálozások számának egyenlege 1000 főre
vetítve vagy a teljes népesség arányában.

A természetes szaporodás (vagy fogyás) mellett a népességszámot formáló másik té-
nyező a vándorlás. A vándorlás (migráció) a népesség helyváltoztatását jelenti, feltéve,
hogy a mozgás valamely terület határainak elhagyásával jár. A vándorlások akár jelentő-
sen is befolyásolhatják egy-egy terület demográfiai jellemzőinek alakulását, azért részle-
tesen nyomon követik a vándorlók számát, a vándorlások irányát, területi összefüggéseit,
a vándorlók további jellemzőit. A vándorlásokat többféle szempont szerint csoportosít-
hatjuk, így beszélhetünk:

• belső-külső vándorlásról a célállomás szempontjából,
• állandó-ideiglenes vándorlásról, illetve ingavándorlásról a helyváltoztatás időbeli
alakulásától függően.

Az országhatáron belüli vándorlást nevezzük belsőnek, az országhatárt átlépőt pedig
külsőnek (vagy nemzetközinek). Ez utóbbit aszerint is szokás megbontani, hogy EU-n
belüli vagy harmadik (EU-n kívüli) országba történik a vándorlás.

A tartózkodás időtartamának esetében a 12 hónap tekinthető vízválasztónak. A 12
hónapnál rövidebb idejűt ideiglenes, az ennél hosszabb ideig tartót pedig állandó vándor-
lásnak tekintjük. Az ingavándorlás pedig heti/havi ingázást jelent a lakóhely és a külföldi
munkahely, esetleg oktatási intézmény között.
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A nemzetközi vándorlási szándék vizsgálata is megjelenik tematikus összeírásokban.
Az úgynevezett migrációs potenciál mérése a külföldre költözési szándékokat vizsgálja.

4.2. ábra: Magyarország korfájának változása 1980 és 2018 között (ezer fő)
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Forrás: KSH 1.3 Stadat tábla alapján saját szerkesztés

A Magyarországról kivándorló magyar állampolgárok, illetve a Magyarországra köl-
töző, nem magyar állampolgárok számbavételére többféle módon is sor kerül, de teljesen
megbízható és pontos információ nem áll rendelkezésre a jelenség jellegéből adódóan.
A rendszeres összeírások közül a népszámlálás és a mikrocenzus, valamint a Munkaerő-
felmérés (lásd 5. fejezet) szolgáltat adatokat, amelyek kifejezetten alsó közelítő értékeket
adnak, hiszen nem figyelik meg teljes körűen a vándorlást. Adminisztratív források is
rendelkezésre állnak az országból való ki- és belépés bejelentései alapján. Ezek szintén
pontatlanok, hiszen nem mindenki tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek. Nemzet-
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közi szinten léteznek úgynevezett tükörstatisztikák is a migráció számszerűsítésére. Ezek
lényege, hogy aki egyik országot elhagyja, az egy másikba meg kell jelenjen. Viszont a
tükörstatisztikák alapját is ugyanezek az összeírások és nyilvántartások jelentik, tehát itt
sem érhető el a teljes pontosság, ráadásul nem is állnak rendelkezésre minden országból.
(Lakatos, 2015)

A vándorlási egyenleg (adott területi egységre való vándorlás és onnan való elván-
dorlás különbsége, ami a teljes népességre vetítve is használatos) meghatározása tehát
nem könnyű feladat. Ezért alkalmi, célzott, mintavételes felmérésekkel pontosítják a ván-
dorlási statisztikákat. A természetes szaporodás (fogyás) vándorlási egyenleggel korrigált
értékét tényleges szaporodásnak (fogyásnak) nevezzük.

4.6. Magyarország demográfiai jellemzői

Magyarország demográfiai helyzetének alakulását az 1980-as és a 2018-as évekre jellem-
ző nem és kor szerinti összetétel (korfa) segítségével mutatjuk be (4.2. ábra). Az elmúlt
negyven év alatt harang alakból urna alakúvá változott a korfánk. Jól láthatóan össze-
szűkült a 38 éves kor alatti terület, és ezzel párhuzamosan a korfánk felső része kibővült,
még a legidősebb korcsoportokban is. Egy elöregedő társadalom képe rajzolódik elénk.
Ha figyelmesen megnézzük, a korábbiakban bemutatott demográfiai sajátosság, a szüle-
téskori fiú többlet is látszik a korfa alsó felén. Ennél jóval szembetűnőbb a 45-50 éves
korcsoporttól jelentkező női többlet, ami az elmúlt negyven év alatt tovább is erősödött.
Különösen jól látható ez a legidősebb, 90 év feletti korcsoportban.

Magyarország népessége mintegy 50 évig 10 és 11 millió fő között ingadozott. 2011-
ben süllyedt 10 millió fő alá, és azóta is folyamatosan csökken. A 4.1. táblázatban három
időszakra láthatjuk a legfőbb demográfiai mutatók értékét. Az elmúlt 30 év alatt csak
a halálozási ráta (13-14 ezrelék környékén) és az eltartottsági ráta mutat viszonylagos
stabilitást (bár utóbbi összetétele megváltozott). Kedvező irányba változott a csecsemő-
halandóság (mára 1000 újszülöttből mindössze 3-4 nem éri meg az egy éves kort), a né-
pességarányos válások száma (részben a kevesebb házasságkötés miatt) és a születéskor
várható élettartam. Utóbbi tekintetében világszinten az 80. hely környékén vagyunk (kb.
200 országból). Az élen Hong Kong és Japán állnak 83 év feletti értékkel. Ugyanakkor
a világ másik felén, a sereghajtó afrikai országoknál több helyen a 2016-ban születet-
tek átlagosan csak kicsit több, mint 50 évre számíthatnak. (World Bank, 2018) A többi
mutató értéke kedvezőtlen irányba halad. A fogyó népességünk oka a csökkenő gyermek-
vállalás, ami a növekvő átlagéletkorral együtt vezet az elöregedő népességhez. A teljes
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termékenységi arányszám az elmúlt harminc évben végig 2,1 alatt maradt, bár az utóbbi
időszakban elindult némi növekedés. Világszinten vizsgálódva jól látszik, hogy a fejlett
országoknál a magyar viszonyokhoz hasonló nagyságrendek, tendenciák mutatkoznak.
A legalacsonyabb értékekkel Korea, Szingapúr és Hongkong rendelkeznek mindössze
1,2 környékén. Ugyanakkor több afrikai országban a teljes termékenységi arányszám a
6-os vagy akár a 7-es értéket is meghaladja. (World Bank, 2018) Az öregedési index még
jobban érzékelteti a lassan papírsárkányt formáló korfánkat. Mára száz gyermekre közel
130 időskorú jut.

4.1. táblázat: Magyarország fontosabb népességi adatai

Mutatószám 1990 2010 2017
Népességszám
(ezer fő) 10 374,8 10 014,3 9 797,6

Eltartottsági
ráta 51,0 45,7 49,7

Öregedési
index 64,5 116,4 128,5

Élveszületések 125,7 90,3 91,6
Élveszületési
arányszám 12,1 9,0 9,3

Teljes
termékenységi arányszám 1,9 1,2 1,5

Halálozások 145,7 130,5 131,7
Halálozási
ráta 14,0 13,0 13,4

Csecsemőhalandóság
(ezer élveszülöttre) 14,8 5,3 3,6

Házasságkötések 66,4 35,5 50,6
Válások 24,9 23,9 18,5
Természetes
fogyás -20,0 -40,1 -40,1

Vándorlási
egyenleg 18,3 11,5 13,2

Tényleges
fogyás -1,7 -28,6 -26,9

Születéskor
várható átlagos élettartam 69,3 74,4 75,8

férfi 65,1 70,5 72,4
nő 73,7 78,1 79,0

Forrás: KSH (2018e), KSH (2018a) és KSH (2018c) alapján saját szerkesztés

A városban és egyéb településen élő népesség aránya Magyarországon viszonylagos
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stabilitást mutat az elmúlt 40 évben. 2018-as adatok alapján a népesség 73 százaléka
él városban, aminek egyharmadát teszik ki a fővárosiak (KSH, 2018b). Világszinten az
városi lakosság aránya 55 százalék 2017-es adatok alapján (Világbank).

4.3. ábra: Magyarország népessége legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint,
1998-ban és 2018-ban
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Forrás: KSH (2018d) alapján saját szerkesztés

A népesség iskolai végzettség szerinti összetétele is fontos mutató a rendelkezésre
álló humán tőkében rejlő potenciál szempontjából. A 4.3. ábra Magyarország népessé-
gének nemek és legmagasabb iskolai végzettség szerinti adatait tartalmazza, 1998-ra és
2018-ra. Összességében az elmúlt 20 év alatt pozitív folyamatok zajlottak a végzettség
tekintetében. A legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya közel 40
százalékról 20 százalék közelére esett vissza. Jelenleg a legnépesebb csoport az érettsé-
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givel, mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők, akik a teljes népesség egyharmadát
jelentik. Ezután következnek az érettségi nélküli, de középfokú végzettségűek, akik a né-
pesség további egynegyedét alkotják. A valamilyen felsőfokú végzettségűek több, mint
egyötödöt képviselnek a magyar népességen belül. Bár lényeges javulás tapasztalható,
még mindig további egyötödöt jelenteken a legfeljebb általános iskolai végzettségűek. A
nemek szerinti összetételt vizsgálva jelentős változásokat látunk. 1998-ban még a férfiakra
volt jellemző a magasabb végzettség (61,2 százalékuknak volt legalább középfokú vég-
zettsége, míg a nők esetében alig több, mint a feléről volt ez elmondható), viszont 2018-ra
ez jóval kiegyenlítettebb. A férfiaknak már több, mint 80 százaléka, a nőknek pedig közel
80 százaléka rendelkezik legalább középfokú végzettséggel. Sőt, ha a felsőfokú végzett-
séget vesszük figyelembe, akkor a 20 évvel ezelőtti, közel azonos nemek szerinti arány
mára átbillent a nők javára (nőknél 23,4 férfiaknál 18,8 százalék). Ennek belső struktúrá-
ja maradt kedvezőbb a férfiakra nézve, hiszen az egyetemi végzettség aránya esetükben
magasabb.

4.7. Tendenciák az Európai Unióban és Magyarországon

Két olyan kulcsfontosságú és meghatározó jelenséget észlelhetünk a mai fejlett világban,
ami egymás hatását erősítve uralja a demográfiai folyamatokat. Ezek az elöregedés és
a visszaszoruló gyermekvállalás. Fontos hangsúlyozni, hogy a fejlett országok, illetve az
Európai Unió szintjén felvázolható tendenciák egyes országokra vetítve nagyon is eltérő
képeket mutatnak. Ezért szükséges az EU és Magyarország szemszögéből is megvilágítani
ezt a két jelenséget.

A mai fejlett világ demográfiai helyzete több szempontból is hosszú távú veszélyek-
re hívja fel a figyelmet. Európa-szerte megfigyelhető folyamat a népesség csökkenése,
és ezzel párhuzamosan a népesség elöregedése. Az egyre növekvő születéskor várha-
tó élettartam és a gyermekvállalás visszaszorulása együtt elöregedő népességstruktúrát
eredményeznek. Ennek következménye, hogy hamarosan lényegesen megváltozik majd
a munkaképes korú, illetve aktív népesség és az inaktívak aránya. Egyre inkább jellem-
ző lesz, hogy több az eltartott, mint az eltartó, ami komoly szociálpolitikai problémákat
vet fel. A fejlett világban jelenleg zajló demográfiai változások mind nagyságrendjüket,
mind jelentőségüket tekintve példa nélküliek. Összefoglalva, a változások négy alapvető
tendencia következményének tekinthetőek:

• a születéskor várható és az átlagéletkor növekedése;
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• a 64 évnél idősebb népesség létszámának és arányának növekedése;
• a születések tartósan alacsony száma;
• a migráció.

4.4. ábra: A népesség megoszlása az EU25-ben korcsoportok szerint
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Forrás: United Nations World Population Prospects (2002 Revision) és Eurostat 2004
Demographic Projections (Baselinde scenario)

Az Európai Bizottság Zöld könyve (EU Bizottság, 2005) szerint az idősek (65-79 éve-
sek) száma 2010 után jelentős mértékben növekedni fog, és ez a tendencia legalább
2030-ig (amikor a „baby boom” idején született generáció eléri az időskort) folytatódik
majd (4.4. ábra). Ugyanakkor másként kell tekintenünk a „modern kor időseire”. Ez a
korosztály valószínűleg aktívabb és egészségesebb lesz. Az anyagi helyzetük is jobb lesz
a mainál, növelni tudják a nyugdíjuk mértékét, és jelentősebb megtakarításokat tudnak
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felhalmozni. Jellemzővé válhat, hogy egyes országok idős korosztálya egyre szívesebben
választja a más régiókban vagy országokban való letelepedést: a mobilitás immár nem
csupán a fiatal és aktív korosztály kiváltsága lesz. Az idősebbek fogyasztása új javak és
szolgáltatások felé fordul (ellentétben a mai idős korosztály fogyasztási szokásaival) és
aktívan részt kívánnak majd venni a társadalmi életben is. Már az is látható, hogy egye-
sek tovább folytathatják majd a munkájukat, vagy a nyugdíj mellett részidős munkát is
vállalhatnak, mint ahogy azt az Egyesült Államokban kirajzolódó tendencia is mutatja.
Egy fontos aspektusa tehát a jelenségnek, hogy alapvetően más értékrenddel, egészségi
állapottal, anyagi helyzettel rendelkező idős korosztály fog kialakulni. Ez az általánosan
megragadható európai kép. A magyar vonatkozások azonban több ponton is jelentősen
eltérnek ezektől a várakozásoktól. Az öregedés jelei a magyar társadalomban is látszanak.
Emellett pedig az öregséghez való viszony is megváltozni látszik. Magyarországon is ku-
tatások igazolják, hogy a ma embere az öregedés kezdetét valamivel későbbre teszi, mint
két évtizeddel ezelőtt. Ugyanakkor a „vágyott” nyugdíjba vonulási kor jóval a hivatalos
nyugdíjkorhatár előtt van. A többség úgy véli, elfáradt, és több időt szeretne a család-
jával tölteni. Ezzel némileg ellentmond az a megállapítás, hogy a nyugdíj mellett sokan
terveznek jövedelemkiegészítő munkavállalást. Ez viszont összhangban áll azzal, hogy
ma Magyarországon az idős korra való felkészülés, az előtakarékosság nem nevezhető
általános jelenségnek, elsősorban a magasan iskolázott, magasabb jövedelmű rétegekre
jellemző csak. A 60-75 éves korosztály körében mára már kikopni látszik a többgenerá-
ciós együttélés. Ez a családi életforma elsősorban a szegényebb rétegek körében maradt
fenn. A jövedelmi helyzet és a fogyasztási szokások hazánkban még nem tartanak ott,
mint a fentebb vázolt, várható európai helyzet. A mai idősek, nyugdíjasok jövedelmi
helyzete „tisztességes szegénységnek” mondható. Az állami nyugdíjrendszer változásai
és az előtakarékossági „kultúra” hiánya pedig arra engednek következtetni, hogy ez né-
hány 10 év múltán sem fog jelentősen javulni. A jobb egészségi állapot sem jellemzi még
a 60 év feletti korosztályt. Az ezredforduló után a 60 év felettieknél többségben van-
nak azok, akik a mindennapi tevékenységüket sem tudják tökéletesen ellátni egészségi
állapotuk miatt. Megdöbbentően magas az orvosok által felírt gyógyszereket rendszere-
sen fogyasztók aránya. Ez egyrészt az egészségügyi helyzetből fakad, másrészt a magyar
mentalitás, az orvoshoz járási szokások miatt lehet így. (Dobossy et al., 2003) A Zöld
könyv szerint folyamatosan bővülni fog az aktív időskorúak létszáma. Ennek hazánkban
mind a foglalkoztatás, mind az öregebb korosztályok részéről akadályai vannak. Utóbbi
esetben a munkahelyek korlátozott száma és az idősebbek szaktudásának – a fiatalo-
kéhoz viszonyítottan – alacsonyabb szintje adja az okokat. A potenciális munkavállalók
szempontjából pedig a viszonylag rossz egészségi állapot lehet nagyobb hátráltató erő.
Ennek pedig az is következménye, hogy a társadalomnak egyre inkább gondoskodnia
kell a leépülés időszakáról.
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4.5. ábra: Teljes termékenységi arányszám alakulása az EU országaiban
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Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés

A gyermekvállalás későbbre tervezése, illetve visszaszorulása tovább mélyíti az öre-
gedés problémáit. Azt, hogy egy anya egy országban átlagosan hány gyermeknek ad
életet a korábban már bemutatott teljes termékenységi arányszámmal szokták jellemez-
ni. A 4.5. ábrán szaggatott vonal jelzi a 2,1-es értéket (ami az önmagát fenntartó né-
pességszámhoz szükséges). Látható, hogy míg 1960-ban a legtöbb ország elérte, vagy
meghaladta a 2,1-et, addig 2010-ben az ábrán feltüntetett EU tagállamok közül mindenki
alatta van. Magyarország pedig sajnos sereghajtónak számít az 1,3 körüli teljes termé-
kenységi arányszámmal. Mint az öregedés kapcsán is kiemeltük, az országok helyzete
jelentős szóródást mutat ebben a kérdésben is. Az európai kontinens régiói jelenleg két
nagy csoportba sorolhatóak. A nyugati és északi országok, ahol magasabbak, és a déli,
keleti országok, ahol pedig alacsonyabbak a termékenységi mutatók. Az ENSZ által ké-
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szített előrejelzések szerint (közepes variáns) 2050-ig a termékenységi trendek egymáshoz
történő közeledésére lehet számítani Európában. A becslések szerint még a kelet-európai
országokban is 1,6 fölött lesz majd a teljes termékenységi arányszám. A növekedés eb-
ben az országcsoportban üdvözlendő, ám ez az érték még mindig jóval elmarad a 2,1-es
határtól, vagyis a vándorlásokat figyelmen kívül hagyva ez fogyó népességet rajzol elénk.
Az elmúlt 50 évben a termékenység ilyen mértékű visszaesése a közhiedelemmel ellentét-
ben alapvetően nem a gyermekvállalási kedv visszaszorulásával magyarázható, hanem a
gyermekekkel kapcsolatos költségek növekedésével. És ez alatt nemcsak azt értjük, hogy
többe kerül egy gyermek felnevelése. Sokkal inkább az a kieső bevétel az oka, amit a
növekvő női foglalkoztatottság és reálbérek eredményeznek. Ennek ellensúlyozása lehet
a szülési szabadság intézménye, a kedvező részidős munkalehetőségek, illetve az elérhető
áron hozzáférhető háztartáson kívüli gyermekgondozás lehetősége. (Gábos et al., 2016)

Az európai kontinens népességében az elkövetkező néhány évtizedben előreláthatóan
abszolút és relatív értelemben is csökkenés várható, amelyet az Európán kívüli beván-
dorlás ellensúlyozhat (amennyiben radikális változások nem jelentkeznek) 2025-ig, noha
ez korösszetételében nem feleltethető meg a természetes szaporodásnak. A közelmúlt-
ban megindult migrációs hullámok pontos nagysága egyenlőre nem mérhető, és még
középtávon is nehéz bármilyen hatást előrejelezni.

A gyermekvállalási magatartás hazánkban is alapvető változásokon megy keresztül.
20 évvel ezelőtt az első gyermek születésének időpontjában az anya az esetek több mint
75 százalékában még 25 évnél fiatalabb volt. Mára ez az arány alig éri el az egynegye-
det. A nők átlagos életkora az első szüléskor 23-ról 28 éves korra emelkedett. Ennek
több oka is van: egyre elhúzódó felsőfokú tanulmányok, növekvő lehetőségek és bérek
a női munkaerőpiacon, a nők önmegvalósítási-, karriertörekvései, átalakuló társadalmi
elvárások, változó párkapcsolati modellek, stb. A szülési életkor kitolódásának biológiai
velejárója, hogy a tervezett gyermekszám kisebb eséllyel valósul meg, és ez már önma-
gában is csökkenti a megszületett gyermekek számát. Tévesnek bizonyul ugyanakkor az
a közvéleményben elterjedt nézet, miszerint sok nő, sok pár nem is tervez gyermeket. A
20 év körüli nők közül csaknem mindenki tervez gyermekvállalást (95 százalékuk). Az
persze más kérdés, hogy hányat, és hogy a tervekből mit tudnak valóra váltani. (Kapi-
tány, 2010) Itt kell szólnunk azokról a további tényezőkről, amelyek a gyermekvállalást
– a biológiai faktoron kívül – befolyásolják, meghatározzák. Kézzel fogható, és alapvető
tényezők a közvetlen és közvetett jövedelmi hatások. Egy pár életében a gyermek köz-
vetlenül is költségeket jelent. Vagyis a gyermekvállalás pillanatában fennálló jövedelmi
helyzet közvetlenül befolyásolja a döntést. Hosszabb távon elsősorban a nő (anya) mun-
kavállalása, esetlegesen kieső jövedelme, a munka és a család összeegyeztetése az, ami
kihathat a családalapítás megvalósítására. (Spéder-Kapitány, 2007) Hazánk az EU tag-
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államainak többségére jellemző modellekhez képest jobb helyzetet biztosít a gyermeket
vállaló, egyébként dolgozó anyáknak a szülési szabadság különféle módozatain keresztül.
Ez mindenképpen pozitívan befolyásolja a gyermekvállalást. Ugyanakkor a nők munká-
ba történő visszaállása, a gyermekek háztartáson kívüli gondozása terén bőven van még
mit tenni.

A születésszám visszaesésében hasonló tendenciák rajzolódnak ki az EU országaiban.
A termékenységi arányszám mindenhol fogyó társadalmakat rajzol elénk. A folyamat
megállítására, a kedvezőbb körülmények kialakítására viszont régiónként, országonként
eltérő intézkedésekre, változások bevezetésére van szükség. Az előrejelzések pedig még
ezek mellett sem tekinthetők optimistának.

4.8. Adatforrások

A demográfiai adatok széles körben elérhetőek, elsősorban a népszámlálások nagyon
gazdag adattartalma miatt. A KSH külön honlapon teszi közzé a népszámlálások és a
mikrocenzusok adatait, amivel így a többi témánál „szokásos” táblák mellett sokkal rész-
letesebb hozzáférést biztosít. A Tájékoztatási adatbázisban is külön témakör tartalmazza
a népességgel kapcsolatos adatokat.

A hivatalos statisztikai oldalak mellett van egy speciális, a világ legtöbb népszámlálási
adatát egységes szerkezetben tartalmazó adatbázis, az úgynevezett IPUMS-international
(Integrated Public Use Microdata Series - integrált közcélú mikroadat-sorozat). Az 1990-
es években kezdte meg működését akkor még csak az Egyesült Államok cenzusadataival.
Mára több, mint 80 ország népesség-összeírásainak mikroadatait tartalmazza, közel 50
éves periódusra. Amerikában már a 2000-es évekre a társadalomkutatások egyik leg-
többet használt adatbázisa lett. Fontos hangsúlyozni, hogy mikroadatokat tesznek közzé,
vagyis anonimizált formában az egyedi válaszokat érheti el a felhasználó, ráadásul har-
monizált formában, egységes szerkezetben az összes országra. Az adatokhoz regisztráció
mellett ingyenesen lehet hozzájutni, ahol a felhasználás célját (egy rövid kutatási tervet)
kell mindössze megadni.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézete (NKI) szintén hasznos forrás a demográ-
fiai elemzések szempontjából. Az NKI kutató, elemző munkája nyomán megismerhetjük
a népesedési folyamatok alakulását, a népesség strukturális jellemzőinek változását, az
egyes demográfiai események társadalmi megítélését, a történeti demográfiát. Ezeket
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változatos kiadványok formájában publikálják: Demográfia folyóirat, Demográfiai foga-
lomtár, Demográfiai Módszertani és Tájékoztató Füzetek, Műhelytanulmányok, Évköny-
vek. A téma iránt érdeklődőknek a „nyers” adatok mellett érdemes tehát kész kutatási
anyagokat is tanulmányozni az NKI kiadványain keresztül.
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5. FEJEZET

A munkaerő és munkaidő
számbavétele

Atechnológiai fejlődés ellenére a termelési tényezők között még mindig kiemel-
kedően fontos szerepe van az emberi (humán) tényezőnek, a munkaerőnek.
Éppen ezért a munkaerőpiaci folyamatok nyomon követéséhez elengedhetet-
lenek a hivatalos statisztikai adatok ezen a területen is.

Ebben a fejezetben az alapfogalmak tisztázása után bemutatjuk a munkaerő-felmérések
rendszerét, a lakossági és az intézményi összeírások lényegi elemeit. Eközben megismer-
kedünk a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség definíciójával, a
különböző népességkategóriák jellemzőivel. A fejezet egésze során alapvetően támaszko-
dunk a KSH Statisztikai Módszertani Füzetek sorozatában (46) megjelent „A munkaerő-
felmérés módszertana 2006” című kiadványra, valamint a KSH honlapján elérhető mód-
szertani forrásokra, metainformációra.

5.1. Jövedelem, kereset, bér

A köznyelvben, de még a sajtóban is sokszor keverednek a háztartások bevételeivel kap-
csolatos fogalmak, úgy mint fizetés, bér, kereset, jövedelem, bruttó/nettó bér, stb. Ezeknek
a fogalmaknak a tisztázása fontos, rögtön itt a fejezet elején.

A legtágabb kategória, ami minden mást magába foglal, az a jövedelem. A kereset egy
szűkebb kategória, ami alapvetően a munkavégzésért kapott bevételeket takarja, jelentős
részét a munkabér teszi ki.

Általánosságban a bér összetevői:
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• alapbér vagy törzsbér (az elvégzett munka ellenértéke idő vagy teljesítmény alapon,
beleértve a természetbeni munkabért is),

• bérpótlékok (különleges munkafeltételek, munkakörülmények díjazása, mint nyelv-
pótlék, vezetői pótlék, műszakpótlék, túlórapótlék, ügyeleti pótlék, stb.),

• kiegészítő fizetés (a le nem dolgozott időre járó tételek, mint fizetett szabadság,
fizetett ünnepnap, fizetett ebédidő, stb.),

• prémium (előre meghatározott többletfeladatért járó kifizetések),
• jutalom (utólagos értékelés alapján történő kifizetések),
• 13. és további havi fizetés,
• egyéb (sajátos, eseti kifizetések, mint végkielégítés, jubileumi jutalom, jutalék, stb.).

Az előzőekben felsorolt tételek a bruttó bért képezik, hiszen ennek csak egy részét
kapja meg ténylegesen a munkavállaló.

A munkavállalót kötelezően terhelik a következők típusú tételek (a pontos százalékok,
összegek gyakori változása miatt azok feltüntetésétől eltekintünk):

• nyugdíjjárulék,
• természetbeni egészségbiztosítási járulék,
• pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
• munkaerő-piaci járulék,
• személyi jövedelemadó.

A kötelező levonások nem egységesen érintenek minden munkavállalót, hiszen a
különböző élethelyzetekben, illetve bizonyos befizetések esetén elsősorban a személyi
jövedelemadóból, de adott esetben akár a járulékokból is kedvezmények érvényesíthe-
tőek. Ezek mértéke és köre folyamatosan változik, de alapvetően a következőkre kell itt
gondolni:

• családi adókedvezmény,
• első házasok kedvezménye,
• bizonyos befizetések (például magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, stb.) utáni
kedvezmény,

• betegség, fogyatékosság esetén járó kedvezmény.

A kedvezmények egy része rendszeresen, havonta érvényesíthető (például a családi adó-
kedvezmény), másik részük pedig évente, az adóbevalláskor vehető igénybe adóvissza-
térítés/jóváírás formájában.
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Ha a kötelező levonásokat is figyelembe vesszük (a rendszeres kedvezményekkel
csökkentve), akkor beszélhetünk bruttó és nettó bérről. A bruttó bér a bér összes elemé-
nek összege. A nettó pedig a kötelezően fizetendő adók és járulékok nélküli bérösszeget
jelenti. (Praktikusan azt az összeget, amit a munkavállaló havonta „kézhez” kap.)

5.1. ábra: A különböző jövedelemkategóriák összefüggései

BÉR

KERESET

JÖVEDELEM

MUNKAVÁLLALÓ

MUNKAADÓ

NETTÓ BÉR

BRUTTÓ BÉR

BÉRKÖLTSÉG

Forrás: Saját szerkesztés

A bérnél tágabb kategória a kereset. Ide beletartoznak a béren kívül a természetbeni
juttatások (cég által gyártott termékek/szolgáltatások, céges telefon, gépjármű magáncélú
használata, cafeteria elemek), a bérlet és útiköltség-térítés, és a táppénz. A kereset tehát a
munkavégzéssel kapcsolatos összes bevételt jelenti, beletartozik a vállalkozói jövedelem
is (hiszen az egyéni vállalkozó foglalkoztatott, bár nem alkalmazott). A kerestet hívhatjuk
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munkajövedelemnek is.

A keresetek összegének alakulása, akár bruttó, akár nettó szemléletben nézzük min-
dig fontos elemzési szempont. A kereset nominális (tényleges) forintösszegének növeke-
dése természetesen önmagában is fontos jelzőszám lehet adott gazdasági egység, térség
vagy nemzetgazdasági ág szerint, és magának az alkalmazásban állónak is. Ugyanakkor
a forintösszeg emelkedése nem feltétlenül vagy nem azonos mértékben jelenti a mun-
kajövedelem vásárlóerejének az emelkedését is. Éppen ezért a keresetek változásának
vizsgálatakor az úgynevezett reálkereset indexet szokták alkalmazni. Ez nem csupán az
adott évi (tárgyévi) keresetadatokat viszonyítja a korábbi évihez, hanem ezt a hányadost
tovább korrigálja az árszínvonal átlagos változását jelző (a 3. fejezetben már megismert)
fogyasztóiár-index értékével:

Reálkereset index =

tárgyévi átlagkereset
előző évi átlagkereset

tárgyévi fogyasztóiár-index

Könnyen belátható, hogy amennyiben a keresetek növekedési ütemét meghaladó
mértékű inflációval kell számolni, úgy a reálkereset index 100 százalék alatti lesz, vagy-
is a munkajövedelem vásárlóereje csökken, és fordítva. A reálkereset index pontosabb
képet ad tehát a munkajövedelem változásának tényleges, a piacon is érvényesíthető
mértékéről.

Tekintsük például az építőipari keresetek alakulását. 2016-ban a teljes munkaidő-
ben az építőiparban alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban
201095 forint volt. 2017-re ez 227 524 forintra növekedett (KSH 2.1.41 Stadat tábla), ami
13,1 százalékos emelkedést jelent. Az árak változását is figyelembe véve – a 2017-es fo-
gyasztói árindex értéke 102,4 százalék (KSH 3.6.1 Stadat tábla) – a reálkereset növekedés
viszont csak 10,5 százalékot tesz ki.

Reálkereset index =
227524
201095

1, 024
= 1, 105

A köznyelvben a fizetés alatt alapvetően a havi rendszeres, kézhez kapott bért szok-
tuk érteni, és nem igazán szoktuk visszaosztani a nem havonta jelentkező munkával
kapcsolatos bevételeket, mint például a prémiumot, illetve a természetbeni juttatásokat,
költségtérítéseket sem szoktuk forintosítani, hozzáadni. A köznyelvi kifejezés leginkább a
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rendszeres nettó havi munkabért közelíti. Beláthatjuk, hogy ez szinte minden munkavál-
laló esetében alacsonyabb, mint a ténylegesen, munkavégzésért kapott teljes, éves nettó
kereset egy hónapra jutó átlagos nagysága.

Az eddigieken kívül egy háztartás bevételei más forrásokból is származhatnak. A ház-
tartás összes bevételét tekintjük jövedelemnek, és ide a munkajövedelmen túl az alábbiak
tartoznak:

• tőkejövedelmek (kamat, osztalék, befektetés jövedelme, vállalkozói kivét, stb.),
• családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások (például családi pótlék),
• munkanélküli-ellátások,
• öregségi, hozzátartozói ellátások,
• rokkantsági ellátások,
• egyéb társadalmi juttatások.

Statisztikai értelemben nem része a háztartások jövedelmének a természetbeni tár-
sadalmi juttatások köre (egészségügyi ellátás, oktatás, stb.). (Erre tekinthetünk úgy, hogy
mikroszintű jövedelem, viszont a lakossági jövedelem részben mást is jelent makrogaz-
dasági szinten.)

A teljes háztartási jövedelmet tekintve is beszélhetünk bruttó és nettó összegekről. A
kettő között itt is a kötelező levonások jelentik a különbséget.

A 5.1. ábra bal oldalán a jövedelem összetevőit láthatjuk. Fontos azonban azt is hang-
súlyozni, hogy adott háztartás esetében akár a munkajövedelem, akár az egyéb jövede-
lemelemek hiányozhatnak.

Magyarországon 2016-ban 4 015 ezer háztartás volt. A háztartások átlagos taglétszá-
ma 2,4 fő. A jövedelmi elemek nagyságrendjének bemutatására tekintsük a 5.1. táblázat
adatait. A KSH éves adatokat közöl, ugyanakkor a számok nagyságrendjének könnyebb
értelmezhetőségét elősegítendő, az egy hónapra számított értékeket és a jövedelmi ele-
mek megoszlását (a bruttó jövedelmen belül) is tartalmazza a táblázat. Itt „átlagos” egy
főre jutó értékekről beszélünk, amiben szerepelnek a gyerekek, a nyugdíjasok, a munka-
nélküliek, a vállalkozók, a munkavállalók, tehát mindenki. Ugyanakkor érdemes megnéz-
ni a jövedelmi elemek alakulását. Szerencsére a legnagyobb részt a munkajövedelmek
képviselik, azon belül is a munkaviszonyból származó jövedelmek (64,4 százalék). A kö-
vetkező legjelentősebb tétel az öregségi és hozzátartozói ellátások (nyugdíjak), ami a 4.



96 5. FEJEZET. A MUNKAERŐ ÉS MUNKAIDŐ SZÁMBAVÉTELE

fejezetben tárgyalt elöregedő népességszerkezetünk ismeretében nem meglepő. A nettó-
bruttó jövedelem aránya is beszédes mutató. A kettő különbsége egyfajta átlagos elvonási
arányként jellemezhető. Ez 2017-ben 20,9 százalék. Ne felejtsük, hogy ebben szerepelnek
olyan tételek is, amelyeknek nincs vagy nagyon minimális az adó és járulékvonzata (csa-
ládi pótlék, nyugdíjak, stb.). Tehát a munkajövedelmek vonatkozásában ez az „adóék”
(munkavállalót terhelő összesített adó- és járulékszint) sokkal jelentősebb átlagosan. Egy
egyedülálló munkavállaló adóéke (net personal average tax rate) az OECD által közzétett
adatok alapján Magyarországon 33,5 százalékos 2017-ben. Ez a 34 országot tartalma-
zó lista ötödik legmagasabb értéke. Belgiumban a legmagasabb 40,5 százalék, őt követi
Németország 39,9 százalékkal. Az OECD átlag 25,5 százalék. Koreában, Mexikóban és
Chilében 15 százalék alatti adóék van. Az egy keresővel rendelkező kétgyermekes csalá-
dok körében sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk. A magyar 14,5 százalék mindössze
fél százalékponttal marad el (magasabb) az OECD átlagától. (OECD, 2018)

Az 5.1. táblázatban látható adatokat megtaláljuk (KSH 2.2.1.2 Stadat tábla) a háztartás-
tagok korösszetétele, a háztartás referenciaszemélyének korcsoportja, illetve végzettsége
szerinti bontásokban is, amelyek természetesen árnyaltabb képet adnak.

A bruttó béren felül a munkavállaló a munkáltató számára további költségeket is
jelent. Ennek elemei:

• társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék),
• egészségügyi hozzájárulás,
• munkaadói járulék (munkaerőpiaci alapba kerül),
• szakképzési hozzájárulás,
• rehabilitációs hozzájárulás.

Az 5.1. ábra jobb oldalán a bérköltség a legtágabb kategória, amibe az itt felsorolt,
munkáltatót terhelő kötségelemek is beletartoznak.

Az adóék fogalmát ki szokták terjeszteni nemcsak a munkavállalókat, de a munkál-
tatókat terhelő, munkabérhez kapcsolódó adók mértékére is. Ezt a teljes munkaerőkölt-
séghez viszonyítottan számítják ki. Az OECD átlaga 35,9 százalék. Magyarországon a
hatodik legmagasabb értéket találjuk 46,2 százalékkal. A legmagasabb, 53,7 százalékos
érték itt is Belgiumé. A legalacsonyabb adóékkel Chile és Új-Zéland rendelkeznek (18,1
és 7 százalék). (OECD, 2018)
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5.1. táblázat: A jövedelem összetevőinek alakulása Magyarországon, 2017

A jövedelem összetevői

Egy főre
jutó éves

jövedelmek
(Ft)

Egy főre jutó
havi átlagos

jövedelemek (Ft)

Jövedelmi
elemek

megoszlása (%)

Munkajövedelem összesen 1 184 034 98 670 72,0
Ebből:
munkaviszonyból származó
jövedelem 1 058 076 88 173 64,4

vállalkozásból származó
jövedelem 124 582 10 382 7,6

Társadalmi jövedelem összesen 433 227 36 102 26,4
Ebből:
családdal, gyermekkel
kapcsolatos ellátások 62 999 5 250 3,8

munkanélküli-ellátások 7 910 659 0,5
nyugdíjak, nyugdíjszerű
ellátások 353 209 29 434 21,5

egyéb szociális ellátások 9 108 759 0,6
Egyéb jövedelem összesen 26 252 2 188 1,6
Bruttó jövedelem 1 643 512 136 959 100,0
Nettó jövedelem 1 300 079 108 340 79,1

Forrás: KSH 2.2.1.2 Stadat tábla alapján saját szerkesztés

5.2. Lakossági munkaerő-felmérés

A rendszerváltást követően a piacgazdaság viszonyai között több új területen is szük-
ségessé váltak a lakossági megfigyelések, köztük a munkaerő témájában is. A Központi
Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági aktivitásának – a foglalkoztatottság, illetve a
munkanélküliség – vizsgálatára 1992-ben új mintával és megújult módszertannal fejlesz-
tették tovább a korábban (1972-től) működő munkaerő-felmérést. Ez a magánháztar-
tásokra kiterjedő reprezentatív felvétel, a 15-74 éves személyek gazdasági aktivitásáról
nyújt információt. Az adatgyűjtés célja, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség
alakulását a nemzetközi statisztikai ajánlásoknak megfelelően, a mindenkori munkaügyi
szabályozástól, illetve annak változásától függetlenül, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) fogalmait felhasználva figyelje meg. Az eredményeket többek között a foglalkozta-
táspolitikai döntések és kutatások során használják fel.

A lakossági munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség méré-
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se. Negyedéves mintán alapuló összeírás, ahol az adatszolgáltatók körét a kijelölt magán-
háztartásokban élő népesség alkotja. (A háztartás fogalmát már a Demográfia fejezetben
megismertük.) Vonatkozási köre a magánháztartásokban élő népesség. A demográfiai
kérdések a háztartás összes tagjára vonatkoznak, míg a gazdasági aktivitással kapcsola-
tos kérdések csak a 15-74 éves korcsoportra. A 15 éves korhatár alacsonynak tűnhet,
de az ILO ajánlás egyértelműen ezt tartalmazza. Magyarországon 18 évesnél fiatalab-
bak csak szórványosan, illetve alkalmilag jelennek meg a munkaerőpiacon, elsősorban
a tankötelezettség miatt. A 15-74 éves népesség a munkaerő-felmérés alapértelmezése,
ugyanakkor a nemzetközi összehasonlíthatóságot a 15-64 éves népesség alapján lehet
biztosítani. Külön életkor-kategória még a fiatalok köre, ami a 15-24 éves korcsoportot
jelenti. Emellett az 55-64 éves korcsoportot használják az időskorúak munkaerő-piaci
helyzetének megfigyelésére. A fejezetben később tárgyalásra kerülő Európa 2020 straté-
gia szempontjából pedig a 20-64 éves népesség a viszonyítási alap.

A vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a kikérdezés hetét megelőző hé-
ten, a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján osztályozza. Az
összeírás 2012 óta elektronikusan zajlik (az összeírók laptop segítségével dolgoznak). A
mintába került háztartást 6 egymást követő negyedéven keresztül keresik fel az összeírók,
többnyire személyesen, kb. egynegyed részben telefonon. A mintát rotálják, ami azt je-
lenti, hogy havonta a válaszadók 1/6-od része kikerül a mintából, helyettük új háztartások
kerülnek be. A kérdőívnek van egy Adatlap része, ami alapvető információkat tartalmaz
(demográfiai jellemzők, iskolai végzettség, állampolgárság, stb.). Ezt az első találkozáskor
kitöltik, és később csak változás esetén módosítják. A kérdőív másik részét (Gazdasági
aktivitás) minden időszakban teljesen kitöltik. A munkaerő-felméréshez úgynevezett ad
hoc modulok is kapcsolódnak, amelyek egy-egy speciálisabb témát dolgoznak fel, mint
például az élethosszig tartó tanulás, az átmenet a munka világából a nyugdíjas évekbe, a
munkabalesetek, a migránsok munkaerőpiaci helyzete, átmenet az iskolából a munka vi-
lágába, munkaminőség, önfoglalkoztatás, stb. Ezek többnyire uniós ajánlásokat követnek,
ezért nemzetközi összehasonlításokra is lehetőséget biztosítanak.

A rendszeres felvételeken túl a gazdaságilag aktív és nem aktív népesség mérésére, a
foglalkoztatási struktúra, a munkaerő területi megoszlásának és mozgásának megfigye-
lésére a teljes körű népszámlálások (cenzusok) és a köztes időszakokban megvalósuló
mikrocenzusok szolgáltatnak további részletes adatokat.

A 15-74 éves népesség vonatkozási héten végzett tevékenysége alapján kerül beso-
rolásra a gazdaságilag aktív (más szóval rendelkezésre álló munkaerő vagy munkaerő-
kínálat), illetve a gazdaságilag nem aktív (inaktív) csoportok egyikébe. Gazdaságilag ak-
tívnak tekintjük a foglalkoztatottakat és a munkanélkülieket együtt. Nézzük először a
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foglalkoztatott definícióját:

Foglalkoztatott Foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet bizto-
sító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség,
szabadság, stb. miatt) volt csak távol.

Ebben az értelemben munkának számít „az alkalmazottként, társas vállalkozás vagy
szövetkezet tagjaként, alkalmi vagy idénymunkásként, egyéni vállalkozóként, bedolgo-
zóként, segítő családtagként a háztartáshoz tartozó gazdaságban, vagy vállalkozásban
végzett tevékenység, a megbízási szerződés vagy szóbeli megállapodás keretében végzett
munka.” (KSH (2006) 9. o.) További feltétel, hogy ez a munka jövedelmet is biztosítson.
Jövedelem lehet pénzjövedelem, természetbeni bér vagy juttatás, illetve részesedés. A
módszertan felsorolja azt is, hogy mi nem számít jövedelmet biztosító munkának: „más
háztartásnak vagy intézménynek ingyen nyújtott bármilyen segítség, társadalmi munka,
kalákamunka, a saját ház, lakás építése, felújítása, javítása, a tanulmányokhoz kötődő
szakmai gyakorlat keretében végzett munka (még akkor sem, ha azért valamilyen díja-
zást is kap az érintett), valamint a háztartásban, a ház körül végzett munka, beleértve a
mezőgazdasági jellegű munkákat is, hacsak ez utóbbit nem jelentősebb értékesítési cél-
zattal végezték.” (KSH (2006) 10. o.) A nemzetközi ajánlásnak megfelelő egyórás kritérium
irreálisan alacsonynak tűnhet, ez mégsem okozza a foglalkoztatotti létszám túlbecslését.
Jellemzően a legalacsonyabb heti munkaidő 12 óra. Ennél kevesebb heti munkaidővel
csak a foglalkoztatottak kevesebb, mint 0,5 százaléka rendelkezik.

A foglalkoztatottság definíciójában szerepel még az átmeneti távollét fogalma is. En-
nek többféle oka lehet. Például: betegség, szülési szabadság, felmondási idő töltése, mun-
kavégzést gátló időjárási viszonyok, sztrájk, képzésben való részvétel, stb.

A munkaerő-felmérés rezidens (hazai) szemléletű, vagyis a Magyarországon élőket
vizsgálja, nemzetiségtől függetlenül és nem tekinti magyarországi foglalkoztatottnak az
egy évnél hosszabb ideje külföldön tartózkodó, magyar állampolgárságú foglalkoztatot-
takat, még akkor sem, ha az itthon maradt háztartás tudna róluk információt szolgáltatni.

A foglalkoztatottság kapcsán fontos megemlíteni annak szinte természetes velejáró-
ját az alulfoglalkoztatottságot. Ennek két formája van. A látható (visible) alulfoglalkozta-
tott az, aki szeretne többet dolgozni, de gazdasági körülmények miatt átmenetileg nem
dolgozik vagy nem teljes munkaidőben tud dolgozni. A látens (invisble) alulfoglalkoz-
tatott olyan személy, aki a szakképesítésénél alacsonyabb szintű munkakörben dolgo-
zik, alacsony bérezésben részesül vagy alacsony termelékenységgel végzi a munkáját. A
munkaerő-felmérésekben csak a látható alulfoglalkoztatottság mérésére van lehetőség.
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A gazdaságilag aktív népesség másik csoportját a munkanélküliek alkotják.

Munkanélküli A munkanélküliek beazonosításánál négy szempontnak kell egyidejűleg tel-
jesülnie adott személy kapcsán:

• a vonatkozási héten nem dolgozott,
• olyan munkája sincsen, amitől átmenetileg volt távol,
• aktívan munkát keresett a kikérdezés előtti négy hét során,
• két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást (rendelkezésre állás

kritériuma).

Az aktív munkakeresés többféle módon valósulhat meg: állás után érdeklődés a Mun-
kaügyi Központban, hirdetés feladása, vagy hirdetésre válaszolás, állásinterjún való rész-
vétel, stb. A rendelkezésre állás pedig azt jelenti, hogy sem családi, sem egészségügyi,
sem más ok nem akadályozza a munkába állást.

A munkanélkülieken belül külön számba veszik az úgynevezett tartósan munkanél-
külieket, akik legalább 12 hónapja munkanélkülinek számítanak.

A regisztrált munkanélküli vagy más szavakkal nyilvántartott álláskereső és a statisz-
tikai rendszerben kidolgozott munkanélküli koncepciója jelentősen eltér. „Nyilvántartott
álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendel-
kezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi
nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és az alkal-
mi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és
egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami foglal-
koztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként
nyilvántart. Ezen belül külön kategóriát képeznek az álláskeresési segélyben részesü-
lők.” (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (2018a) 4. o.) Ezeknek az adatoknak a forrása
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium. A
nyilvántartott álláskeresők és a statisztikai értelemben vett munkanélküliek csoportja
részben átfedést mutat, de vannak olyanok, akik csak az egyikbe tartoznak bele. Te-
hát egyik csoport sem részhalmaza a másiknak. A regisztrált munkanélküliségi létszám,
minden sajátossága ellenére, mégis fontos belső mutató, hiszen jelzi, hogy adott jogsza-
bályi környezetben hányan igénylik hivatalosan is, hogy valamely aktív vagy passzív
munkaerőpiac-szabályozó eszközhöz hozzájussanak. (Pukli - Lindnerné Eperjesi, 2004)

A másik nagy népességcsoport a gazdaságilag inaktívak. Ide tartoznak tehát azok,
akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek (vagy nem aktívan) munkát, vagy kerestek, de nem tudtak
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volna munkába állni. A munkaerő-piaci lehetőségek szempontjából különös figyelmet
érdemelnek az úgynevezett passzív munkanélküliek. Ebből a csoportból ugyanis ők áll-
nak a legközelebb az „aktív” állapothoz. Passzív munkanélküli ugyanis az, aki ugyan
szeretne dolgozni, és két héten belül munkába is tudna állni, ha találna megfelelő állást,
de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja. Reménytelenségének
oka lehet, hogy nincsen a szakképesítésének megfelelő állás vagy kedvezőtlen személyi
jellemzőkkel (alulképzettség, túl kevés tapasztalat, túl idős életkor, stb.) rendelkezik. Má-
sik megvilágításban ezt a csoportot rejtett munkanélkülieknek is tekinthetjük, hiszen a
kihasználatlan munkaerő-kínálat részét képezhetik. A róluk gyűjtött információ felhasz-
nálása segítségével ennek a csoportnak a tagjai is visszahozhatóak a foglalkoztatottak
közé.

5.2. táblázat: A gazdasági aktivitás mutatói Magyarországon

Mutatószám 2000 2006 2010 2018
Foglalkoztatottak

ezer fő

3 856,2 3 928,4 3 732,4 4 469,5
Munkanélküliek 263,7 318,2 469,4 172,1
Gazdaságilag aktívak 4 119,9 4 246,7 4 201,8 4 641,6
Gazdaságilag nem aktívak 3 659,6 3 470,5 3 460,9 2 790,6
Ebből: passzív munkanélküliek 108,2 89,1 117,1 42,3
15–74 éves népesség 7 779,5 7 717,2 7 662,7 7 432,2
Aktivitási arány

%
53,0 55,0 54,8 62,5

Munkanélküliségi ráta 6,4 7,5 11,2 3,7
Foglalkoztatási ráta 49,6 50,9 48,7 60,1

Forrás: KSH 2.1.1 Stadat tábla alapján saját szerkesztés

Az inaktív csoport jellemző tagjai a munkavállalási kor alattiak, a tanulók, illetve a
nyugdíjban, egyéb ellátásban, járadékban részesülők.

A 15-74 éves népesség osztályozásánál nem teljesen egyértelmű esetekben a követke-
ző prioritásokat kell érvényesíteni: elsőbbséget kap a foglalkoztatottság a munkanélküli-
séggel szemben, a munkanélküliség pedig a gazdasági inaktivitással szemben. Ez például
azt jelenti, hogy egy munkát kereső tanulót munkanélkülinek kell besorolni, egy legalább
heti egy órát dolgozó, de mellette másik munkát keresőt pedig foglalkoztatottnak.

Elérkeztünk a legfontosabb, a médiában, a gazdasági kutatásokban, elemzésekben is
gyakran szereplő, számított mutatókhoz:

• Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen be-
lüli aránya.
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• Tartósan munkanélküliek aránya: a legalább 12 hónapja munka nélkül maradók
aránya a teljes munkanélküliségi létszámon belül.

• Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottak 15-74 éves népességen belüli aránya.
• Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes számá-
nak 15-74 éves népességen belüli aránya.

5.2. ábra: A potenciális munkaerőtarték alakulása, 2018. I. negyedév

Népesség (15-74 éves): 7 436 ezer fő

Foglalkoztatott: 4 435 ezer fő

Munkanélküli: 178 ezer fő

Alulfoglalkoztatott:
33 ezer fő

Inaktív: 2 823 ezer fő

Akadályoztatott
munkaerő: 6 ezer fő

Passzív munkanélküli:
110 ezer fő

Forrás: KSH (2018) 5. o. alapján saját szerkesztés

Az 5.2. táblázat a legfőbb gazdasági aktivitással kapcsolatos alapadatokat és mutató-
kat tartalmazza Magyarországra különböző évekre vonatkozóan. A népesedési tendenci-
ával már tisztában vagyunk, hiszen az előző fejezetben megállapítottuk, hogy Magyaror-
szág népessége az elmúlt időszakban folyamatos csökkenést mutat. Ezzel összhangban a
15-74 éves korú népesség létszámában is csökkenést látunk 2000-ről 2018-ra. Emellett
ugyanakkor a foglalkoztatottak száma összességében növekedett a gazdaságilag aktívak
számával együtt, miközben a munkanélküliek létszáma az időszak végére lecsökkent. A
válság utáni évek kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete javulni látszik napjainkra. 2018-
ban mind a foglalkoztatási, mind a munkanélküliségi ráta az elmúlt 18 év legkedvezőbb
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értékét hozta. A passzív munkanélküiek száma is meglehetősen alacsony.

A statisztikai értelemben vett munkanélküliség és a regisztrált munkanélküliek létszá-
ma, ahogy már említettük, eltérést mutat, és az eltérés iránya sem feltétlenül egyértlemű.
Az összehasonlításhoz álljon itt az NFSZ 2017 decemberi adata a nyilvántartott álláskere-
sők számáról: 254,8 ezer fő. (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2018b) Ez jóval magasabb,
mint a hivatalos statisztikában kimutatott definíciónak megfelelő munkanélküliek száma.

Az aktivitási kategóriák összefüggéseit szemlélteti a 5.2. ábra. Ezen belül jól látható,
hol „bújik meg” a potenciális munkaerő-tartalék. Ez eddigieken kívül három kategóri-
át érdemes kiemelni. A látható alulfoglalkoztatottság szerencsére alacsony mértékű. Ők
foglalkoztatottak, de esetükben mégis azért beszélhetünk tartalékról, mert vagy a szak-
képzettségüket vagy a munkaidejüket lehetne jobban kihasználni. Az inaktívak csoport-
ján belül az „akadályoztatott” munkaerő (két héten belül nem tudnak munkába állni, de
keres munkát) és a passzív munkanélküliek (két héten belül munkába tudna ugyan állni,
de nem keres munkát) alkotják a tényleges munkaerőtartalékot. Ennek a két csoport-
nak a számossága a ténylegesen munkanélküliek 65 százalékát teszi ki, vagyis jelentős
létszámról beszélhetünk. Ők azok, akik a többi inaktívhoz képest kisebb befektetéssel
hozhatóak be/vissza a munka világába.

5.3. Intézményi munkaügyi adatgyűjtések

A lakossági adatgyűjtések mellett a munkaerő-piac a másik oldalról, a munkáltatók ol-
daláról is megközelíthető. Ez az intézményi munkaerő-megfigyelés. Ez a szakstatisztika
kombinált adatforrásokból dolgozik. Az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtések mellett szá-
mos adminisztratív adatforrásból is vesznek át adatokat. A gazdasági és nonprofit szer-
vezeteket mintasokaságon figyelik meg. Kijelölésük a statisztikai főtevékenység (amiről
már a 2. fejezetben részletesen volt szó) és létszámadatok alapján valósul meg. Zajlanak
havi rendszerességű és éves adatfelvételek is. Adatátvétel történik az Államkincstártól
és a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól is például a családi adókedvezményre, az egyéni
vállalkozók járulékadataira vonatkozóan.

Az évközi munkaügyi statisztikai adatgyűjtésből származó adatok forrása: valamennyi
legalább 50 főt foglalkoztató és reprezentatív módon kijelölt 5–49 fős vállalkozás, kijelölt
non-profit szervezetek, valamint létszámhatártól függetlenül valamennyi költségvetési és
társadalombiztosítási intézmény székhely szerinti adatai.
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Az intézményi munkaügyi adatgyűjtések során a következő témakörök megfigyelése
zajlik:

• kereset, munkajövedelem
• gazdaság munkaerő-felhasználása
• üres álláshelyek
• munkáltató foglalkoztatással kapcsolatos költségei
• munkaidő-mérleg információk
• sztrájkesemények

Az eredményeket rendszerint nemzetgazdasági ágak, a foglalkoztatók típusa (vállal-
kozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek) szerint szokták publikálni.

Az itt használt fogalmak és adattartalmakmás megvilágításból közelítik meg a munka-
erő-piac jellemzőit. Például az alkalmazásban állók lehatárolása szűkebb, mint a lakossági
oldalon meghatározott foglalkoztatottaké. Alkalmazásban állónak tekintendő az a mun-
kavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, s munkaszer-
ződése, munka-megállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60
munkaóra teljesítésére kötelezett, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása a munkáltatónál
főállásban vagy ún. további munkaviszonyban történik.

A munkaerőköltség, az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó összes költség, így a
munkavállalót közvetlenül vagy közvetetten érintő javadalmazások legtágabb köre, bele-
tartozik a munkajövedelem, a szociális költség, továbbá a képzési és más költségelemek
is. Vagyis a korábban tárgyalt, keresethez közvetlenül kapcsolódó munkáltatói terheken
túlmutató költségelemek is beletartoznak. A foglalkoztatással összefüggő támogatások
vagy járulékfizetési kedvezmények csökkentik, míg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
növelik a munkaerőköltséget. A munkaerőköltség tehát az 5.1. ábrán feltüntetett bérkölt-
ségnél is tágabb kategóriát jelent.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi munkajövedelme a korábban bemu-
tatott minden olyan (pénzbeni és természetbeni) kereseti elemet tartalmaz, amelyek a
munkavégzéshez kapcsolódnak.

Az eredményeket rendszerint nemzetgazdasági ágak, a foglalkoztatók típusa (vállal-
kozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek) szerint szokták publikálni.
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5.3. táblázat: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak és bruttó átlagkeresetek nemzetgaz-
dasági ágak szerint Magyarországon, 2017

Nemzetgazdasági
ág

Teljes munkaidőben
alkalmazásban

állók

Bruttó
átlagkerest

száma
(ezer fő)

megoszlása
(%) (Ft) Nemzetgazdaság

összesen = 100%

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat 70,4 2,6 230 638 77,7

B Bányászat, kőfejtés 3,1 0,1 332 985 112,1
C Feldolgozóipar 630,2 23,1 311 879 105,0

D Villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás 23,7 0,9 498 280 167,8

E
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése,
kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

41,7 1,5 269 090 90,6

F Építőipar 101,4 3,7 227 524 76,6
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 308,3 11,3 273 810 92,2
H Szállítás, raktározás 194,7 7,1 279 507 94,1

I Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás 68,5 2,5 189 489 63,8

J Információ, kommunikáció 75,9 2,8 510 675 171,9

K Pénzügyi, biztosítási
tevékenység 55,9 2,0 561 576 189,1

L Ingatlanügyletek 22,2 0,8 281 502 94,8

M Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység 93,8 3,4 431 838 145,4

N Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység 138,2 5,1 246 072 82,8

O Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás 273,8 10,0 358 569 120,7

P Oktatás 258,4 9,5 297 404 100,1

Q Humán-egészségügyi, szociális
ellátás 317,5 11,6 185 037 62,3

R Művészet, szórakoztatás, szabad
idő 34,0 1,2 289 154 97,4

S Egyéb szolgáltatás 15,7 0,6 243 967 82,1
A–S Nemzetgazdaság összesen 2 727,4 100,0 297 017 100,0

Forrás: KSH 2.1.38 és 2.1.41 Stadat táblák alapján saját szerkesztés

Az 5.3. táblázat a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszámadatait és bruttó
átlagkeresetére vonatkozó adatokat tartalmaz. Magyarországon a legnagyobb foglalkoz-
tató a „Feldolgozóipar” (23,1 százalék). További három, 10 százalék feletti részarányt
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képvisel a „Kereskedelem és gépjárműjavítás”, a „Közigazgatás, védelem” és a „Humán-
egészségügyi, szociális ellátás”. A keresetek alakulásában is viszonylag jelentős eltérések
tapasztalhatók az ágazatok között. Táblázatunk utolsó oszlopa a teljes nemzetgazdasági
átlaghoz viszonyítva mutatja be a bruttó átlagkeresetek arányát, ezzel is segítve a tájé-
kozódást. Összességében a hivatalos statisztikai adatok szerint a „legrosszabbul fizetett”
ágazat a „Humán-egészségügyi, szociális ellátás” és a „Szálláshely-szolgáltatás, vendéglá-
tás”, ahol a teljes gazdaság átlagához képest kevesebb mint kétharmados átlagos kereseti
szintről beszélhetünk. (Ebben a két ágazatban ugyanakkor jelen van a paraszolvencia,
illetve a borravaló is, ami viszont a hivatalos kimutatásokban nem feltétlenül jelenik
meg.) Átlagosan legjobban a „Pénzügyi, biztosítási tevékenység” dolgozói keresnek, őket
az „Információ, kommunikáció” ág követi. Fontos hangsúlyozni itt is, mint minden más
TEÁOR elvű csoportosításnál, hogy a gazdasági szervezetek a főtevékenységük alapján
kerültek besorolásra, vagyis a több profillal rendelkező cégek összes adata a főtevékeny-
sége által meghatározott ághoz kerül.

Ezzel át is tekintettük a legfőbb alapfogalmakat és mutatókat, valamint a Magyaror-
szágra vonatkozó „sarokszámokat” is megismerhettük.

5.4. Európa 2020 stratégia

A magyarországi munkaerő-piaci jellemzők bemutatása után következzen itt egy euró-
pai kitekintés. Az Európa 2020 stratégia (Európa 2020, 2010) az Európai Unió erre az
évtizedre szóló stratégiai programja. Olyan egymással összefüggő és egymást erősítő
célkitűzések szerepelnek benne, amelyek együtt a foglalkoztatási helyzet javulását és a
gazdasági növekedést szolgálják, a fenntarthatóság biztosítása mellett. Cél az intelligens
(tudáson és innováción alapuló), fenntartható (erőforrás hatékonyabb, környezetbarátabb
és versenyképesebb) és inkluzív (magas foglalkoztatottságot, szociális és területi kohéziót
jelentő) növekedés. Öt területre fogalmaz meg konkrét célkitűzéseket:

• Foglalkoztatás: 75 százalékot érje el a 20-64 éves korosztály foglalkoztatottsága.
• Kutatás és fejlesztés: a teljes EU GDP-jének 3 százalékát fordítsa K+F-re (kutatás,
fejlesztés).

• Éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás: 20 százalék-
kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása az 1990-es referenciaértékhez
képest; 20 százalékot érjen el a megújuló energiaforrásokkal nyert energiafelhasz-
nálás; 20 százalékkal javuljon az energiahatékonyság (20-20-20 célkitűzések).
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• Oktatás: a korai iskolaelhagyók aránya (lemorzsolódás) csökkenjen 10 százalék alá;
a 30-34 éves népesség legalább 40 százaléka rendelkezzen felsőfokú végzettséggel.
• Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztődés ellen: legalább 20 millió fővel
csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett népesség számát. (A Szegénység
fejezetben részletesen lesz szó a szegénység mérésének lehetőségeiről, a használt
mutatókról.)

Az oktatás színvonalának javításával is szeretnének hozzájárulni a foglalkoztatás nö-
vekedéséhez valamint a szegénységből való kitöréshez. A K+F és innovációs tevékeny-
ségek támogatásával, az energiahatékonyság növelésével a térség versenyképességének
javítása a cél, valamint munkahelyteremtés. A „tiszta” technológiák beruházásainak tá-
mogatása a fenntarthatóságot helyezi előtérbe és emellett új üzleti és foglalkoztatási le-
hetőségeket is teremt. A haladás katalizálására az Európai Bizottság minden prioritási
témakörben kiemelt kezdeményezéseket javasol. Ezek a „zászlós hajók” (flagship) a kö-
vetkezők:

• Mozgásban az ifjúság (Youth on the move): az oktatási teljesítményt és a fiatalok
munkakezdési lehetőségeit javítja.
• Innovatív Unió (Innovation Union): a K+F és innováció támogatása, finanszírozá-
sának javítása.
• Európai digitális menetrend (A digital agenda for Europe): nagy sebességű Internet
bővítése, az egységes digitális piac előnyeinek kiaknázása.
• Erőforrás hatékony Európa (Resouce efficient Europe): alacsonyabb szén-dioxid
kibocsátás elősegítése, megújuló energiaforrások növekvő alkalmazása, illetve a
szállítási ágazat modernizálása.
• Termeléspolitika a globalizáció korában (An industrial policy for the globalisation
era): a KKV-k (kis- és középvállalkozások) üzleti környezetének javítása, erős és
fenntartható ipari bázis támogatása.
• Új készségek és munkahelyek menetrendje (An agenda for new skills and jobs):
modernizálódó munkaerőpiac és élethosszig tartó tanulás támogatása, a munkavál-
lalók mobilitásának elősegítésével a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közelítése.
• Szegénység elleni európai platform (European platform against poverty): az elő-
nyök szélesebb körű megosztása.

Az Európai Tanács a stratégia gazdája, a Bizottság pedig a célok megvalósítása ér-
dekében tett lépéseket felügyeli, illetve segíti a politikai kommunikációt. A célok elérése
érdekében a tagországok kormányainak a feladata a nemzeti célértékek meghatározása
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és az elérésükhöz szükséges programok kidolgozása. Az Eurostat rendszeres jelentéseken
keresztül tájékoztat az elért eredményekről.

5.3. ábra: Az Európa 2020 stratégia legfontosabb mutatói: célértékek és haladás 2008-hoz
képest 2017-re

Foglalkoztatottsági ráta
(20-64 évesek)

K+F  a GDP
százalékában

Üvegház hatású gázok
kibocsátása

Megújuló
energiaforrások aránya

Elsődleges energia
felhasználás

Végső energia
felhasználás

Iskolarendszert korán
elhagyók

Felsőfokú
végzettségűek aránya

(30-34 éveseknél)

Szegénységi
kockázatnak kitettek

2008 2017 Cél

Forrás: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-
indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard

alapján saját szerkesztés

A 5.3. ábra a legfőbb célértékeket és a haladás mértékét szemléleti az EU szintjén,
2008-as referencia időszakhoz képest. Leglátványosabb eredményt az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának visszaszorítása és a felsőfokú végzettségűek arányának növelése terén
ért el eddig az Unió már 2017-re. Kiegyensúlyozottnak tekinthető a megújuló energiafel-
használás, energiahatékonyság, a lemorzsolódás (iskolarendszert korán elhagyók aránya)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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és a foglalkoztatottság mutatóiban elért fejlődés, javulás. A foglalkoztatottság esetében ez
a következőket jelenti számszerűen: 2017-es adatok szerint az EU 20-64 éves korosztá-
lyának 73,2 százaléka volt foglakoztatott. Ez 3 százalékponttal magasabb a 2008-as refe-
renciaértékhez képest és 1,8 százalékpontra vagyunk a 2020-as célértéktől. A szegénység
kockázatának kitettek száma és a K+F kiadások aránya viszont nagyon lassú ütemben
változik. Az elmúlt 9 év alatt nagyon kis mértékű az előrelépés, és valószínűsíthető, hogy
a hátralévő 3 év alatt sem fog sikerülni hatékonyan fejleszteni ezt a két területet.

5.4. ábra: A 24-60 éves népesség foglalkoztatottságának alakulása az Európa 2020 célki-
tűzések fényében, 2017

55 60 65 70 75 80 85
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CÉL
2017

Forrás: Eurostat (t202010) adatai alapján saját szerkesztés

Ahogy már említettük a célértékek nem egységesek, hanem minden országnak le-
hetősége volt a saját viszonyainak megfelelő meghatározásra. Az eddigi teljesítmények-
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ben és a nemzeti célértékekben is jelentős eltéréseket találunk a tagországok szintjén.
Az 5.4. ábrán a tagország sorrendjét az alapján alakítottuk ki, hogy ki mennyire sikere-
sen teljesítette a saját célkitűzését a foglalkoztatottságban. Lengyelországig látjuk a már
2017-re túlteljesítő 9 országot. Közülük is Írország az, aki a legnagyobb mértékben, 4 szá-
zalékponttal teljesítette túl saját elvárásait. Foglalkoztatottság szempontjából egyértelmű-
en Svédország helyzete kiemelkedő, hiszen a legmagasabb, 80 százalékos foglalkoztatási
arányt tűzte ki célul, és 2020 előtt három évvel már ezt is közel 2 százalékponttal megha-
ladta. A legnagyobb probléma Görögországban és Spanyolországban van. Előbbi 12,2,
utóbbi 8,5 százalékponttal van lemaradva a saját célértékéhez képest, és összességében is
– Olaszország és Horvátország mellett – itt találjuk a legalacsonyabb foglalkoztatási szin-
tet. Magyarország az átlagos, 75 százalékot tűzte ki célul, amit jelenleg 73,3 százalékos
értékkel közelít meg. A 61,5 százalékos, 2008-as bázisszámhoz képest azt mondhatjuk,
hogy megfelelően haladva.

Az Európa 2020 stratégia egy jelentős szelete kapcsolódik a foglalkoztatáshoz, illetve
ezzel összefüggésben a K+F, oktatás, szegénység problémáinak kezelésével, megoldásá-
val. Éppen ezért tartottuk fontosnak a fejezet végén kiemelni, hogy milyen eredményeket
ért el az Unió eddig, és pontosan milyen célkitűzések felé haladunk.
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6. FEJEZET

A gazdaság teljesítményének
számbavétele

Anemzetgazdaság teljesítményének számbavétele talán a hivatalos statisztika
legfontosabb feladata, és egyben a legösszetettebb, leginkább szerteágazó te-
rülete. Mindennek a megértéséhez nagy vonalakban bemutatjuk ebben a feje-
zetben a nemzeti számlák rendszerét, a hozzá kapcsolódó szatellit számlákat,

valamint az input-output táblákat. Végül a megfigyelésből kimaradó, úgynevezett rej-
tett gazdasággal is foglalkozunk, elsősorban a mérési lehetőségeivel, hiszen egy gazdaság
teljesítményéhez az is hozzá tartozik.

6.1. A nemzeti számlák rendszere

Nemzeti számlák „A nemzeti számlák olyan statisztikák együttese, amelyek a valóságban
végbement bármely gazdasági történés, esemény makrogazdasági vonatkozásait egységes gaz-
daságelméleti elvek alapján rendszerezve, egymással való összefüggéseikben számszerűsítik.”
(Hüttl-Vita (2005) 27. p)

A nemzeti számlák rendszere (System of National Accounts - SNA) a gazdaságsta-
tisztika talán legfontosabb, központi eleme. A globális gazdasági és pénzügyi válság még
inkább arra világított rá, hogy a gazdasági tevékenységek megfigyeléséhez, kontrolljához,
gazdaságpolitikai döntésekhez elengedhetetlenül szükségesek a naprakész, megbízható,
összehasonlítható adatok, és egyben a rendszer továbbfejlesztési lehetőségei is világossá
váltak.

A nemzeti számlák nagyon sok forrásból/összeírásból használnak fel adatokat, több
ponton szakértői becslésekkel kiegészítve. A rendszer nagyon gazdag adattartalma már
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önmagában is rendkívül széles körű és részletes elemzésekre ad lehetőséget. Ahhoz vi-
szont, hogy az adatokat, információkat megfelelően fel tudjuk használni, fontos, hogy a
rendszer lényegi elemeit megismerjük, a korlátaival együtt. Az SNA részletes és közért-
hető bemutatását vállalta fel az OECD „Understanding National Accounts” című kiadvá-
nyában (Lequiller - Blades, 2014), ami először 2006-ban, majd átdolgozva 2014-ben jelent
meg. Ez egy viszonylag közérthető, mégis nagyon alapos ismertetése a nemzeti számlák
rendszerének. Az alaposságát fémjelzi, hogy a 2014-es kiadvány több, mint 500 oldalas.
Az érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk ezt a kiadványt. Természetesen könyvünk egy
alfejezeteként nem vállalkozhatunk akkora feladatra, hogy akár csak közelítőleg is ezt a
mélységet összefoglaljuk. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy az SNA alapve-
tő fogalmaival, felépítésével, rendszerével megismerkedjen az olvasó. Ennek érdekében
nagy vonalakban vázoljuk fel a megértés szempontjából legfontosabb elemeket, össze-
függéseket. (A makrogazdasági tankönyvek is foglalkoznak az SNA-val egy-egy fejezet
erejéig például Bessenyei (2007)).

A nemzeti számlák rendszerében nincsen lehetőség gazdasági döntéseket megfigyel-
ni vagy a gazdaság szereplőinek magatartását vizsgálni. A statisztikailag megfigyelhető,
összegyűjthető információk alapján tehát az kerül a fókuszba, hogy hogyan alakul a ter-
melés és a felhasználás szintje/szerkezete, a jövedelmek mértéke, eloszlása a gazdaság
szektorai között, illetve mi a jellemző az egyes szektorok vagyoni helyzetére. A rend-
szer összeállítása során felhasználják a közgazdasági elméleteket, az általános statisztikai
módszertant, illetve az üzleti számvitel elveit is.

Az SNA2008 (System of National Accounts) az ENSZ által kiadott, világszerte elfo-
gadott és alkalmazott szabványa. Ehhez alkalmazkodva újult meg az európai rendszer
is (European System of Accounts - ESA). Az új módszertan (ESA2010) a rendszer leg-
fontosabb jellemzőit természetesen nem érinti, ugyanakkor tükrözi a gazdasági életben
az utóbbi húsz év folyamán végbement változásokat. Ezen belül figyelembe veszi az
információs és kommunikációs technológiák fejlődését és elterjedését a termelési folya-
matokban, az immateriális javak, a szellemi tulajdonú termékek fokozódó szerepét és a
globalizáció felerősödését. Az új rendszer az SNA2008 mellett konzisztens az IMF (In-
ternational Monetary Fund) Fizetési mérleg statisztikájával (BPM6) is, így biztosítva a
makrostatisztikai mutatók világszintű összehasonlíthatóságát. (KSH, 2018)

Az üzleti számvitellel ellentétben a statisztika eszközeivel nem lehet az egyes gazda-
sági eseményeket teljes körűen megfigyelni. Éppen ezért maga a megfigyelés nem teljes
körű, hanem legtöbbször mintasokaságon zajlik. Viszont a nemzeti számlák eredményei
a gazdaság egészére jellemző aggregátumokat mutatják be, becslések alapján, de teljes
körűen, mérlegszemléletben. Kétféle adattípus megfigyelése zajlik. Egyrészt az úgyneve-
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zett flow jellegű (áramlási adatok, amelyek egy időtartamra értelmezhetőek) adatokkal
írják le a gazdasági tevékenységek terjedelmét (termelés, értékesítés, stb.), illetve a pénz-
és jövedelemáramlásokat is. Másrészt stock jellegű (adott időpontra vonatkozó, állapot
mutató) mutatókkal írják le a vagyoni helyzetet, az eszközök, kötelezettségek nagyságát. A
megfigyelt gazdasági folyamatok olyan történések, amelyek az egyes gazdasági szereplők
vagyoni helyzetének alakításán keresztül az egész nemzetgazdaság vagyonának nagysá-
gára, összetételére is hatással vannak. Ezek a folyamatok lehetnek gazdasági műveletek
(tranzakciók), illetve egyéb változások. Az előbbi a tranzakció tárgya szerint lehet:

• termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos (fogyasztás, felhalmozás, export),
• jövedelmek elosztását, újraelosztását biztosító (disztributív),
• pénzügyi tranzakció (pénzügyi eszközök szerzése, átadása, követelések keletkezése,
megszűnése, stb.),
• egyéb tranzakció (például értékcsökkenés).

A tranzakciók másik felosztási elve a vagyoni helyzetre gyakorolt hatás lehet. Beszél-
hetünk folyó műveletekről, amelyek megváltoztatják a vagyoni helyzetet, illetve felhal-
mozási műveletekről (tőke és pénzügyi műveletek), amelyek csak a vagyon összetételére
vannak hatással. Ennek megfelelően a számlarendszerben vannak folyó és felhalmozási
számlák. A folyó számlák a jövedelmek keletkezésével, elosztásával, újraelosztásával, illet-
ve a végső fogyasztás formájában történő felhasználásával foglalkoznak. A felhalmozási
számlák pedig az eszközök és kötelezettségek, valamint a nettó vagyon változásait tartal-
mazzák. Ehhez kapcsolódnak a vagyonmérlegek, amelyek stock jelleggel az eszközök és
kötelezettségek, valamint a nettó vagyon állományát mutatják be. (Hüttl-Vita, 2005)

Aszerint, hogy történik-e ellentételezés a tranzakció során, megkülönböztetünk el-
lentételezéssel együtt járó („valamit valamiért”) tranzakciókat és transzfereket („valamit
semmiért”). Utóbbi lehet természetbeni (ajándékozás) vagy pénzbeni (adófizetés).

A nemzeti számlák mindent nemzeti valutában számol el. A pénzbeli tranzakciók ese-
tén ez nem okoz gondot, viszont például barter ügyleteknél nincsen pénzmozgás, ezért
hasonló termék piaci árát használják fel az értékeléshez, illetve az ingyenes szolgáltatá-
sok esetén a termelési költségeket veszik alapul. A mindenkori érvényes árakon történő
számbavételt folyóáras értékelésnek nevezzük. Az időbeli összehasonlítások elvégzésé-
hez, a változások kimutatásához azonban „közös” mértékegységet kell alkalmazni. Ezt
korábbi időszaki árakon történő számbavétellel, vagy megfelelő árindexek segítségével
történő deflálással (reálérték számítás) oldják meg (lásd 3. fejezet). Ilyenkor változatlan
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áras vagy összehasonlító áras értékelésről beszélünk. A változatlan áras kategóriák össze-
hasonlításával kapjuk meg az úgynevezett volumenindexeket is, amelyek az árváltozások
hatását kiszűrve érzékeltetik a volumenfolyamatok alakulását.

6.1. táblázat: A bruttó hozzáadott érték és megoszlása nemzetgazdasági áganként Ma-
gyarországon, 2017

Kód Nemzetgazdasági
ág

Bruttó hozzáadott
érték

folyó ár, millió Ft %

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat 1 439 989 4,4

B Bányászat, kőfejtés 66 219 0,2
C Feldolgozóipar 7 516 518 23,2

D Villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás 556 739 1,7

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése,
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 308 942 1,0

F Építőipar 1 380 859 4,3
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 3 328 818 10,3
H Szállítás, raktározás 2 037 569 6,3

I Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás 612 317 1,9

J Információ, kommunikáció 1 649 130 5,1

K Pénzügyi, biztosítási
tevékenység 1 167 480 3,6

L Ingatlanügyletek 2 610 139 8,0

M Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység 1 905 688 5,9

N Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység 1 251 907 3,9

O Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás 2 708 023 8,3

P Oktatás 1 538 449 4,7

Q Humán-egészségügyi, szociális
ellátás 1 438 003 4,4

R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 449 526 1,4
S Egyéb szolgáltatás 484 943 1,5
T Háztartások tevékenysége 7 176 0,0

Bruttó hozzáadott érték 32 458 434
Termékadók és -támogatások
egyenlege 5 896 681

Bruttó hazai termék (piaci
beszerzési áron) 38 355 115

Forrás: KSH 3.1.4 Stadat tábla alapján saját szerkesztés
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A nemzeti számlarendszerben a kettős könyvelés alapelveit használják fel, de ezt
gyakran négyszeres könyvelésnek is nevezik, hiszen a tranzakciókban résztvevő mindkét
félnél megtörténik a kettős elszámolás. Ezen belül a bruttó elszámolás elvét követik,
vagyis minden tranzakciót elszámolnak. (Nem vonnak egyenleget az egyidejűleg adott
és kapott összegekből.)

A nemzetgazdaság egészét úgynevezett nemzetgazdasági szektorokra bontják fel. A
csoportosítás célja, hogy olyan azonos magatartású, hasonló gazdasági alanyok kerülje-
nek egy csoportba, akik tevékenységeik, céljaik szerint is hasonlóságot mutatnak. Ennek
megfelelően a következő nemzetgazdasági szektorokat különítjük el (Pukli - Lindnerné
Eperjesi (2004), Hüttl-Vita (2005)):

• Gazdasági (nem pénzügyi) társaságok, akik célja a profitszerzés, termékek/szolgál-
tatások előállításával, értékesítésével.
• Pénzügyi társaságok (központi bank, monetáris intézmények, egyéb pénzközvetí-
tő szervezetek, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző szervezetek, biztosítók és
nyugdíjpénztárak).
• Államháztartás vagy kormányzat: azok a szervezeti egységek, amelyeket elsősorban
a többi szektortól kapott kötelező hozzájárulásokból (adók, járulékok) finanszíroz-
zák, kibocsátásuk célja nagyrészt közösségi fogyasztás. Egyéb, nem-piaci terme-
lőknek is hívják őket.
• Háztartások: egyének vagy egyének csoportja, akik fő funkciója a fogyasztás, céljuk
a haszonmaximalizálás; fogyasztási funkciójuk mellett kizárólag saját felhasználás-
ra állítanak elő termékeket, nyújtanak szolgáltatásokat; önálló jogi személyiséggel
nem rendelkező egyéni és társas vállalkozások; önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező, háztartásokat segítő non-profit intézmények. 6 alszektorra bontható:
munkaadók, munkavállalók (az egyéni vállalkozókat is beleértve), tulajdonosi jö-
vedelemben részesülők, nyugdíjasok, egyéb transzfer jellegű jövedelemben része-
sülők, egyéb háztartások.
• Háztartásokat segítő non-profit szervezetek (HSNSZ): önálló jogi személyiséggel
rendelkeznek, „egyéb, nem-piaci termelők”, mint például: szakszervezetek, szak-
mai, tudományos társaságok, fogyasztói érdekvédelmi szervezetek, politikai pár-
tok, egyházak, vallási közösségek, szociális, kulturális, szabadidő és sportklubok,
jótékonysági és segélyszervezetek. Céljuk a jóléti feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek elvégzése.
• Külföld: nem rezidens szervezeti egységek összességének kapcsolatai a nemzetgaz-
dasággal.
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6.2. táblázat: A bruttó hazai termék végső felhasználása Magyarországon, 2017

Megnevezés Folyó áron, millió forint
1 Háztartások fogyasztási kiadása 18 280 826
2 Kormányzat fogyasztási kiadása 7 765 336
3 HSNI fogyasztási kiadása 700 563
4 Végső fogyasztási kiadás (1+2+3) 26 746 725
6 Természetbeni társadalmi juttatás (5+3) 4 613 064
5 ebből: kormányzattól 3 912 501
7 Háztartások tényleges fogyasztása (1+6) 22 893 890
8 Közösségi fogyasztás (2-5) 3 852 835
9 Bruttó állóeszköz-felhalmozás 8 528 133
10 Készletváltozás 178 972
11 Bruttó felhalmozás összesen (9+10) 8 707 105
12 Belföldi felhasználás összesen (4+11) 35 453 830
13 Export 33 848 155
14 Import 30 946 870
15 Külkereskedelmi egyenleg 2 901 285
16 Bruttó hazai termék (12+15) 38 355 115

Forrás: KSH 3.1.7 Stadat tábla alapján saját szerkesztés

A nemzeti számlák rendszere többféle adatforrásból táplálkozik. Elsősorban statisz-
tikai adatgyűjtésekből származó adatokat használnak fel (például integrált gazdaságsta-
tisztikai adatgyűjtések, munkaerőköltség-felmérés, HKÉF, ágazati szakstatisztikák, stb.),
de emellett adminisztratív adatforrások információtartalma is beépítésre kerül (például
a társasági adó, személyi jövedelemadó és áfabevallások, stb.). Arra is van példa, hogy
az adminisztratív adatokat kombinálják a statisztikai adatgyűjtések eredményeivel (kom-
binált adatforrások). Felhasználnak extrapolációs (továbbvezetéses) technikákat, illetve
különböző modelleket is a számításokhoz (termékszintű kiegyensúlyozás módszere az
adatgyűjtésekkel le nem fedett termékekre a fogyasztásból kiindulva, normák, folyama-
tos leltározás módszere az értékcsökkenés számításához, imputált sajátlakás-szolgáltatás
becslése, ár szorozva a mennyiséggel „formula”, megoszlások, stb.). (Murai, 2011a)

A nemzeti számlák rendszerének legtöbbször emlegetett, úgynevezett „csúcsmutató-
ja” a Bruttó Hazai Termék (a BHT rövidítéssel is találkozhatunk, de elterjedtebb az angol
kifejezésből nyert rövidítés: Gross Domestic Product - GDP).

Bruttó Hazai Termék A GDP egyetlen számban foglalja össze, jeleníti meg a gazdasági
szervezetek, non-profit intézmények, kormányzat és háztartások adott országban létreho-
zott teljes kibocsátását (termelését), a többszörös számbavétel kiszűrésével, függetlenül a ter-
mék/szolgáltatás típusától.
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A GDP kiszámítása alapvetően három irányból valósulhat meg:

• termelési (kibocsátási) oldalról (az összes anyagi és nem anyagi jellegű termelés
számbavételével),
• a felhasználások felől,
• a jövedelmi adatok (forrás) segítségével.

A többféle megközelítés lehetőség ad arra, hogy az egyenletek kihasználásával kont-
rollálni tudjuk az esetleges pontatlanságokat, kihagyásokat, számítási, becslési hibákat.
(Nyitrainé, 1996)

A forrás és felhasználási oldal alapvető összefüggését a következő egyenlet írja le
(Murai, 2011a):

Hazai kibocsátás + Import = Folyó termelőfelhasználás + Végső fogyasztási célú
kiadások + Felhalmozás + Export

Ezt átrendezve kapjuk:

Hazai kibocsátás - Folyó termelőfelhasználás = Végső fogyasztási célú kiadások +
Felhalmozás + Export - Import

Az egyenletünk bal oldala adja a termelési oldal felöli megközelítést. A jobb oldala a
hazai termék felhasználási oldalát mutatja meg.

A termelési oldal felépítése:

ágazatok összes (bruttó) kibocsátása (gross output - GO) alapáron
- folyó termelőfelhasználás piaci beszerzési áron
= bruttó hozzáadott érték (value added - VA) alapáron
+/- termékadók, terméktámogatások egyenlege
= bruttó hazai termék piaci áron

Az ágazatok összes kibocsátásnak a számbavétele még viszonylag egyszerű feladatnak
tekinthető. Célszerűen a megtermelt termékeket/szolgáltatásokat piaci áron számbavéve
a nemzeti valutának megfelelő pénznemben összegezni lehet. Ugyanakkor a kibocsátás
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egyszerű aggregálása azt eredményezné, hogy a termelést többszörösen vennénk számí-
tásba. Vegyük a túrórudi példáját. A túrórudi kibocsátásában teljes értékében benne van
a gyártása során felhasznált alapanyagok előállítása (kibocsátása) is, amit más cégek már
akár mint végső kibocsátást számbavettek. Ilyen például a túró, a kakaó, a cukor, stb.
Még egyet visszalépve a túró előállításához is felhasználták már a tejet. Természetesen,
amennyiben ugyanaz a termelő egység gyártja a túrót és a túrórudit is, akkor nem áll
fenn a többszörös számbavétel. A „halmozott” értékeket tehát ki kell szűrni, vagyis min-
den termelő egység esetében csakis az úgynevezett hozzáadott értéket szabad figyelembe
venni. Ezt praktikusan úgy lehet elérni, ha a bruttó kibocsátásból levonjuk az úgynevezett
folyó termelőfelhasználást.

Folyó termelőfelhasználás A KSH-ban alkalmazott definíció értelmében a folyó termelőfel-
használás a termelési folyamat során az elszámolási időszakban más termelőegységtől vásá-
rolt termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket új termékek és szolgáltatások előállításához
használnak fel. Értékelése piaci beszerzési áron történik.

A statisztikai egységek hozzáadott értéke a bruttó hazai termékhez való hozzájárulá-
suk mutatója. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy az állóeszközök értékcsökkenése nem
része a folyó termelőfelhasználásnak.

A 6.1. táblázat a különböző nemzetgazdasági ágak súlyát érzékelteti a létrehozott hoz-
záadott érték alapján. Ahogy a foglalkoztatás kapcsán is láthattuk a „legnagyobb” ágazat-
nak hazánkban a feldolgozóipar tekinthető, ami a nemzetgazdaság termelési értékének
közel egynegyedét adja. Utána következik – már csak 10 százalékos részesedéssel – a ke-
reskedelem, gépjárműjavítás, G jelű ágazat. További 8-8 százalékos mértékben járulnak
hozzá az ország teljesítményéhez a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás,
illetve az ingatlanügyek. A többi ágazat néhány százalékos hozzájárulást ér el. Legki-
sebb jelentőséggel a háztartások tevékenysége (számbavételi sajátosságok miatt, de erről
a következő alfejezetben még részletesen lesz szó) és a bányászat, kőfejtés rendelkeznek.

A felhasználási oldal felépítése:

végső fogyasztás (háztartások, kormányzat, HSNSZ)
+ bruttó felhalmozás (beruházás/bruttó állóeszköz-felhalmozás, készletfelhalmozás)
= belföldi felhasználás
+/- külkereskedelmi egyenleg (export - import)
= bruttó hazai termék

A felhasználási oldal legnagyobb részét természetesen a végső fogyasztás, ezen belül
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is a háztartások tényleges fogyasztása teszi ki. Kisebb nagyságrendet képvisel a bruttó
állóeszköz felhalmozás. A közösségi fogyasztás és a külkereskedelmi egyenleg a bruttó
hazai termék 8-10 százalékának felel meg. A legkisebb jelentősége a készletváltozásnak
van. (6.2. tábla)

A termelés és felhasználás egyezősége mellett a másik alapösszefüggést a termelés és
a gazdasági szereplők jövedelme közötti kapcsolat adja. Három termelési faktor osztozik
a termelésből származó jövedelmeken. Ezek a munka, a tőke és a termeléshez felhasznált
inputok (más szóval a folyó termelőfelhasználás). Tekintve, hogy a hozzáadott érték a ki-
bocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségeként adódik, ezért a hozzáadott érték
a jövedelmi oldalról praktikusan a tőke- és munkaerő-ráfordítás hozzájárulásaiból adó-
dik össze. A jövedelmi oldal ezáltal a következő tételekből tevődik össze: munkavállalói
jövedelmek + termelési támogatások és adók egyenlege + bruttó működési eredmény,
illetve vegyes jövedelem. A jövedelemoldali megközelítés jellemzően nem alulról épít-
kezik, hanem a működési eredmény/vegyes jövedelem maradékelven képződik. Ezáltal
nem ad újabb ellenőrzési lehetőséget.

A GDP mellett a másik gyakran használt mutatója a nemzeti számlarendszernek
a GNI (gross national income - bruttó nemzeti jövedelem). A GDP-t hat tétellel kell
módosítani a GNI kiszámításához. A különbséget alapvetően az adja, hogy a GDP hazai
(országhatáron belüli) szemléletű, míg a GNI nemzeti (állandó lakhely, székhely számít)
szemléletű, tehát a hazánkban működő külföldi cégek tulajdonosi jövedelme nem számít
bele, ugyanakkor a magyar tulajdonban lévő gazdasági szervezetek külföldön szerzett
jövedelme igen (és ugyanígy a munkavállalóknál is).

GDP
+ külföldről kapott munkavállalói jövedelmek
+ külföldről kapott tulajdonosi jövedelmek
+ EU-ból kapott támogatások
- külföldnek fizetett munkavállalói jövedelmek
- külföldnek fizetett tulajdonosi jövedelmek
- EU-nak fizetett adók
= GNI

A GDP és a GNI nagyságrendileg többnyire hasonló értéket adnak (néhány száza-
lékos eltérés a jellemző). Az eltérésük viszont bármelyik irányba előállhat. Az országok
többségénél, így Magyarországon is, jellemzően a GNI értéke alacsonyabb a GDP-hez
képest (6.3. tábla). Vannak viszont olyan országok is, ahol fordított a helyzet és a bruttó
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nemzeti jövedelem meghaladja a bruttó hazai termék értékét. A 6.1. ábrán néhány or-
szágra és az Európai Unióra láthatjuk a GNI és a GDP különbségét a GDP arányában
kifejezve (folyó áras, dollárban kifejezett adatokból számítva).

A GDP számbavétele, publikálása, felhasználása többféle „mértékegységben” történ-
het. Az alapár a termelés értékelésére használt ár, ami tartalmazza a termék vagy szol-
gáltatás önköltségét, a realizált profitot vagy veszteséget és a termelőnek adott árkiegé-
szítést, de nincsenek benne a termékadók. A piaci ár viszont a vásárlók által ténylegesen
megfizetett ár. Ez magában foglalja a termékadókat, viszont nincsenek benne az árki-
egészítések. Éppen ezért az alapár és a piaci ár nagyságrendi viszonya nem egyértelmű.
Terméktípusoktól függően alakul. A GDP számbavétele elsődlegesen piaci áron törté-
nik (folyó áras értékelés). Természetesen itt is nagyon fontos az időbeli összehasonlítás.
Ehhez a GDP növekedési rátáját (volumenindex) szokták publikálni, ami változatlan
áras értékelés mellett áll elő. A KSH honlapján találunk euróban és dollárban kifeje-
zett GDP értékeket is, sőt, a korábbiakban már tárgyalt vásárlóerő-paritáson mért GDP
is elérhető. Ez utóbbi nagyon hasznos a pontosabb országok közötti összehasonlítások
elvégzéséhez. A nemzetgazdaság egészére jellemző bruttó hazai termék összege termé-
szetesen szorosan összefügg az adott ország méretével, népességszámával. Ezért a területi
összehasonlításoknál a vásárlóerő-paritással együtt az egy főre vetített fajlagos GDP ada-
tokat szokás felhasználni (ennek jelölésére gyakran olvashatjuk a GDPpc jelölést, ami a
GDP per capita angol elnevezésből ered).

6.3. táblázat: A bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti jövedelem alakulása Magyaror-
szágon (folyó áron, millió forintban)

Év Bruttó hazai termék Bruttó nemzeti jövedelem
1997 8 833 295 8 375 715
2002 17 461 700 16 585 673
2007 25 680 214 23 994 893
2012 28 781 064 27 636 104
2017 38 355 115 36 823 641

Forrás: KSH 3.1.9 Stadat tábla alapján saját szerkesztés

Ahhoz, hogy Magyarország teljesítményét el tudjuk helyezni világviszonylatban, te-
kintsük a 6.2. ábrát, ami 2017-es adatokat tartalmaz. A KSH honlapján közzétett országok
listájából válogattunk. Természetesen a világ összes országát nem tudjuk egy ábrában
feltüntetni. Európában a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel Luxemburg rendelkezik
(106 374 dollár), de a meglehetősen magas érték eltorzította volna az ábrát, ezért kihagy-
tuk. Az egy főre jutó értékek már Európán belül is nagyon változatos képet mutatnak. A
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világ többi kontinensét is figyelembe véve a terjedelem még magasabb. Magyarország
az EU-s átlag kicsit több, mint 70 százalékán áll. Ugyanakkor az ábrán szereplő legered-
ményesebb Írországhoz képest csak alig 40 százalék a magyar fajlagos GDP. A hozzánk
vásárlóerő-paritáson mérve leginkább közel álló országok Lengyelország és Portugália.
Indiához képest több, mint négyszeres a magyar egy főre jutó GDP. Az országok legtel-
jesebb körét a Világbank honlapján találjuk meg (World Bank, 2018). Ott a sereghajtó
három ország: Libéria, Burundi és a Közép-afrikai Köztársaság a magyar egy főre jutó
GDP-nek csak mindössze 2-3 százalékát érik el a 2017-es adatok alapján. Természetesen
egy ország helyzetének megítélésekor az átlagos értékek csak egyoldalú információt biz-
tosítanak. Az is fontos, hogy a megtermelt gazdasági érték hogyan oszlik el az egyének,
háztartások között. (Az egyenlőtlenségek mérésével a következő, 7. fejezetben fogunk
foglalkozni.)

6.1. ábra: A GNI és a GDP különbségének alakulása a GDP arányában, 2017
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Forrás: World Bank (2018) alapján saját szerkesztés
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6.2. ábra: Vásárlóerő-paritáson (dollár) mért egy főre jutó GDP a világ néhány országá-
ban, 2017
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Forrás: KSH 7.3.2 Stadat táblája alapján saját szerkesztés

A GDP adatokra nagyon sok esetben az országosnál részletesebb területi bontásban
is szükségünk van. Ezért természetesen számításra kerülnek például Magyarország ese-
tében régiós, megyei szintű adatok is. Ugyanakkor látni kell, hogy a GDP országon belüli
felosztása korántsem egyszerű feladat, és sok módszertani döntés meghozatalát igényli.
A területi számbavétel vagy felosztás leginkább szembetűnő gátja a hozzáférhető, rendel-
kezésre álló adatok, információk köre. De ezen túlmenően is vannak elméleti szinten is
döntést igénylő problémák. A felosztás legfontosabb korlátai a következők (Nemes Nagy,
1995):
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6.3. ábra: A régiók részesedése a GDP termelésből, 2016
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Forrás: KSH 6.3.1.1 Stadat táblája alapján saját szerkesztés

• Oszthatatlan tevékenységek: Vannak kifejezetten csak országos szinten értelmez-
hető funkciók, mint például a terrorelhárítás vagy a külügyminisztérium feladatai.
• Nem lokalizálható tevékenységek: Ide tartozik például a pénzintézeti tevékeny-
ség. A pénzintézetek befektetéseiből származó profitnak csak megjelenési pontja
a bankfiók. A székhely/telephely sem feltétlenül az érték/jövedelemteremtés, fel-
használás földrajzi helye.
• Több telephelyen történő termelés: Termelési rendszerek különböző fázisai föld-
rajzilag nagyon eltérő helyen is lehetnek, de akár ugyanaz a termelőtevékenység
is történhet különböző telephelyeken.
• Telephelyen kívüli tevékenységek: Ide sorolhatóak a kifejezetten tér használatával
megvalósuló tevékenységek, mint a hírközlés vagy áru, postai küldemény, illet-



126 6. FEJEZET. A GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÁMBAVÉTELE

ve személy-szállítás. De ide tartozik a vízvezeték-szerelés, a mentőszolgálat vagy
éppen a tűzoltóság is.

• A GDP területi bontása nem igazodik a rendelkezésre álló jövedelem területi meg-
oszlásához.

6.4. ábra: Az egy főre jutó GDP (ezer forint) alakulása régiók szerint, 2016
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Forrás: KSH 6.3.1.2 Stadat táblája alapján saját szerkesztés

A 6.3. ábra a magyarországi GDP régiók szerinti megoszlását mutatja be, piaci áron
számított adatok alapján. Természetesen a fővárost is magában foglaló Közép-Magyar-
ország részesedése a legnagyobb (majdnem az országos teljesítmény fele). A másik hat
régió hozzájárulása hasonló (8-11 százalék). Talán csak a Dél-Dunántúl marad le jobban
a 6 százalékos értékével. A GDP összértéke természetesen a gazdasági fejlettség mellett
az adott terület méretétől, az ott lakók számától is függ. Ezért árnyaltabb képet kapunk
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a régiós szintre számított egy főre jutó GDP megfigyelésével. A 6.4. ábra ezer forintban
mutatja a régiókra jellemző egy főre jutó GDP nagyságát. Itt is Közép-Magyarország áll
az élen, de arányait tekintve már nincsen annyira lemaradva a Nyugat-Dunántúl. Őket
követi Közép-Magyarország. Végül a további négy régió közel azonos teljesítménnyel
zárja a sort.

6.2. Szatellit számlák

A szatellit számlák egy keretrendszert jelent, ami a „központi” nemzeti számlarendszer-
hez kapcsolódik, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az életünk speciálisabb gazdasági
vagy társadalmi vonatkozásait is külön megfigyeljük, számba vegyük a nemzeti szám-
larendszer alapelveinek megfelelően, de mégis az adott, speciális terület sajátosságait
szem előtt tartva. A nemzeti számlák teljes gazdaságot megfigyelő alapelvével szemben
a szatellit számlák specializáltak, meghatározott területek, ágazatok sajátosságait veszik
figyelembe, megteremtve a kapcsolatot a szakterületeken rendelkezésre álló részletesebb,
helyenként speciális információk, gazdag adattartalom és az egységes nemzeti számla-
rendszer között. (Vágó et al., 2012) A sajátosságok miatt eltérő lehet, hogy egyes nemzetek
statisztikai hivatalai milyen szatellit számlákkal dolgoznak. A lehetséges témakörök a kö-
vetkezők:

• mezőgazdaság,
• turizmus,
• környezet,
• egészségügy,
• kultúra,
• társadalmi elszámolási mátrixok (Social Accounting Matrix - SAM),
• kutatás-fejlesztés,
• oktatás,
• háztartások jövedelmei és kiadásai,
• háztartásokon belül végzett termelés,
• jólét,
• szállítás.

A szatellit számlákban helyet kapnak a nem pénzben, hanem különböző naturáliákban
kifejezett mutatók is. De a pénzben mérhető mutatók is nyerhetnek új értelmet. Példá-
ul a kereskedelem legfontosabb mérőszáma, az eladási forgalom a nemzeti számlákon
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keresztül nem állna rendelkezésre, onnan csak a kereskedelmi ágazat szempontjából ke-
vésbé fontos termelési érték számítható. A szatellit számlák egy-egy terület kapcsán a
teljességre törekszenek, és ez azzal jár, hogy a különböző szatellit számlák átfedéseket
tartalmazhatnak. Például az orvosképzés az egészségügy és az oktatás szempontjából is
fontos terület, ezért mindkét helyen figyelembe veszik. Önállóan minden szatellit számla
egy zárt rendszernek tekinthető, de ha összevonnánk őket, akkor halmozódásokat ta-
lálnánk. A nemzeti számlákra jellemző szigorú taxonómikus osztályozástól tehát eltér.
(Szilágyi, 1998)

6.5. ábra: A szatellit számlák logikai sémája
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Forrás: Szilágyi (1998) alapján saját szerkesztés

A nemzeti számláknál látott termelés-felhasználás-finanszírozás háromoldalú meg-
közelítés itt is tetten érhető. A 6.5. ábra a szatellit számlák általános sémáját mutatja be.
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Mindegyik szatellit számlának a vázolt sémán belül meg vannak tehát a maga sajátossá-
gai, így ennél részletesebb, átfogó bemutatásukra nincsen lehetőség. Egyetlen témakört
emelünk ki – dióhéjban, Szép-Szőkéné Boros (2018) és KSH (2016) források alapján – ami
a szerző szerint a legérdekesebb, és talán az olvasóhoz, mint emberhez is a legközelebb
áll: a háztartási munka szatellitszámlát.

A nemzeti számlák rendszerében a háztartásban saját célra végzett munkák közül
csak két területet vesznek figyelembe: a házilagos építkezést és az önellátást szolgáló me-
zőgazdasági termelést. A háztartás tagjai által végzett házimunka így szinte teljes egészé-
ben kimarad a gazdasági teljesítmény számbavételéből. Pedig ez a fizetetlen, „láthatatlan”
munka a háztartáson belül értéket teremt, hasznosul, a háztartás tagjainak jóllétét nagy
mértékben meghatározza. A piaci munkákhoz képest az otthoni munka lehet egyfelől
kiegészítő (vásárolt gyümölcsök feldolgozása), másfelől helyettesítő (az éttermi étkezés
helyett otthoni főzés). A házimunka mértéke, terjedelme részben függ a család anyagi
helyzetétől, részben a társadalmi-kulturális szokásoktól, lehetőségektől. Ha ennek érté-
két nem vesszük figyelembe a gazdaság teljesítményének értékelésekor, akkor az időbeli,
illetve országok közötti összehasonlítások torzulhatnak. Gondoljunk csak bele abba, hogy
bizonyos országokban a „babysitter” intézményesült formája a gyermekek gondozásának,
amiért a háztartások fizetnek, így a GDP számításokba is figyelembe veszik. Magyarorszá-
gon ennek egyáltalán nincsenek hagyományai, de természetesen mi sem hagyjuk otthon
egyedül a gyerekeket, csak éppen családon belül vagy barátokkal oldjuk meg szívességi
alapon. Ha csak ezt a különbséget nézzük, a magyar GDP ennyivel alacsonyabb lenne
az összehasonlításban.

A háztartási szatellitszámla rendszerében lehetőség van a fizetetlen munka értékelé-
sére, és ezen keresztül a háztartási „termelés” nemzeti számlákhoz illeszkedő számbavé-
telére.

Háztartási termelés „A háztartástagok által fizetetlen munkával, vásárolt javak és eszközök
felhasználásával előállított javakat és szolgáltatásokat – amelyek helyettesíthetőek lennének
háztartáson kívülről megvásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal – háztartási termelésnek
nevezzük. Az így előállított javakat közvetlenül a háztartás fogyasztja el. Ez tulajdonképpen
a háztartások nem-piaci termelése. A háztartástagok fizetetlen munkája háztartási (termelő)
munka.” (Szép-Szőkéné Boros (2018), 7. o.)

A háztartási termelés lehatárolása az úgynevezett „harmadik szereplő” elve alapján
valósul meg. Minden olyan házimunka termelésnek tekinthető, amit piaci javakkal, szol-
gáltatásokkal helyettesíteni lehetne, vagyis más is elvégezhetné helyettünk. Ilyen érte-
lemben nem tekinthető házimunkának az evés, a tisztálkodás, az alvás, a testedzés vagy
a tanulás sem. Hiába bíznánk meg egy másik személyt azzal, hogy fizetség ellenében
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aludjon vagy eddzen helyettünk, ettől mi nem lennénk pihentebbek vagy edzettebbek.
Viszont a takarítást, a főzést, a gyerekek felügyeletét, a bevásárlást mással is el tudnánk
végeztetni megfelelő feltételek mellett.

A háztartási termelés mellett a háztartási szatellitszámla figyelembe veszi a más ház-
tartás számára fizetség nélkül végzett munkát is. Ennek két formája az altruizmus (segít-
ség), illetve a reciprocitás (kölcsönös szívességnyújtás). Ide tartozik az önkéntes munka
is, amit szervezetek számára vagy szervezetek szervezésében végeznek fizetség nélkül.

A figyelembe vett tevékenységi kör tisztázása után a következő kérdés az értékelés
elve. A fizetetlen munka értékét költségalapú becslés segítségével állapítják meg. Ennek
sémája a következő:

a munka értéke
(időfelhasználás szorozva az időegységre jutó becsült bérrel)
+ egyéb termelési adók
- egyéb termelési támogatások
+ értékcsökkenés
= bruttó hozzáadott érték
+folyó termelőfelhasználás
= kibocsátás

A fenti sémából két elemet emelünk ki és vizsgálunk meg részletesebben, az időrá-
fordítást és a hozzá kapcsolható becsült bért. (KSH, 2016)

Az időfelhasználási adatokat a KSH időmérleg felvételéből nyerik. Ez az adatgyűjtés
a lakosság reprezentatív mintáján kerül összeírásra, ahol a résztvevők a „minta” napokon
24 órán keresztül rögzítik a végzett tevékenységek kezdő és záró időpontját, jellemzőit
(helyszín, cél, párhuzamos tevékenység, stb.). A 2009-2010-es felvétel adatai alapján (a
továbbiakban bemutatott valamennyi adat ebből az adatfelvételből származik) a teljes
időnknek átlagosan 14,9 százalékát töltjük fizetetlen háztartási és önkéntes munkával.
Ennek felét az élelmezés teszi ki. További egynegyede a lakhatással kapcsolatos tevé-
kenységek, illetve közel 20 százaléka gondoskodás (gyerekekről, rászoruló felnőttekről).
Ez az időráfordítás több, mint amit átlagosan fizetett munkával töltünk. Ennek elsősor-
ban az az oka, hogy a 15-84 éves népesség mindössze egyharmada vesz részt fizetett
munkában, ugyanakkor a házimunkát az emberek több, mint 90 százaléka végzi.
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A háztartási munka „beárazásához” használható béradatokat alapvetően kétféle mó-
don imputálhatjuk: helyettesítő órabéren (ezen belül további három lehetőség kínálkozik),
illetve határáldozati költségen.

• A piaci vállalkozásban szakosodott dolgozó órabére, ami például lehet a szakács
(főzés) vagy az óvónő (gyermekfelügyelet) bére. A munkakörülmények és a munka
végzésének hatékonysága persze eltérő lehet, mint a házimunka során.
• Háztartási szolgáltatásban szakosodott dolgozó órabére, például a magántanár, ta-
karító, „babysitter”. Ebben az esetben a munkakörülmények hasonlóak, viszont
béradatok nem feltétlenül állnak rendelkezésre.
• Általános háztartási dolgozó bére, példuál bejárónő, gondozó. Erről is kevés meg-
bízható adat áll rendelkezésre.
• A határáldozati vagy lehetőségköltség elve szerint a háztartási munkát végző sze-
mély piaci bérét használják fel, egyfajta feláldozott költségként. Ennek a módszer-
nek van a legtöbb korlátja (az otthoni és a munkahelyi munka közötti választás
nem feltétlenül lehetséges, nem mindenkinek van munkája, más-más bért számo-
lunk el ugyanarra a munkára különböző foglalkozások, beosztások esetén, stb.) Ezt
a módszert nem is igazán ajánlják a szatellit számláknál.

A bér számbavétele kapcsán az is fontos döntési pont, hogy bruttó vagy nettó összeget
használjanak fel. A KSH-ban végzett munka során többféle változatot is készítettek a fize-
tetlen munka nemzetgazdasági értékének meghatározásához. Ez alapján azt mondhatjuk,
hogy a fizetetlen munka aránya a nemzeti számlák rendszerében kimutatott GDP-hez ké-
pest legalább 22 és legfeljebb 47 százalékra tehető. Ezzel azt szerettük volna érzékeltetni,
hogy ez egy nagyon jelentős „ágazatnak” tekinthető a magyarországi viszonyok között,
hiszen a legóvatosabb becslés is a GDP több, mint egyötödére teszi a fizetetlen munka
értékét.

6.3. Input-output (ágazati kapcsolati) mérlegek

A nemzeti számlák „egyenes irányú” számbavételi szemlélete mellett a gazdasági kör-
forgást, a gazdaság szerepelőinek kapcsolatait is felhasználó módszerek az input-output
mérlegek.

A termelés-felhasználás-jövedelem hármas összefüggésrendszerével a közgazdaság-
tan már régóta foglalkozik. 1758-ban Francois Quesnay a vérkeringés mintájára szer-
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kesztette meg a gazdaság egymással összefüggő részeinek rendszerét. Úgy vélte, a gaz-
daságban addig van rend, amíg körfolyamatai zavartalanul működnek.

Francois Quesnay (1694-1774)

Francia közgazdász, a fiziokratizmus megteremtője. Eredetileg Madame de Pompado-
ur és XV. Lajos orvosa. Idősebb korában fordult a közgazdaságtan felé. Híres műve a
„Tableau Economique” (Gazdasági táblázat).

Később LeonWalras megteremti az általános egyensúlyelmélet alapjait négy csoport-
ba sorolt egyenleteiből álló egyenletrendszerével. Olyan alapösszefüggéseket fogalmazott
meg, minthogy a háztartások összes jövedelemének meg kell egyeznie az összes kiadá-
sával; a termelési tényezők kereslete egyenlő azok kínálatával; a javak áraikkal súlyozott
aggregált kereslete egyenlő az árakkal súlyozott aggregált kínálattal (Walras-törvény); a
fogyasztási cikkek ára megegyezik azok átlagos termelési költségével.

Marie-Ésprit Léon Walras (1834-1910)

Francia közgazdász, a neoklasszikus közgazdaságtan, a marginalista forradalom egyik
fő képviselője. A svájci lausanne-i iskola megalapítója. Főbb művei: A politikai gazda-
ságtan és a jog, A pénz elmélete.

Ez az első két jelentősnek tekinthető próbálkozás közös jellemzője, hogy bár fel-
építettek egy logikus rendszert a gazdasági összefüggések alapján, nem töltötték meg
adatokkal. Statisztikai adatokra építve először Wassily Leontief (az USA 1919-1929. évi
adatai alapján) állított össze input-output táblákat az 1930-as években. Disszertációjának
címe „Gazdaság, mint körforgás”. Egész munkássága során olyan ábrázolási formák és
elemzési eszközök létrehozásával foglalkozott, amelyekkel a gazdaság rendszerét átha-
tó kölcsönös összefüggéseket számszerűen is megragadhatjuk. A mai napig használatos
módszertanban Leontief-mátrixról és Leontief-inverzről beszélünk, úttörő munkássága
nyomán. (Augusztinovics, 1996)
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Wassily Wassilyevich Leontief (1905-1999)

Orosz származású amerikai közgazdász. 1973-ban Közgazdasági Nobel-díjat kapott a
gazdasági ágazatok közötti összefüggéseket leíró input-output táblázaton alapuló elem-
zési módszer kidolgozásáért. Tudományos munkásságát fémjelzi, hogy négy doktoran-
dusza is szerepel a Nobel-díjasok között (Paul Samuelson - 1970, Robert Solow - 1987,
Vernon L. Smith - 2002, Thomas Schelling - 2005).

Az ágazati kapcsolatok mérlegének részletesebb bemutatása előtt a lényeg szemlél-
tetésére álljon itt egy idézet az input-output modellek neves hazai elemzőjétől (Király,
2015), Augusztinovics Máriától „A gazdasági szereplők közül A olajat pumpál a felszínre,
és eladja B-nek, aki elégeti az olajat, és elektromos áramot szolgáltat C-nek, aki fémet
olvaszt és eladja D-nek, aki autót gyárt E-nek, aki szarvasmarhát nevel és eladja F-nek,
aki hamburgert gyárt. Ez így egy sima, egyirányú láncnak tűnik. Csakhogy A, B, C, D,
E és F valamennyien esznek hamburgert, autóval közlekednek, árammal világítanak, és
olajjal fűtenek. Tegyünk hozzá korszerűbb szempontokat is: valamennyiük gyermekeit
az iskolában G tanítja, aki H tanítványa volt az egyetemen. Valamennyien, G-t és H-t
is beleértve, időnként felkeresik J-t, aki megméri a vérnyomásukat, és K-hoz küldi őket,
ha műtétre van szükség. Tegyük fel a koronát: valamennyien L közvetítésével fizetnek
egymásnak, aki egy bankot vezet. És, persze, G, H, J, K és L valamennyien esznek ham-
burgert ... és így tovább, a végtelenségig.” (Augusztinovics (1996) 318. p.)

Augusztinovics Mária (1930-2014)

Széchenyi-díjas közgazdász. Vezető hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálta az
ágazati kapcsolatok mérlegéről készült elemzéseit, az erre épülő modelleket. Később
az emberi életpálya modellezés alapján a nyugdíjrendszerek nemzetközileg is elismert
kutatója lett.

A 6.6. ábra szemlélteti az input-output (I-O) rendszer alapvető összefüggéseit. A táb-
lázat elemei értékben kifejezett adatok. A belső négyzet részletezése történhet ágazatok
(tevékenységek) vagy termékek szerint. Itt az ágazatok folyó termelőfelhasználását rész-
letezzük a kibocsátó ágazat szerint. Az alsó szárnyban mutatjuk ki a termelési tényezők
termelésben való részvételéért járó jövedelmet, vagyis a hozzáadott érték összetevőit. Az
oldalszárny azt mutatja meg, hogy i-dik ágazat kibocsátásából mennyit fordítottak k-dik
féle végső felhasználási célra.
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6.6. ábra: Az input-output összefüggések általános sémája
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j=1,2,…,n k=1,2,…,r
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Forrás: Saját szerkesztés

Az import szerepeltetése szempontjából háromféle I-O tábla állítható össze:

• A belső négyzet és az oldalszárny „megduplázásával” külön mutatjuk ki a belföldi
termelés és az import alakulását.

• A teljes belső négyzet és oldalszárny csak a belföldi termelést tartalmazza, és egyet-
len soron összesíti rendeltetési célok szerint az importot.

• A belső négyzet és az oldalszárny összesítve tartalmazza mind a belföldi termelést,
mind az importot.

A korábban bemutatott nemzeti számlák rendszerében elegendő volt alulról felfelé
„csupán” összeadni az adatgyűjtések során keletkező adatokat. Az I-O táblák rendszeré-
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ben azonban az egyszerű aggregátumok helyett azokat fel kell tudni bontani forrás és
felhasználás oldalról is. Ez tehát egy sokkal részletesebb adatigényt rejt magában. Az
alapstatisztikák mellett iparági bontásban többnyire a nagyobb vállalatok adatszolgálta-
tásaira támaszkodnak ezek a kimutatások, hiszen a kisebb vállalatok nem is feltétlenül
vezetnek olyan részletes kimutatásokat, amelyekből a szükséges információ kinyerhető
lenne. Az Európai Unió gyakorlatában a nagyon részletes adat- és munkaidő-igény miatt
csak öt évente (5-re és 0-ra végződő évekre) kerül sor a részletes becslésekre. A köztes idő-
szakban csak összevontabb szinten állnak rendelkezésre adatok. (Boda-Koósné-Molnár,
1989)

A makrogazdasági elemzések sokrétűen használják fel az I-O táblákat. Itt csak né-
hány, a táblázatokból egyszerűen nyerhető mutatószámot mutatunk be, amelyek értel-
mezése is kézenfekvő.

Közvetlen termelő ráfordítási együtthatók (technológiai koefficiensek)

aij =
Xij

Xj +Hj

Ezek a technológiai koefficiensek egyszerű megoszlási viszonyszámok, ahol mindig a
felhasználó ágazatok összes forrásához viszonyítjuk adott felhasználó ágazat belső négyzet
elem értékét. Az aij együttható így tehát megmutatja, hogy adott (j-dik) ágazat egység-
nyi kibocsátásához mekkora értékben használ fel terméket (termelőfelhasználás) az i-dik
ágazatból. Vagyis megmutatja, hogy a j-dik ágazat közvetlenül mennyiben „függ” az i-dik
ágazattól.

Közvetlen elsődleges tényező ráfordítási együtthatók:

hlj =
Hlj

Xj

A hlj együttható az alsó szárny elemeinek és a belső négyzet megfelelő oszlopa sze-
rinti összes értéknek a hányadosa. Megmutatja, hogy adott (j-dik) ágazat egységnyi kibo-
csátásához mekkora részt képvisel az l-dik termelési tényező felhasználása (a termelési
tényezők felhasználását többnyire azok költségével mérjük). Ez tehát jelzi, az adott ágazat
közvetlen termelési tényező „igényességét”, vagyis közvetlenül mennyire van szüksége
az adott termelési tényezőre a kibocsátásához.
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A fenti két mutató könnyen számítható az alaptáblákból, de csak a közvetlen ráfor-
dításokat mérik. Ugyanakkor, belegondolva az alfejezet elején bemutatott körforgásba,
nem csak az a termék szerepel adott kibocsátás értékében, amit közvetlenül felhasznál-
tak a termeléshez, hiszen, ami egyik ágazatnak termelőfelhasználás, az a másik ágazatnak
végtermék is lehet akár, tehát halmozottan több ágazat szerepe, munkája is benne van
az adott termékekben. Ezeket a többszörösen beépült hatásokat lehet mérni a teljes ter-
melő ráfordítási együtthatókkal. Ehhez szükségünk van az úgynevezett Leontief-inverz
kiszámítására: R = (E − A)−1. Itt az E egy (n-ed rendű) egységmátrix, az A mátrix
(közvetlen ráfordítások mátrixa) elemei pedig a korábban bemutatott technológiai koef-
ficiensek (aij ). A Leontief-inverz rij elemeit kétféle szempontból is tudjuk értelmezni: az
i-dik (sor) ágazatnak mennyit kell termelnie ahhoz, hogy j-dik (oszlop) ágazat termékei
iránt fellépő kereslet kielégíthető legyen. Illetve, hogy a j-dik ágazat egységnyi végső ki-
bocsátásához szükséges, az i-dik ágazatból származó halmozott bruttó kibocsátás mennyi.

Egy illusztratív példa kedvéért tekintsünk egy nagyon leegyszerűsített, ötszektoros
ágazati kapcsolati mérleget (Zalai (2000) alapján): alapanyagipar, feldolgozóipar, mező-
és erdőgazdaság, egyéb anyagi ágak és nem anyagi szolgáltatások. A 6.4. táblázat tar-
talmazza az alapadatokat. A belső négyzet második oszlop első sora azt jelenti, hogy a
feldolgozóipar az alapanyagipar 72 egységnyi kibocsátását használja fel.

A 6.5. táblázat a példában szereplő felhasználó ágazatokhoz tartozó összes forrással
visszaosztott értékeket tartalmazza, vagyis a közvetlen ráfordításokat. A második oszlop
értékei azt mutatják meg, hogy 1 egységnyi feldolgozóipari termeléshez 0,103 alapanyag-
ipari, 0,169 feldolgozóipari, 0,219 mező- és erdőgazdaságból, 0,077 egyéb anyagi ágakból,
valamint 0,016 nem anyagi szolgáltatásokból származó „terméket” kell előállítani.

6.5. táblázat: Közvetlen ráfordítások mátrixa a példából

Ágazatok
Alap-
anyag-
ipar

Fel-
dolgozó-
ipar

Mező-
és erdő-
gazdaság

Egyéb
anyagi
ágak

Nem
anyagi

szolgáltatások
Alapanyagipar 0,280 0,103 0,129 0,136 0,105
Feldolgozóipar 0,046 0,169 0,099 0,077 0,101
Mező- és erdőgazdaság 0,026 0,219 0,241 0,067 0,042
Egyéb anyagi ágak 0,062 0,077 0,067 0,102 0,122
Nem anyagi szolgáltatások 0,009 0,016 0,014 0,033 0,080

Forrás: Saját számítás eredménye

Az egységmátrix és a közvetlen ráfordítások mátrixának különbségét invertálva,
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megkapjuk a Leontief-inverzet:

(E−A)−1 =


1, 445 0, 292 0, 312 0, 277 0, 247
0, 104 1, 287 0, 202 0, 148 0, 182
0, 090 0, 398 1, 402 0, 158 0, 139
0, 119 0, 166 0, 147 1, 164 0, 193
0, 022 0, 037 0, 033 0, 049 1, 102


A mátrix második oszlopának első eleme azt mutatja meg, hogy az alapanyagipar-

nak 0,292 egységnyit kell termelnie ahhoz, hogy a feldolgozóipar termékei iránt fellépő
kereslet kielégíthető legyen.

Ha a Leontief-inverz értékei között nullát találunk, az azt jelenti, hogy az adott oszlop-
ban szereplő ágazat teljesen független az adott sorban szereplő ágazattól. Általánosságban
kimondható, hogy a gazdaság akkor működik produktívan, ha létezik a Leontief-inverz,
és annak minden eleme nemnegatív. A negatív elemek működési zavarokra utalnak.

A Leontief-inverz segítségével meghatározható, a teljes gazdasági egymásra épülést,
körforgást figyelembe véve, hogy egy-egy szektor mennyire oktatásigényes, mennyire
energiaigényes, stb. Ezek nagyon fontos információk akkor, ha egyes ágazatokat érintő
gazdaságpolitikai döntések hatását elemzik, hiszen így az egész rendszeren végigvezethe-
tőek a tovagyűrűző hatások is, és nem csak a közvetlen kapcsolatokat veszik figyelembe.

(Az I-O táblák elvének gyakorlati hasznosíthatósága iránt érdeklődő olvasóknak ajánl-
juk Koppány Krisztián (Koppány, 2018) hazai autóiparra fókuszáló tanulmányát.)

Az I-O táblák kapcsán Bródy András nevét is meg kell említenünk, aki nemzetközileg
is elismert szakértője, fejlesztője volt ennek a területnek. Leontief input-output elméleté-
ből kandidált, sőt magával Leontief-vel is dolgozott a hatvanas években. (Bekker, 1999)

Bródy András (1924-2010)

Széchenyi-díjas magyar közgazdász. Bródy János Kossuth-díjas zenész és Bródy Mihály
nyelvész apja. Fő kutatási területe a gazdaság matematikai modellezése, a gazdaság
egyensúlya és ciklusainak elmélete. Publikált az amerikai gazdaság egyensúlyi ará-
nyairól és ciklusairól. Augusztinovics Máriával és Martos Bélával közösen alapították
meg a Szigma folyóiratot. Jelentős művei az „Érték és újratermelés” című nagydokto-
ri disszertációja, valamint „Ciklus és szabályozás” és „Lassuló idő” című könyvei. A
termodinamika mérési módszereinek közgazdasági alkalmazásával új méréselméletet
vezetett be.
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Az alfejezet végén, az egész téma súlyát és jelentőségét megragadóan újra Augusztino-
vics Máriát idézzük: „Ki tudja, miféle termelési struktúra és miféle matematikai eredmény
várható még a jövőben. Talán elég lesz két ember, hogy energiával és három, hogy élel-
miszerrel lássa el a földkerekség egész emberiségét. Néhány százezren a gyermekeket
fogják tanítani telekommunikációs közvetítéssel, az összes többi pedig a pénzpiacokon
fog serénykedni, vagy űrhajókon repked az égben. De akkor is, mindenképpen, munka-
megosztás lesz közöttük, amely elválasztja, és ugyanakkor összeköti a tevékenységeket,
közvetlen és közvetett, végtelenül körkörös szálakkal.” (Augusztinovics (1996) 320. p.)

6.4. A rejtett gazdaság mérési lehetőségei

A jól megfigyelhető ("fehér") gazdaság statisztikáinak bemutatása után áttérünk az árnyé-
kos oldalra.

A rejtett gazdaságnak már a sokféle megnevezése is jelzi, hogy nincsen nemzetközi
konszenzus sem a név, sem a tartalom tekintetében. Néhányat a legelterjedtebbek kö-
zül kiemelünk: hívják földalatti szektornak (underground economy), fekete- vagy szürke-
gazdaságnak (black/grey economy), informális foglalkoztatásnak (informal employment),
rejtett gazdaságnak (hidden economy), készpénzért végzett munkának (cash economy)
vagy árnyékgazdaságnak (shadow economy). Könyvünkben a rejtett gazdaság elneve-
zést fogjuk a továbbiakban használni.

A definíciók is meglehetősen sokfélék és elsősorban abban térnek el, hogy melyek
azok a tevékenységek, amelyeket a rejtett gazdaságban végeznek. A makroökonómiai tan-
könyvek a GDP tárgyalása kapcsán térnek ki a rejtett gazdaságra, ahol beleértik egyrészt
a háztartási termelést (hiszen ezt nem veszi figyelembe a nemzeti számlák rendszere),
másrészt azokat a termelő tevékenységeket, amelyeket be nem jelentett „vállalkozások”
végeznek, illetve a regisztrált vállalkozás be nem jelentett tevékenységeit. Egy másik jel-
lemző megközelítés az Eurostat ajánlásai alapján csak azokat a legális tevékenységeket
tekinti rejtett gazdaságnak, amelyeket nem regisztrált vállalkozások végeznek, illetve a
regisztrált vállalkozások nem bejelentett termelő tevékenységét. (Lackó, 2000) Az közös
a kétféle megközelítésben, hogy egyik sem veszi figyelembe az illegális tevékenységeket
(például: kábítószer termelés, szervkereskedelem, prostitúció, stb.), bár ezek is teremte-
nek bevételt/jövedelmet, de „értéket” nem, végzésük bűncselekménynek számít, vagyis
megfelelő regisztráció mellett sem lehetnének a gazdasági teljesítmény részei.
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A hivatalos statisztikában a „nem megfigyelt” gazdaság kifejezést használják, és –
ahogy már említettük – ez nem igazán a rejtett gazdaságot jelenti, hanem egy tágabb,
számbavételi szempontok szerinti csoportosítást. Az Eurostat egységes táblarendszerbe
(Eurostat’s Tabular Approach to Exhaustiveness - TAE) foglalta össze a „nemmegfigyelt”
gazdaság jól elkülöníthető csoportjait, amelyek számbavételére külön-külön ajánlásokat
fogalmaznak meg. A 6.7. ábra a táblarendszer legfőbb csoportjait foglalja magába. Rö-
viden összefoglaljuk az egyes csoportokba tartozók jellemzőit (Murai-Ritzlné Kazimir,
2011b):

• N1: Legális tevékenységet folytató, regisztrációra kötelezettek, akik adóelkerülési
céllal nem regisztrálják magukat.

• N2: Illegális tevékenységet végzők, akik természetesen nem regisztráltak. Ide tar-
tozik például a drogkereskedés, a lopott áruk kereskedelme, a prostitúció, stb.

• N3: Regisztrációs kötelezettség alá nem eső kistermelők. Tipikusan ide tartozik a
saját „fogyasztásra” termelés (háztáji mezőgazdasági termelés, házilagos lakásépí-
tés), illetve az piaci célból végzett tevékenységek, amelyek viszont a regisztráci-
ós értékhatár alatt vannak (üdülő bérbeadása, művészeti tevékenység, magánóra
adás).

• N4 és N5: A regiszterből vagy az összeírásokból besorolási, kódolási vagy adat-
frissítési problémákmiatt kimaradó társas vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók.

• N6: Olyan gazdasági egységek, akik szándékosan torz (alacsonyabb) adatokat szol-
gáltatnak a teljesítményükről adó, illetve egyéb járulékok megfizetése alól való
kibújás okán. A hivatalos statisztika tapasztalatai alapján ez a kategória a legjelen-
tősebb nagyságrendű.

• N7: Az adatszolgáltató (nem szándékolt) hibás adatközlése, el nem érése az egyik
típus, vagy adatkezelésből, adatfeldolgozásból származó hiányosságok révén ki-
maradt adatok. Ilyenek lehetnek a természetbeni bérek, borravaló, piaci termelők
saját végső felhasználásra történő termelése.

Rejtett tevékenység alatt mi azokat a pénzért végzett termelési folyamatokat és szol-
gáltatásokat fogjuk érteni a továbbiakban, amelyeket az állam megfelelő szervei elől rej-
tettek adózási okból vagy segélyhez jutási célból, de amelyek minden más tekintetben
legálisak és akár regisztráltak is. A TAE alapján az N1 és az N6 kategóriák tartoznak ide.
Tehát a háztartási munka és az illegális tevékenységek nem. (Lackó et al., 2009) Ilyen
értelemben három fő típust lehet kiemelni:

• Borítékba kapott fizetés: Legálisan működő cégek esetében az tartozik ide, amikor a
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bejelentett munkavállaló a fizetésének egy részét „zsebbe” kapja, vagyis a tényleges
fizetése nagyobb, mint a könyvelésben kimutatott.
• Nem bejelentett munkavállalók: Ők is fizetésért dolgoznak a legálisan működő
cégnél, de semmilyen hivatalos „nyomuk” nincsen.
• Számlázás nélküli tevékenység: Előfordulhat, hogy a cégek eladásai/beszerzései egy
részét nem kíséri számlázás (elrejtett bevétel/kiadás), illetve azok a tevékenységek
is ide tartoznak, amelyek bejelentett céges háttér nélkül zajlanak, tehát szintén
számlázás nélkül folynak.

6.7. ábra: Az Eurostat egységes táblarendszerének sémája a nem megfigyelt gazdaságok
elszámolására

N7 egyéb statisztikai 
hiányosságok

N1 adóelkerülők 
N2 illegális termelők 

N3 nem regisztrációkötelesek

N4 megfigyelésből kimaradt 
társas vállalkozások 

N5 megfigyelésből kimaradt 
egyéni vállalkozók 

N6 torzított 
adatközlés

Megfelelőek az 
adatai?

Hivatalosan regisztrált a 
termelő?

NEMIGEN

NEM

IGENNEM

IGEN

Része a termelő bármilyen 
hivatalos adatgyűjtési körnek?

Forrás: Murai-Ritzlné Kazimir (2011b) alapján saját szerkesztés

A rejtett gazdaság mérete – jellemzőiből adódóan – nagyon nehezen mérhető, becsül-
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hető. A rejtett gazdaság abszolút vagy relatív nagyságának becslésére kialakított mód-
szerek közül egyik sem tekinthető minden szempontból megfelelőnek, ezért áll elő az
a helyzet, hogy többféle számítási mód él egymás mellett, és így az eredmények sem
egyformák és legtöbbször sem időbeli, sem térbeli összehasonlításra nem alkalmasak.
Ráadásul a gazdaságban, környezetben bekövetkező változások hatására a rejtett gazda-
ság szereplőinek magatartása is folyamatosan változik.

A mérési módszerek két nagy csoportja a közvetett (indirekt) és a közvetlen (direkt,
alulról építkező) megközelítések. Előbbi lényege, hogy meglévő, a rejtett gazdaság mér-
tékével, alakulásával kapcsolatban álló mutatók nagyságából, változásából határozzák
meg a rejtett gazdaság méretét. Utóbbiak közvetlen megkérdezéseken, adatgyűjtéseken
alapulnak.

Indirekt módszerek

A legelterjedtebb közvetett módszer a készpénz keresletének elemzésén alapul. Azzal
a feltételezéssel élnek, hogy a rejtett tevékenységek jelentős része készpénzes tranzakció
segítéségével zajlik, és ez többletkeresletet teremt a készpénz iránt. A méréshez ki kell
tudni szűrni azokat a tényezőket, amelyeket a „természetes” gazdasági folyamatok ala-
kítanak, így a maradék hatás a rejtett gazdaságnak tudható be. Vito Tanzi másképpen
közelít. Feltételezi, hogy a készpénzkereslet GDP-hez viszonyított aránya egy konstans,
ezért a készpénzkereslet és a GDP arányának változása a rejtett gazdaság GDP-n belüli
súlyának a változását jelzi.

Egy másik közvetett módszer a villamosenergia-felhasználás elemzésén alapul. Ka-
ufmann és Kaliberda (Kaufmann-Kaliberda, 1996) munkássága nyomán Lackó Mária
fejlesztette tovább a módszert. Az áramfogyasztás GDP-hez viszonyított aránya itt a pro-
xy, és ennek változásából következtetünk a rejtett gazdaság mértékére. Schneider-Buehn
(2013) szerint viszont a technológiai fejlődés miatt (gondoljunk csak az egyre inkább
elterjedő „tiszta” energiaforrásokra) az áramfogyasztás GDP szerinti rugalmassága nem
tekinthető állandónak, és a rejtett tevékenységek egy része nem is jár együtt áramfo-
gyasztással.

További lehetőségként használják fel proxy-ként a kormányzati kiadások szintjét, a
tranzakciók számát, illetve a háztartások tartós fogyasztási javak iránti keresletének alaku-
lását is. Az eddig felsorolt módszereket aggregátumokat használó becslési módszereknek
nevezik, és közös jellemzőjük az is, hogy csak a rejtett gazdaság dinamikáját (változását)
képesek megbecsülni, pontos mértékét nem.
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A commodity flow eljárás azt az alapfeltevést használja ki, hogy nemzetgazdasági
szinten a források és felhasználások minden lehetséges szinten (termék, ágazat, szektor)
megegyeznek. Vagyis (ahogy a fejezet első felében már leírtuk) ezeken a szinteken a hazai
összes kibocsátás és az import összege (forrás) egyenlő a háztartások, a kormányzat és
a HSNSZ végső fogyasztásának, a felhalmozásnak és az exportnak az összegével (fel-
használás). Mivel a rendelkezésre álló alapadatokra nem igaz az egyenlőség, az eltérések
okainak (amelyek egy része a rejtett gazdaság tevékenységéből ered) részletes feltárá-
sa lehetőséget ad a rejtett gazdasági tevékenységgel érintett területek megismerésére.
Az I-O táblák felhasználásával akár adott tevékenységek rejtett gazdaság „igényessége”
(terheltsége) is megbecsülhető.

A normák elemzése azt jelenti, hogy szakértői becslések alapján meghatározzák az
egyes tevékenységek erőforrás igényességét. A leggyakrabban felhasznált norma a folyó
termelőfelhasználás és a bruttó kibocsátás hányadosa. A modell használhatóságát kor-
látozó feltételek: a rejtett gazdaságra vonatkozó bruttó kibocsátás vagy folyó termelőfel-
használás adat megbízható, a homogén termékek tökéletesen versenyző piacon kerülnek
előállításra és értékesítésre, valamint az egységes termelési technológiák.

Szintén az indirekt megközelítéshez sorolhatóak a modellezési kísérletek. A MIMIC
(multiple causes and multiple indicators) és DYMIMIC (dynamic multiple causes and
multiple indicators, a MIMIC dinamikus formája) modellek egyidejűleg veszik figyelem-
be a rejtett gazdaság létezését és növekedését befolyásoló mutatókat. A rejtett gazdaságot
látens változóként kezelik, és ún. strukturális egyenletekkel írják le. (Murai-Ritzlné Kazi-
mir (2011b), Putnins-Sauka (2015)). Ez a módszer alkalmas arra, hogy a rejtett gazdaságot
befolyásoló, összetett szempontokat figyelembe vegye, és megbecsülje, hogy egyik idő-
szakról a másikra, vagy hogy egyik országban a másikhoz képest hogyan alakul a rejtett
gazdaság mérete. Adott országra, adott időszakra történő számításhoz szüksége van va-
lamilyen bázisinformációra. Ez többnyire a készpénzkeresleti modellek eredménye.

Léteznek továbbá mikroalapokon működő, indirekt szimulációs módszerek is, ame-
lyek egyik típusa a rejtett gazdaság ágens alapú modellezése.

Direkt módszerek

Az eddigiekben tehát áttekintettük a legfontosabb indirekt módszereket. A másik
megközelítés általában közvetlen megkérdezésből származó mikroszintű adatokból indul
ki. Ilyen a munkainput módszer, ami a vállalati és háztartási megkérdezésből származó
munkaerő-ráfordítás adatokat hasonlítja össze, vagy a KSH munkaerő-felmérésének és
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazga-
tóság rendszerébe bejelentett foglalkoztatási adatokat veti össze. Hasonlóan vizsgálható a
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lakossági felmérések alapján becsült személyi jövedelemadó vagy áfa és az adóhatóság-
hoz ténylegesen bejelentett/befizetett összegek összehasonlítása. Ezeket összefoglalóan
diszkrepanciaelemzéseknek hívjuk. (Murai-Ritzlné Kazimir, 2011b)

Egy viszonylag új megkérdezéses módszer is kidolgozásra került (Putnins-Sauka,
2015). Putnins és Sauka vállalatvezetők megkérdezésével gyűjtenek adatokat. Ennek oka,
hogy véleményük szerint a vezetőknél van a legtöbb információ adott cég rejtett tevé-
kenységéről. Úgy tekintenek a rejtett gazdaság nagyságára, mint a szándékosan eltitkolt
bérek (beleértve a nem bejelentett munkavállalók bérét is) és az eltitkolt vállalati profit
összege. A válaszok megbízhatóságának, valódiságának elérése érdekében számos adat-
gyűjtési technikát kombinálnak. Például a kérdéseket nem a vállalkozásra vonatkozóan
teszik fel, hanem a vállalatvezető iparági tapasztalatára építve a rejtett gazdaság össze-
tevőinek (eltitkolt bevételek, be nem jelentett munkavállalók, „zsebbe” fizetett bérek)
iparági arányaira, előfordulási gyakoriságára kérdeznek rá. Az összeírt, tisztított alapada-
tokból építik fel az úgynevezett Shadow Economy Index-et (SEI), ami a GDP százalé-
kában határozza meg a rejtett gazdaság nagyságát. Kísérleti jelleggel a Balti államokra
számították ki a mutatót, és folyamatosan bővítik az összeírásokba bevont országok kö-
rét. Magyarországra is történtek kísérleti számítások kifejezetten új (3 évnél fiatalabb)
vállalkozások adataiból.

A rejtett gazdaságban való részvételi döntés, és így a rejtett gazdaság nagyságának
alakulása többféle tényező eredője. Csoportokba sorolva a következők lehetnek a befo-
lyásoló tényezők (a teljesség igénye nélkül).

A gazdasági szereplő működésének intézményi feltételei:

• adózási rendszer jellemzői,
• társadalombiztosítási rendszer,
• korrupció,
• bürokrácia,
• jogrendszer (szankciók gyakorisága, mértéke),
• közjavak elérhetősége.

Gazdasági tényezők:

• gazdasági növekedés üteme,
• adók és járulékok mértéke,
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• minimálbér alakulása,
• munkanélküliség szintje és összetétele.

Társadalmi tényezők

• a népesség etnikai és korösszetétele,
• az adóelkerülés társadalmi megítélése (adómorál),
• kapcsolati tőke jelentősége,
• vállalkozói attitűd,
• a lebukás érzékelt kockázati szintje,
• az intézményrendszerbe, az állami intézkedésekbe vetett bizalom.

A rejtett gazdaság nagyságára vonatkozó elemzések közül a Friedrich Schneider ál-
tal készített MIMIC modell eredményei tekinthetőek a legtöbbet hivatkozott forrásnak.
Összességében közel 100 országra készítettek modellbecsléseket. A 6.8. ábra az Európai
Unió 28 tagországára mutatja be a rejtett gazdaság GDP-hez mért, becsült arányát 2003-
ra és 2016-ra vonatkozóan. (Schneider, 2016) Az ábrán a 2016-os érték szerinti csökkenő
sorrendet látjuk. Összességében a 2003-2016-os időszak alatt az EU átlagát tekintve (22,6
százalékról 17,9 százalékra) és az egyes országok szintjén is csökkent a rejtett gazdaság
súlya a GDP-n belül, és mivel a gazdasági növekedés üteme viszonylag visszafogott volt,
azt is kijelenthetjük, hogy a becslések alapján a rejtett gazdaság mérete is csökkent. Míg
2003-ban még hat ország rejtett gazdaság aránya volt egyharmados érték körül, addig
2016-ra már csak Bulgáriában haladja meg a 30 százalékot. Mindkét időszakban Luxem-
burg és Ausztria mutatja a legalacsonyabb értékeket (legfeljebb 10 százalék). 14 ország
tudott legalább 5 százalékpontnyi csökkenést elérni. Magyarország a 25, illetve 22,2 szá-
zalékos értékével a középmezőnybe tartozik mindkét időszakban.

A rejtett gazdasági tevékenységekben való részvétel a közvetlen előnyök (adóelke-
rülés, megmaradt jövedelem, bevétel) mellett közvetett, illetve hosszabb távú hatások-
kal, veszélyekkel is jár. A be nem jelentett munkavállaló kizárja magát az egészségügyi-
és nyugdíjbiztosítási rendszerből, nem tudja érvényesíteni a Munka Törvénykönyve ál-
tal biztosított jogait, bizonytalan helyzete nem enged hosszabb távú tervezést, nem lesz
dokumentálható a munkatapasztalata, stb. A „zsebbe” kapott, eltitkolt bér nem képezi
a későbbi nyugdíj-megállapítás alapját, nem érvényesíthetőek belőle az adókedvezmé-
nyek. A gazdasági szervezetek számára adott iparágban a piaci versenyt torzítja a rejtett
gazdaságban való részvétel, ezzel rosszabb jövedelmezőséget eredményezve a tisztessé-
ges szereplőknek. Az államháztartás számára kieső bevételeket, így hosszabb távon a
szociális és egyéb állami kiadások csökkentését eredményezheti annak térnyerése.
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6.8. ábra: A rejtett gazdaság alakulása az EU országaiban a GDP százalékában (2003 és
2016)
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Forrás: Schneider (2016) alapján saját szerkesztés

A rejtett gazdaság csökkentésére (fehérítésre) számos intézkedési lehetőség kínálkozik
rövidebb és hosszabb távú hatásokkal. Ezek közül néhány:

• az adórendszer, különös tekintettel a munkavállalókat és a gazdasági szervezeteket
sújtó adók egyszerűsítése, ésszerűsítése, adott esetben csökkentése;

• adókedvezmények bevezetése;
• szigorúbb adminisztratív szabályozás (például online számlázás);
• bérhez, foglalkoztatottsághoz kötött szociális juttatások;
• a büntetés kockázatának, a szankciók mértékének és az adóelkerülésből származó
nyereség arányainak elmozdítása;
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• oktatás az adómorál javítása érdekében.

A rejtett gazdaság méretének, motivációinak, hatásainak vizsgálata nagyon fontos,
hiszen ezen információk birtokában lehet a leghatékonyabb intézkedés-csomagokat ki-
alakítani annak visszaszorítása érdekében. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nincsenek
tökéletes módszerek sem a megfigyelés, sem a visszaszorítás terén. Ezen a területen még
van bőven játéktere a mérési módszerek, intézkedések tökéletesítésének, esetleg új meg-
közelítések kidolgozásának.

Ebben a fejezetben megismerkedtünk a nemzeti számlák rendszerének alapvető fo-
galmaival, elveivel, mutatóival, kis kitérőt téve a háztartási munka szatellit számla irányá-
ba. Megnéztük a gazdaságot, mint egymásra ható, egymástól függő gazdasági egységek
rendszerét az input-output táblákon keresztül. Végül a rejtett gazdaság sajátosságainak,
mérési nehézségeinek és mértékének alakulásával is foglalkoztunk.
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7. FEJEZET

Az egyenlőtlenség mérése

Ajavak elosztásának valamiféle igazságos módja lehet egy vágyott állapot a társa-
dalomban. Azonban annak a meghatározása, hogy mi az igazságos, korántsem
egyszerű, sőt valószínűleg inkább lehetetlen vállalkozás lenne. Az is világos,
hogy a javak teljesen egyenletes elosztása se nem lenne igazságos, se nem le-

het elérendő cél. A társadalmakon belüli egyenlőtlenségek tehát az életünk természetes
velejárói. A jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének lehet pozitív hatása is, amennyiben ar-
ra ösztönzi az embereket, hogy munkával, innovációval vagy új készségek elsajátításával
helyzetük javítására törekedjenek. Ugyanakkor viszont az egyenlőtlenségek növelhetik a
bűnözés, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés mértékét is. A kérdés az, hogy az
egyenlőtlenség mekkora szintje az, ami még elfogadható, illetve ha ezt a szintet meg-
haladja, akkor milyen intézkedésekkel lehet/szabad beavatkozni annak visszaszorítása
érdekében.

Az egyenlőtlenség magasabb szintje azt is eredményezheti, hogy az egy főre jutó
GDP, vagy más aggregált mutatók nem szolgáltatnak megbízható információt az egyes
emberek helyzetéről, mert az átlag nagyon „messze” kerül a tényleges értékek többsé-
gétől (a szórás ismerete nélkül nem lehet világos képünk az eloszlásról). Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy a medián és az átlag egyre távolabb kerülnek egymástól. Szélsőséges
esetben az egyenlőtlenség és az egy főre jutó GDP együttes növekedésével az embe-
rek nagyobb része még rosszabb helyzetbe is kerülhet. Többek között az ilyen típusú
kérdések megválaszolásához van szükség az egyenlőtlenség mérésére és elemzésére. A
fejezet célja részletesen bemutatni elsősorban a jövedelmek eloszlása kapcsán a mérési
lehetőségeket, a felhasználható adatforrásokat, valamint a magyarországi és nemzetközi
jövedelemegyenlőtlenség alakulását.

Többször előfordul, hogy az egyenlőtlenséget csak a jövedelemhez kötik és ezért a
szegénységgel szinte szinonimaként emlegetik. Fontos hangsúlyozni, hogy a két jelenség
semmilyen értelemben nem azonos. Az egyenlőtlenség egy tágabb kategória, nem csak a
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társadalom szegényebb rétegeinek körére értendő, ráadásul nem csak a jövedelem elosz-
lások kapcsán lehet felhasználni a vizsgálati módszereit. A szegénység pedig jellemzően
egy szűkebb társadalmi csoportot érint, ugyanakkor a szegénységet nem csak a jövedelmi
helyzet határozza meg. Részleteivel az utolsó, 9. fejezetben fogunk foglalkozni.

Az egyenlőtlenség egyik szélsőséges esete a koncentráció. Ezen belül beszélhetünk
abszolút koncentrációról, amennyiben a teljes sokasági értékösszeg egyetlen sokasági
elemnél összpontosul. A relatív koncentráció ennél „megengedőbb”, vagyis akkor áll
fenn, ha az értékösszeg viszonylag nagy része a sokaság viszonylag kis hányadánál ta-
lálható. A gazdaságstatisztikában jellemző egyenlőtlenség vizsgálatok erre az utóbbira, a
relatív koncentrációra irányulnak. Ebben a fejezetben ennek a jelenségnek a jelentősé-
gével, mérési lehetőségeivel foglalkozunk, a fejezet végén kitérve a Magyarországra és a
világra jellemző adatokra, trendekre.

Fontos hangsúlyozni, hogy a későbbiekben részletesen bemutatott mutatók – bár a
jövedelmi egyenlőtlenségre helyezzük most a hangsúlyt – nem csak a jövedelmi különb-
ségek, eloszlások megítélését szolgálják. Természetesen egyéb területek egyenlőtlensé-
geit is mérhetjük a segítségükkel (pl. oktatáshoz, egészségügyi támogatásokhoz, infra-
struktúrához való hozzáférés; munkaerőpiac eloszlása; termelés, forgalom, beruházások
koncentrációja; adóterhek megoszlása, stb.). Az anyagi jólét vizsgálata kapcsán legtöbb-
ször a jövedelmek alakulását vizsgálják, de az sem ritka, hogy a kiadások eloszlásának
megismerésén keresztül következtetnek a társadalomban fennálló egyenlőtlenségekre.
Mindkét elemzés értékes eredményeket hozhat, viszont látni kell azt is, hogy a jövedel-
mek eloszlása általában egyenlőtlenebb a kiadásokhoz viszonyítva. Ez összhangban áll a
háztartások azon törekvésével, hogy fogyasztásukat időben igyekeznek „kisimítani”, ami
nem feltétlenül jár együtt a jövedelmek egyenletesebb eloszlásával.

7.1. Mutatószámok

Az egyenlőtlenség méréséhez nagyon sok módszer növekvő sorba rendezi a népességet
azok jövedelmi helyzete alapján, majd megvizsgálja, hogy bizonyos „szegényebb” há-
nyadok, csoportok jövedelmi aránya hogyan viszonyul a „gazdagabbakéhoz”. Általános
megfigyelés modern társadalmunkban, hogy az alsó 20 százalék (alsó kvintilis vagy ötöd)
a jövedelmek 6-10 százalékát birtokolja, míg a felső 20 százalék (felső kvintilis vagy ötöd)
a 35-50 százalékát tudhatja magáénak. (Haughton - Khandker, 2009)
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A mérőszámok másik része az egyenletes eloszláshoz képest vizsgálja meg a különb-
séget eltérő módszerek alapján. Vannak aggregált adatokból kiinduló és vannak egyedi
adatokon alapuló mutatók is.

Az egyenlőtlenség mérésére konstruált mutatókkal szemben számos elméleti elvárást
lehet támasztani. Ezek a következők (Haughton - Khandker (2009), Hajdu (1997)):

1. A skálafüggetlenség axiómája: Valamennyi jövedelem pozitív z értékkel való szor-
zása esetén az egyenlőtlenség maradjon állandó. Ha egy mutatószám ennek meg-
felel, akkor azt az egyenlőtlenség relatív mértékének nevezzük.

2. Az átlagérzékenység axiómája: Amennyiben a jövedelem minden egyén esetében
ugyanazzal az összeggel növekedne, az egyenlőtlenség mértéke ne változzon. Az
ennek megfelelő mérőszámokat abszolút jellegűnek tekintjük. (Könnyen belátható,
hogy nincsen olyan mutató, ami egyszerre lenne abszolút és relatív jellegű is.)

3. A népességfüggetlenség axiómája: Vagyis, ha a vizsgált jelenség eloszlása változat-
lan marad, de a sokaság mérete megváltozik, akkor ne változzon a mutató értéke.

4. Az anonimitási axióma, vagyis a szimmetria követelménye: Ha két egyed jöve-
delmet cserél, az ne változtassa meg az egyenlőtlenség mértékét. Vagyis a mutató
ne vegye figyelembe, hogy adott jövedelmi tételek mely konkrét személyekhez
kötődnek.

5. Pigou-Dalton-féle transzferérzékenység kritériuma: Ez azt jelenti, hogy amennyi-
ben gazdagabbtól kerül átcsoportosításra jövedelem szegényebb számára, az csök-
kentse az egyenlőtlenség mértékét.

6. Legyen alkalmas dekompozícióra, vagyis az egyenlőtlenség forrása legyen feloszt-
ható bizonyos csoportok közötti és csoportokon belüli hatásokra a részletesebb
elemezhetőség céljából.

7. Normálási axióma: A mutató a [0 − 1] intervallumban vegye fel az értékeit. A
nulla a tökéletes jövedelemegyenlőséget, az egy pedig az abszolút koncentrációt
jelentse.

8. Statisztikai tesztelhetőség: Ez alatt azt értjük, hogy matematikailag lehessen kimu-
tatni, hogy adott idő alatt a mutatóban bekövetkező változások szignifikánsak-e.

A egyenlőtlenség mérésére használható mutatók bemutatása következik, a számítási
módszerekkel, értelmezésekkel és a jellemző felhasználási területekkel együtt. (Kovács
(2011), Jenkins - Van Kerm (2008), Tóth (2002), Enrico (2008), Atkinson - Micklewright
(1992), Major - Nemes Nagy (1999), Éltető - Havasi (2009))

A leíró statisztika eszközei: Az átlag önmagában nem jellemzi jól az adott jelen-
ség (például a jövedelem) eloszlását. Mellette szükségünk van további mutatókra a leíró
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statisztika eszköztárából. A helyzeti középértékek, a módusz (leggyakrabban előforduló
érték vagy értékkategória) és a medián (a középső érték, ami alatt és felett is éppen a
sokaság fele helyezkedik el) átlaghoz viszonyított elhelyezkedése máris többlet informá-
ciót nyújt az eloszlás jellegére vonatkozóan. Ha aMo < Me < x reláció áll fenn, akkor
például a jövedelmekre is jellemző jobb oldali aszimmetriával van dolgunk. A különböző
kvantilisek (jellemzően az alsó és felső kvartilis, a sokaság első negyedéhez tartozó maxi-
mum és a felső negyedéhez tartozó minimum) tovább pontosítják az adatok eloszlásának
jellegét. A csúcsosság és ferdeség (aszimmetria), az eloszlások alaki mutatói, szintén az
eloszlás alakját jellemzik.

Kvantilis A nagyság szerint rendezett sokaságot k darab egyenlő részre (elemszámra) elosztó
pontok (értékek) a kvantilisek. Az első kvantilis a medián, ami a középső érték, és két egyenlő
részre osztja a sokaságot. A kvartilis például negyedekre, a decilis pedig tizedekre oszt, vagyis
három kvartilis és kilenc decilis számítható.

A leíró statisztika elemei közül külön is érdemes kiemelni a szóródás mérésére al-
kalmas mutatókat. A szóródás azt mutatja meg, hogy a sokaság egyedei a megfigyelt
ismérv szempontjából mennyire különbözőek, vagy éppen hasonlóak, vagyis mennyire
tekinthetőek homogénnek (vagy heterogénnek). Ebből pedig természetesen az egyenlőt-
lenség alakulására is következtetni lehet. Ilyen mutatók a terjedelem (a maximum és
minimum értékek különbsége), az interkvartilis terjedelem (a felső és az alsó kvartilis
különbsége, ami az eloszlás „közepének” a terjedelmét mutatja meg), a szórás (az egyedi
értékek átlagtól vett átlagos eltérése), valamint a relatív szórás (a szórás átlaghoz viszo-
nyított nagysága, százalékban kifejezve). Ez utóbbi mutató alkalmas több változó vagy
több sokaság homogenitásának összehasonlítására is. Minimuma zéró, felső határa pedig√
n− 1. (Hajdu, 1997)

A leíró elemzéshez kapcsolható az adatokból készített hisztogram is, ami akár „rá-
nézésre” sok hasznos információt szolgáltat a megfigyelő számára. A hisztogram egy
speciális oszlopdiagramnak tekinthető, ami gyakorisági sorba rendezett mennyiségi is-
mérvek ábrázolására alkalmas. A hisztogram x tengelyén adott osztályközök szerepelnek
(a mért mennyiségi ismérv alapján), az y tengelyen pedig az abszolút vagy relatív gya-
koriságok. Az oszlopok egymáshoz simulnak az ábrán. A pontos illusztrálás érdekében
célszerű azonos hosszúságú osztályközöket választani. Pusztán a grafikus megjelenítés
alapján következtethetünk az aszimmetria, a csúcsosság jellegére, az átlag és a módusz
nagyságára, viszonyára, valamint az adatok terjedelmére. Gyakran az átlagnak és szórás-
nak megfelelő normális eloszlás görbéjét is feltüntetik az ábrán, ami további támpontot
adhat az következtetésekhez. (Rappai - Pintér, 2007)
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7.1. ábra: A háztartások (%) éves jövedelmének eloszlása az Egyesült Államokban (2010)
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Forrás: U.S. Census Bureau (2011) alapján saját szerkesztés

A 7.1. ábrán – a jövedelmi hisztogram példájának – az USA háztartásaira jellemző
éves jövedelmek eloszlását látjuk egy hisztogramon keresztül. A függőleges tengelyen a
háztartások aránya látható, százalékban, a vízszintes tengelyen pedig 5000$ hosszúságú
éves jövedelmi osztályközök (kivéve az utolsó kettőt). A jövedelmekre, vagyonra jellemző
jobb oldali aszimmetria jól látható. (A jobb oldali „farok” csak azért emelkedik ki, mert
több osztályköz összevonásával keletkezett.) A fehér oszlop tartalmazza az éves medián
jövedelmet (50000$), a világos szürke pedig a háztartások leggazdagabb 25 százalékának
minimumjövedelemét (85000$).
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Max Otto Lorenz (1876-1959)

Amerikai közgazdász 1905-ben, még a University of Wisconsin-Madison doktorandusz
hallgatójaként jelentette meg a cikkét (Methods of measuring the concentration of we-
alth címmel) az American Statistical Association folyóiratában. Dolgozott az Amerikai
Egyesült Államok több statisztikai hivatalának, és 1917-től az Amerikai Statisztikai
Társaság tagja. További érdekesség, hogy vele majdnem egy időben további két híres
Max Lorenz-t is találunk. Max Lorenz (1939-) ezüst- és bronzérmes nyugatnémet válo-
gatott labdarúgó, középpályás, és Max Lorenz (1901-1975) világhírű német operaénekes.

7.2. ábra: Lorenz-görbe
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Lorenz-görbe: Ez egy speciális grafikus ábra a koncentráció ábrázolására és elemzé-
sére (lásd 7.2. ábra). A Lorenz-görbét egy egységnyi oldalú négyzetben szokás ábrázolni.
A vízszintes tengelyen az aggregált népesség hányadok (kumulált relatív gyakoriság) sze-
repelnek (jellemzően a népesség tizedek), a függőleges tengelyen pedig a népességhánya-
doknak megfelelő összesített jövedelmek (kumulált relatív értékösszeg), vagyis mindkét
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tengelyen százalékos értékek vannak. Az adott országra jellemző adatok egy görbét raj-
zolnak ki. A meghúzott átló jelképezi az egyik végletet, a tökéletesen egyenletes elosztást.
A másik végletet pedig a tengelyekhez simuló „görbe” jelentené, amikor is a nemzet teljes
jövedelme egyetlen (a leggazdagabb) decilisnél koncentrálódik. Vagyis minél messzebb
kerül a görbe az átlótól (minél nagyobb a "hasa"), annál erőteljesebb az egyenlőtlenség ala-
kulása. A Lorenz-görbe alkalmas lehet időbeli és térbeli összehasonlításra is, amennyiben
ugyanazon ország több időszaki adatát tesszük egy ábrára, vagy több ország ugyanazon
időszakra vonatkozó adataiból készítünk közös ábrát.

Az átlóval párhuzamosan lehet húzni egy olyan egyenest, ami pontosan érinti a gör-
bét. Ez a Lorenz-görbe nevezetes pontja lesz, ahol y/µ = 1, vagyis ennek a pontnak a
koordinátái azt mutatják, hogy a népesség mekkora hányada rendelkezik legfeljebb az
átlagos jövedelmi szinttel, és ez a csoport a teljes jövedelemmekkora hányadát birtokolja.

A Lorenz-görbének van egy úgynevezett „általánosított” formája is, amelyben a nor-
malizálás alapját a népesség számossága jelenti, vagyis a függőleges tengelyen átlagos
jövedelemnagyságok jelennek meg. Éppen ezért ebben az esetben az y tengely nem a
0 − 1 tartományon értelmezett, hanem a 0 − µ terjedelemben, ahol µ a leggazdagabb
népességhányad átlagos jövedelmét jelenti. Ennek az ábrának egy speciális eseteként
tekinthető a Pen’s Parade elnevezésű grafikon. Ennek vízszintes tengelyén a kumulált
népességhányadok helyezkednek el, függőleges tengelyén pedig az adott népességhánya-
dokhoz tartozó átlagos fogyasztás-kiadási szint nemzeti valutában. Ez látványosabban
tudja megragadni az időbeli változásokat bázisidőszaki árak alkalmazása mellett, mint a
Lorenz-görbe.

A Lorenz-görbének van egy úgynevezett „általánosított” formája is, amelyben a nor-
malizálás alapját a népesség számossága jelenti, vagyis a függőleges tengelyen átlagos
jövedelemnagyságok jelennek meg. Éppen ezért ebben az esetben az y tengely nem a
0 − 1 tartományon értelmezett, hanem a −0µ terjedelemben, ahol µ a leggazdagabb
népességhányad átlagos jövedelmét jelenti. Ennek az ábrának egy speciális eseteként
tekinthető a Pen’s Parade elnevezésű grafikon. Ennek vízszintes tengelyén a kumulált
népességhányadok helyezkednek el, függőleges tengelyén pedig az adott népességhánya-
dokhoz tartozó átlagos fogyasztás-kiadási szint nemzeti valutában. Ez látványosabban
tudja megragadni az időbeli változásokat bázisidőszaki árak alkalmazása mellett, mint a
Lorenz-görbe.

Gini-index (Gini-féle koncentrációs arányszám, Gini-együttható): Azt méri, hogy a
jövedelmek egyének közötti megoszlása mennyiben tér el a tökéletesen egyenletes elosz-
lástól. Szemléletesen megragadva a mutató jelentését: a Gini-index a Lorenz-görbe és a
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tökéletes egyenlőséget reprezentáló átló közötti terület arányát méri az átló alatti terü-
lethez képest. A mutatószám minimuma a 0 (azt reprezentálja, ha tökéletes egyenlőség
van, vagyis a népesség megfelelő hányada éppen a hányadának megfelelő jövedelemmel
rendelkezik) maximuma pedig 1 (a tökéletes egyenlőtlenség esetén, amikor az összes jö-
vedelem a népesség leggazdagabb felső hányadához áramlik). Jelenleg a világ országait
tekintve a mutató értéke zömében a 0,3-0,5 tartományban mozog. A mutatót gyakran
használják 0-tól 100-ig terjedő skálára (százalékra) „kiterjesztve”, könnyebben érzékel-
tetve ezzel a nagyságrendeket. A Gini-index robusztus mutatónak tekinthető abban az
értelemben, hogy nem igazán érzékeny a „farkokban” jelentkező extrém értékekre, sokkal
inkább a módusz környékén bekövetkező változások hatnak az nagyságára. A Gini-index
(G) egy speciális mutató, azért, mert viszonylag sokféle módon lehet kiszámítani. Vizu-
álisan az átló és a görbe közötti terület kétszeresével (2A) egyenlő (mivel az átló alatti
teljes terület 1/2). A 7.2. ábra jelölései alapján A/(A + B). Egy lehetséges megoldás a
számításra:

G = 0,9− 0,2

9∑
i=1

Di

ahol Di =
∑i
j=1 di, di pedig az i-dik decilishez tartozó értékösszeg. Ez a módszer a

decilis eloszlást használja fel. A görbét az egyes tizedeken belül egyenesekkel helyet-
tesíti, ezért kissé alulbecsli G értékét. A Gini-együtthatót az egyedi adatokból is lehet
számszerűsíteni. (Az alábbi képletben az y egyedi szintű jövedelemadat.)

G =
1

2yn2

n∑
i=1

n∑
j=1

|yi − yj |

A Gini-indexnek számos előnyös tulajdonsága van: független az átlagtól és a sokaság
méretétől, szimmetrikus, ugyanakkor nem lehet tényezőkre bontani, ezért nem alkalmas
az egyenlőtlenség forrásainak, okainak vizsgálatára, valamint egymást metsző Lorenz-
görbék esetében is adhat azonos eredményt. Kritikái ellenére ez a legtöbbet használt és
publikált egyenlőtlenséget mérő index a jövedelmek, fogyasztás témákban.

Corrado Gini (1884-1965)

Olasz statisztikus, szociológus, a Bolognai Egyetem jogi karán kezdett tanulni, ahol a
jog mellett matematikát, közgazdaságtant és biológiát is hallgatott.

Hirschman-Herfindahl-index: Ennek a mutatónak is többféle változata és számítási
módja ismert. Itt most a legegyszerűbb verziót tekintjük. A lényege, hogy megadja egy
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adatsokaságon belül, hogy az értékösszeg túlnyomó része mennyire összpontosul egy
kisebb rétegre, vagyis az egyes jövedelemrészesedések megoszlását jellemzi. A következő
képlettel számszerűsíthető:

H =

n∑
i=1

(
yi∑n
i=1 yi

)2

Értékei az [1/n; 1] tartományba esnek. Teljes egyenlőség (egyenletes eloszlás) esetén
veszi fel az 1/n értéket, és abban az esetben lesz egységnyi az eredmény, ha a teljes érték-
összeg egy „kézben” koncentrálódik (abszolút koncentráció). Ezt a fajta mérést elsősorban
területi kutatásokhoz, piaci részesedések alakulásának elemzésére szokták felhasználni,
illetve forgalom, utasforgalom mérésére. Jellemző, hogy a mutató száz vagy tízezerszere-
sét használják az értékek megadására. Mivel a mutató terjedelmét a megfigyelt sokaság
elemszáma határozza meg, különböző számosságú megfigyelési egység esetén nem al-
kalmas összehasonlításra.

Orris Clemens Herfindahl (1918-1972)

Amerikai közgazdász, a koncentrációs indexet 1950-ben a doktori disszertációjában
publikálta az acélipar példáján. Albert Otto Hirschman (1915-2012) már 1945-ben,
bemutatott egy hasonló indexet a piaci koncentráció mérésére, ami Herfindahl későbbi
ötletéhez képest egy gyökvonást is tartalmazott. Herfindahl a ’45-ös publikációt nem is-
merve tette közzé indexét. Ezért lett a mutató elnevezése Hirschman-Herfindahl-index.

Kvantiliseken alapuló arányok: Összefoglalóan hívhatjuk így az összes olyan muta-
tót, ami valamely népességhányadhoz tartozó jövedelmek arányát vizsgálja. Ide tartozik
a Palma arány (top 10 százalék/alsó 40 százalék): Decilisekben gondolkodva megmutat-
ja a felső tized jövedelmének arányát az alsó négy tized összes jövedelméhez képest. A
mutató abból a megfigyelhető tényből indul ki, hogy a „középső” öt tized (5.-9.) nagyjából
a teljes nemzeti jövedelem 50 százalékát tudhatja magáénak. Ennek megfelelően a mara-
dék 50 százalékon osztozik a felső tized és az alsó négy tized. Ezek aránya szemléletesebb,
pontosabb információt szolgáltat a szegénység visszaszorítását célzó intézkedésekhez. Ide
tartoznak még a P90/P10 vagy a P90/P50 mutatók. Továbbá erre példa a q10 mutató,
ami a tizedik és az első tized jövedelemrészeinek arányát jelenti D10/D1, valamint a q5
mutató, ami a felső és alsó kvintilis (népességötöd) jövedelemrészesedésének a hányado-
sa. Ez utóbbi mutató a nemzetközi használatban talán a leginkább elterjedt, és S80/S20
aránynak vagy jövedelmi ötödök arányának is nevezik. Azt vizsgálja, hogy a népesség
legnagyobb jövedelemmel rendelkező felső 20 százalékának (felső ötödének) az aggregált
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jövedelme hogyan aránylik az alsó ötöd összes jövedelméhez. A hányados értéke meg-
mutatja, hogy a leggazdagabb ötöd a legszegényebb ötöd jövedelmének hányszorosával
rendelkezik. Rávilágít, hogy az eloszlás szélei között milyen távolság van. Ugyanakkor ez
a mutató nem veszi figyelembe a jövedelmek felső és alsó ötöde közötti eloszlást, ami
pedig jelen esetben a népesség 60 százalékát jelenti. Vagyis szélsőséges esetben a középső
három ötödben meglévő viszonylagosan egyenletes jövedelemeloszlást is képes „rossz”
színben feltüntetni a szélsőségek arányán keresztül.

Ezek a mutatók meglehetősen egyszerűen számszerűsíthetőek, jól használhatóak idő-
beli változások vizsgálatára, ugyanakkor csak egy nagyon „durva” megközelítését adják
az egyenlőtlenség alakulásának.

Robin Hood-index (maximális kiegyenlítési hányad): A Robin Hood-indexet Atkin-
son és Micklewright (1992) mutatta be először. Abból indulnak ki, hogy teljes egyenlőség
esetén minden népességtizedhez pontosan a jövedelmek 10 százaléka tartozna. Kiszámít-
ják és összegzik tizedenként a 10 százaléktól való eltéréseket (lefelé). Így végül azt kapjuk
meg, hogy a népesség teljes jövedelmének hány százalékát kellene elvenni a „gazda-
goktól” és szétosztani a „szegényebb” rétegek (tizedek) között ahhoz, hogy tökéletesen
egyenletes jövedelemelosztást kapjunk.

E = 100

10∑
i=1

(di − 0, 1) , ahol di ≥ 0,1.

Más megközelítésben számítva Hoover-mutatónak is szokás nevezni. Ekkor azt mér-
jük, hogy két numerikus jellemző eloszlásának hogyan alakul a különbsége. Például, ha
a megfigyelési egységünk a település, és a jövedelmek eloszlását vizsgáljuk, akkor a kö-
vetkező kifejezés segítségével számszerűsíthetjük a mutatót:

Hoover =
1

2

n∑
i=1

∣∣∣∣xix − fi
f

∣∣∣∣
ahol x a települések összjövedelme, f a települések népessége, i pedig a települések
száma. A mutató végeredményben azt mutatja meg, hogy a jövedelmek hány százalékát
kellene átcsoportosítani a települések között ahhoz, hogy a jövedelmek területi megosz-
lása megegyezzen a népességével.

Éltető-Frigyes-mutató (duál mutató): Kifejezetten magyar fejlesztés az Éltető Ödön
(matematikus, közel 50 évig a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselője (1931-)) és Fri-
gyes Ervin (közgazdász (1929-2011)) által kidolgozott mutatószám, amit a nemzetközi-
leg nagyon rangos Econometrica című folyóiratban publikáltak. A mutató rövidítése a
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HIM (Hungarian Inequality Measure). A lényege, hogy megméri, az átlagjövedelem felett
élők átlagjövedelme hányszorosa az átlagjövedelem alatt élők átlagjövedelmének, vagy-
is egynél nagyobb értéke esetén a jövedelmi rést mutatja meg az átlagosnál jobb és az
átlagosnál rosszabb jövedelmi helyzetben élők átlagjövedelmei között.

HIM =
xf
xa

ahol xf az átlagjövedelem felettiek átlagos jövedelme, xa pedig az átlagjövedelem alattiak
átlagjövedelme.

Lehetőség van a mutató tényezőkre bontására is, így a befolyásoló tényezők hatását
külön-külön is meg tudjuk vizsgálni, például a teljes sokasági átlag „közbeiktatásával”
külön kiszámítható az eloszlás felső és alsó részének egyenlőtlensége. További előnye a
könnyű kiszámíthatóság és a kézenfekvő közgazdasági értelmezhetőség.

Atkinson index: Ez egy speciális index, ami figyelembe tudja venni az egyenlőt-
lenségre vonatkozó érzékenység nagyságát a jövedelemeloszlás különböző szakaszaiban.
Magában foglal egy úgynevezett érzékenységi paramétert (epszilon ε), ami bármilyen
nemnegatív értéket felvehet, ahol a 0 jelenti a teljes közömbösséget az egyenlőtlenséggel
kapcsolatban. Értéke rendszerint 0,5; 1; 1,5 vagy 2 szokott lenni a gyakorlatban.

Aε = 1−

(
1

n

n∑
i=1

(
yi
µ

)1−ε
) 1

1−ε

Minél nagyobb az ε értéke, annál nagyobb egyenlőtlenséget fog adni a mutató eredmé-
nyül, hiszen annál nagyobb súlyt kapnak a számítás során az alacsonyabb jövedelmi
értékek. Vagyis az ε növekedésével párhuzamosan a mutató robusztussága is csökken,
hiszen egyre érzékenyebbé válik a mérési hibákra. A mutató előnye, hogy lehetőséget ad
egyfajta társadalmi jóléti függvény „beépítésére”, ugyanakkor a hátránya is ez, hiszen a
függvény megválasztását indokolni meglehetősen nehéz.

Anthony Barnes Tony Atkinson (1944-2017)

Brit közgazdász, az Oxford-i Nuffiel College és a London School of Economics professzo-
ra. Több, mint négy évtizeden át dolgozott az egyenlőtlenség és a szegénység mérésével
kapcsolatos tanulmányokon.
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Theil-féle entrópia mutató (a redundancia mutatója): Ezt a mutatót is az összes
érték figyelembe vételével számíthatjuk ki. A minden egyes elemhez meghatározható re-
latív előfordulási gyakoriságokat speciális logaritmus értékekkel súlyozzuk. Így nagyobb
súlyt kapnak a kisebb előfordulási gyakoriságú esetek. Minimuma a nulla, maximuma
pedig a log(n) érték lesz. Minimumát a tökéletesen egyenletes eloszlás esetében veszi
fel, maximumát pedig abszolút koncentráció esetében. A mutató az összjövedelemből
való részesedések „rendezetlenségét” méri. A logaritmus alapjának különböző értékeket
választhatunk. A gyakorlatban a kettő, három és a természetes alapú logaritmus a legel-
terjedtebb. Képlete a következő:

T =
1

n

n∑
i=1

yi
y
log

(
yi
y

)

Ez a mutató alkalmas arra, hogy csoportok (például településtípusok) közötti hatásra
és csoportokon belüli hatásra bontsuk fel az egyenlőtlenség forrását.

Henri Hans Theil (1924-2000)

Holland ökonométer, aki elsősorban az ökonometriában ért el eredményeket. A Theil-
mutató mellett az úgynevezett kétlépcsős legkisebb négyzetek becslési módszer kapcso-
lódik a nevéhez.

7.2. Adatforrások

A mérési módszerek – nem is teljes körű – bemutatásából jól látszik, hogy mutatószám-
ban nincs hiány. Ugyanakkor a célok és a rendelkezésre álló adatok köre kell, hogy
meghatározzák, melyik mutató a leginkább alkalmas adott probléma esetében. Ha az
adatok elérhetőségét tekintjük, akkor a fenti mutatók többsége vagy egyedi, mikroszintű
adatok ismeretét igényli (például az Atkinson index vagy a Theil-mutató), vagy megfelelő
módon aggregált adatokból állítható elő (például a Robin Hood-index vagy a kvantili-
seken alapuló mutatók). Olyan is akad, ami így is, úgy is kiszámítható, mint például
a Gini-index. Általánosságban elmondható, hogy minél részletesebb, minél alacsonyabb
mérési szintű adatokra van szükségünk, annál kevésbé számíthatunk arra, hogy a szüksé-
ges adatok ténylegesen a rendelkezésünkre állnak. Éppen ezért rendszerint nem a muta-
tók kiszámítására van szükség, hanem a hivatalos statisztikai adatforrások által publikált
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eredményekből, mutatókból kell választanunk. Ehhez azonban elengedhetetlen a muta-
tók jelentésének, tartalmának az ismerete.

Magyarországon alapvetően három fő adatbázisra támaszkodnak az ezirányú kuta-
tások. Az egyiket a KSH rendszeres jövedelem felvételei jelentik, amelyek 1996-tól a
cenzushoz, illetve a mikrocenzushoz kapcsolt módon zajlanak, a válaszadói hajlandóság
jelentős növelése és a nemválaszolások jellegének jobb megismerése céljából. A második
a szintén a KSH által évente végrehajtott „Háztartási Költségvetési Felvétel”, amely több
mint ötven éves múltra tekint vissza, és nagyságrendileg 10 ezer háztartás adatait dolgoz-
za fel. A harmadik forrást pedig a TÁRKI (Társadalomkutatási Intézet) panelfelmérései,
illetve monitor vizsgálatai jelentik. (Kovács (2011), Éltető - Havasi (2009))

A nemzetközi adatforrások ennél sokkal bőségesebbek:

• EU Statistics on Income and Living Conditions - EU-SILC (Eurostat),
• Income Distribution Database - IDD (OECD),
• Luxembourg Income Study Cross-National Data Center,
• PovcalNet (World Bank),
• World Income Inequality Database (WIID).

A WIID a legrészletesebb, legtöbb országra és időszakra kiterjedt adatgyűjtemény, amit
az UNU (United Nations University) gondoz. A legutóbbi, 2017 januári frissítés ered-
ményeképpen 182 ország adatait találhatjuk meg különböző időszakokra. A legrégebbi
adatok az Egyesült Királyságról és Japánról állnak rendelkezésre a XIX. század végéről.
A mutatók köre kiterjed a népesség nagyságára, a jövedelmek átlagára és mediánjára, a
népességtizedek és népességötödök jövedelmi részesedéseire, valamint a Gini-indexre.

7.3. A jövedelemegyenlőtlenség alakulása Magyarországon

A jövedelmi egyenlőtlenségek számsorai alapján (7.1. tábla) a következőket mondhatjuk
el: a közepesen nagy 1962. évi jövedelmi egyenlőtlenségek 1967-re határozott csökke-
nést mutatattak, majd a következő öt év alatt újra emelkedésnek indultak. A hetvenes
évek a jövedelmek növekedésének és nivellálódásának időszaka. Az egyenlőtlenség, a
Gini-index (G) kivételével az összes többi mutató szerint, 1982-ben érte el a legalacso-
nyabb értékét. 1987-re jelentős emelkedés következett be, amely növekvő dinamikával
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folytatódott 1995-ig. 1995-ről 2004-re az egyenlőtlenségi mutatók nem jeleznek további
számottevő emelkedést. A különböző mérőszámok egyidejű bemutatása azt is jól szemlél-
teti, hogy a mutatók eltérő módon reagálnak a jövedelemeloszlás alsó, középső vagy felső
szakaszaiban bekövetkező változásokra. Ezért a változások ütemét is különbözőképpen
ragadják meg.

7.1. táblázat: Jövedelemegyenlőtlenségi mutatók alakulása Magyarországon

Év Robin Hood q10 HIM T G
1962 18,4 5,75 2,09 0,112 -
1967 16 4,61 1,92 0,093 -
1972 16,6 4,93 1,96 0,097 0,232
1977 15 4,13 1,84 0,077 0,212
1982 14,9 3,8 1,82 0,072 0,206
1987 17 4,71 1,99 0,103 0,236
1995 21 7,55 2,36 0,176 0,296
2004 21,4 7,55 2,41 0,184 0,312

Forrás: Éltető - Havasi (2009) alapján saját szerkesztés

A 7.2. táblázatban az egyes népességtizedek átlagjövedelemhez képest kifejezett ará-
nyát követhetjük nyomon. A szélsőségek a vizsgált időszak elején (1967) voltak a legin-
kább jellemzőek, míg az időszak végén (2004) látjuk a legnagyobb eltérést az alsó és felső
tized jövedelmi részesedésében.

7.2. táblázat: Az egy főre jutó jövedelmek átlagjövedelemhez mért aránya jövedelmi ti-
zedenként (százalék)

Jövedelmi
tizedek\
Időszak

1967 1977 1987 1995 2004

D1 32,1 49,1 44,7 33,1 33,6
D2 46,9 68,0 60,1 50,3 48,9
D3 56,2 77,4 68,8 61,9 60,8
D4 62,5 84,9 76,8 72,1 70,7
D5 67,9 91,3 85,1 81,8 79,8
D6 78,1 98,1 94,0 91,1 89,6
D7 85,9 105,4 104,5 102,2 101,5
D8 93,8 114,1 118,0 116,6 117,6
D9 108,6 127,0 138,7 141,3 144,1
D10 149,2 164,9 209,3 249,6 253,6

Forrás: Éltető - Havasi (2009) alapján saját szerkesztés
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1967-ben a legszegényebb tized alig az átlagjövedelem egyharmadát érte csak el, ami
2004-ben is hasonló képet mutat. Az is leolvasható a táblázatról, hogy a lakosság mintegy
80 százalékának a jövedelme elmaradt az átlagtól.

7.3. ábra: Jövedelemhányadok alakulása népességtizedek szerint Magyarországon (szá-
zalék)
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Forrás: WIID (2018) és KSH (2018) alapján saját szerkesztés

A népesség tizedek szerint megvizsgálva a jövedelmi részesedéseket (7.3. ábra) azt
látjuk, hogy az elmúlt bő 25 évben a középső tizedek viszonylagos stabilitást mutatnak.
Az ötödik tizedtől jellemző a jövedelemhányad növekedése. Abszolút és relatív értelem-
ben is a legalsó tizedbe tartozó népesség élte/éli meg a legjelentősebb lecsúszást, a már
amúgy is alacsony átlagjövedelmi szinthez képest. Ugyanakkor a felső két tized részesedé-
se pedig tovább növekszik. Vagyis az egyenlőtlenségek mértéke továbbra is kedvezőtlen
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irányba változik, és a leszakadó népességtizedek helyzete tovább romlik. A szegények és
a társadalmilag kirekesztettek elemzési lehetőségeiről a 9. fejezetben részletesen is szó
lesz.

7.4. ábra: A Gini-index alakulása az EU-ban, 2017
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Forrás: Eurostat (2018a) alapján saját szerkesztés

7.4. Jövedelemegyenlőtlenség a világban

Az Európai Unió országainak jövedelemegyenlőtlenségi helyzetét az 7.4. ábra mutatja
a Gini-index 2017-es alakulásán keresztül. A Gini-index Szlovákiában volt a legalacso-
nyabb (23,2) és Buláriában volt a legmagasabb (40,2). Hazánk a középmezőnyben helyez-
kedik el, valamivel az EU egészére jellemző Gini-index (30,7) alatt. Jellemzően a balti és
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a mediterrán tagországok mutatnak nagyobb különbségeket a jövedelemeloszlás tekin-
tetében, csakúgy, mint a két legfrissebb tagország, Bulgária és Románia. A q5 mutatót
vizsgálva azt mondhatjuk, hogy az Európai Unióban 2017-ben az egy főre jutó ekvivalens
jövedelem (lásd 9.1 alfejezet) szempontjából a lakosság felső 20 százaléka 5,1-szer akkora
jövedelmet élvezhetett, mint az alsó 20 százalék. Ez az átlagos érték jelentős eltérése-
ket mutat a tagállamok körében. Szlovéniában és a Cseh Köztársaságban mindössze 3,4,
Görögországban, Lettországban, Romániában, Spanyolországban, Bulgáriában és Litvá-
niában meghaladta a 6,0-t. A legmagasabb eltérést Bulgária mutatta 8,2-es értékével.
(Eurostat, 2018b)

7.5. ábra: A Gini-index alakulása néhány országban, 2015-ben és változások 2004-hez
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Forrás: World Bank (2018) adatai alapján saját szerkesztés
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Az elmúlt fél évszázadot tekintve a jövedelmi egyenlőtlenség a legmagasabb szintet
érte el az OECD országokban. A népesség felső 10 százalékának átlagjövedelme átla-
gosan kilencszeresét teszi ki az alsó 10 százaléknak, ami 25 évvel ezelőtt még „csak”
hétszeres különbség volt. Az egyenlőtlenség csökkenése csak az extrém magas értékek-
kel rendelkező országokban figyelhető meg. A gazdasági válság csak tovább mélyítette
a problémát, és egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik az egyenlőtlenségek kezelése. A ki-
rekesztődés és a lecsúszás több országban már a társadalom középső rétegeit is érinti.
Az OECD kiemelt feladatának tekinti az egyenlőtlenségek és a szegénység alakulásának
elemzését a fejlődő és a fejlett országokban egyaránt. Részletesen vizsgálják a növekvő
egyenlőtlenségek okait, úgy mint a globalizáció, a technológia-fejlődés és változások az
országok politikai döntéseiben. A másik oldalt, az egyenlőtlenség csökkentésére irányu-
ló intézkedéseket is nyomon követik, értékelve azok hatását, hatékonyságát. Ilyenek az
oktatáshoz, a munkaerőpiachoz kapcsolódó és a szociális intézkedések.

A Gini-index 2015-ös értékeit (oszlopok, bal tengely) és a 2004 óta elért változás
mértékét (2015/2004 bázisviszonyszám, vonal, jobb tengely) mutatja be a 7.5. ábra. Vi-
lágosabb színnel látjuk az EU28 átlaga (31,0) alatti Gini-index értékekkel rendelkező or-
szágokat. A legkisebb értékekkel jórészt a skandináv országok (Finnország, Norvégia
és Svédország), valamint Ukrajna és Szerbia rendelkeznek. A skandináv országokban a
jövedelmi egyenlőtlenség és a szegénységi ráta is messze az átlag alatti. Ezekben az orszá-
gokban jellemzően alacsony a munkanélküliség, a bérek terjedelme szintén viszonylag
kicsi. A legtöbb ember részesül valamilyen szociális transzferben, és a jövedelemadók
erősen progresszívak. A másik végletet sötétebb színnel jelöli az ábra. A legmagasabb
értékeket például Chile, Brazília, Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok mutatja. Ese-
tükben a legalacsonyabb és legmagasabb munkabérek közötti eltérés jelentős, illetve ezek
az államok sokkal kevesebb szociális juttatást nyújtanak. (Keeley, 2015)

Az egyenlőtlenség az élet minden területén jelen van. Mérésére, időbeli változásának
megfigyelésére számos módszer létezik. A megfelelő számítások pedig a túlzott mértékű
aránytalanságok leküzdésére hozott döntéseket tudják megalapozni, illetve a véghezvitt
változtatások hatását igyekeznek mérni, nyomon követni.
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8. FEJEZET

A jóllét és a fenntarthatóság

Agazdaság és a társadalom jólétének (welfare), fejlődésének nyomon követésén
túl arra is szükség van, hogy az emberek jóllétét (well-being) is mérni, értékelni
tudjuk. Ez a két dolog (mármint a jólét és a jóllét) ugyanis nem azonosak, bár
kétségtelenül mutatnak összefüggéseket. A jóllét egyfajta burkoló fogalomnak

is tekinthető, ami a jólétet, az anyagi javak alakulását is magában foglalja, de túlmutat
azon. Az egyén szintjén megragadva azt mondhatjuk, hogy a jólét kifejezetten az anyagi
javakkal való ellátottságra (material living conditions) koncentrál, amelyet gyakran mér-
nek valamilyen jövedelemmel kapcsolatos mutató segítségével. Természetesen az anyagi
lehetőségeink/korlátaink az élet szinte minden területére hatással vannak, viszont ez a
hatás irányát és főleg mértékét tekintve nem feltétlenül azonos a különböző területeken,
és főleg nem a különböző helyzetben lévő egyének szempontjából. Éppen ezért nem sza-
bad csak az anyagi feltételekből kiindulni, hanem ki kell terjeszteni a vizsgált szempontok
körét az életminőségre (quality of life) is, amely egészen más változók vizsgálatát jelen-
ti (mint például az élettel való elégedettség, a boldogság, az egészséges élet, az oktatás
színvonala, a munka-szabadidő egyensúlya, stb.). Hiszen a jóllét értelmező szótár szerinti
jelentése: olyan állapot, amikor egészségesnek és boldognak érezzük magunkat. A jóllétet
az anyagi javakkal és az életminőség jellemzőivel együttesen lehet tehát megragadni.

Ebben a fejezetben a jóllét összetevőinek és mérési lehetőségeinek bemutatása után
az úgynevezett Stiglitz-jelentés céljait és legfontosabb következtetéseit foglaljuk össze,
majd négy, a nemzetközi színtéren talán legjelentősebbnek módható mutatórendszerről
olvashatnak részletesen. Kitérve az egyes mutatók szerinti nemzetközi helyzetre is. A
fejezetet a fenntarthatóság kérdéseivel zárjuk.

171
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8.1. A jóllét összetevői, mérési lehetőségei

A társadalmi-gazdasági fejlettség mérésének két alapvető iránya alakult ki: az objektív
és a szubjektív mérések. (Gáspár (2013), Pomázi (2010), Hellivell - Barringthon-Leigh
(2010))

Az objektív mutatók az elérhető statisztikai adatok segítségével (erőforrás alapon)
igyekeznek megragadni a jóllét körülményeit. Objektív mutatónak tekintjük azokat a
változókat, amelyek viszonylag pontosan lekérdezhető, megmérhető, megszámlálható je-
lenségeket mutatnak be, mint például az egy tanítóra jutó diákok száma, a szennyvízháló-
zathoz csatlakozott lakások aránya, az egy háztartásra jutó rendelkezésre álló jövedelem
vagy a születéskor várható élettartam. Az is jellemző ezekre a mutatókra, hogy viszony-
lag széles körben, harmonizált tartalommal állnak rendelkezésre. A gazdasági fejlődés
csúcsmutatója a bruttó hazai termék (GDP), ami a gazdaság termelőképességét hiva-
tott mérni. Értéke a nemzeti számlarendszer összeállításának végeredményeként áll elő.
Hosszú ideig egy-egy nemzet gazdasági fejlettségét a GDP alakulásával, annak növeke-
dési ütemével azonosították. Mára világossá vált, hogy a GDP csak a gazdasági növe-
kedés bizonyos aspektusainak a mérésére alkalmas, ugyanakkor a társadalmi haladás, a
társadalom tagjainak jólléte ennél sokkal összetettebb jelenség. Az 1960-as években elő-
ször a GDP kiegészítésével próbálkoztak. Olyan területekről gyűjtöttek össze mutatókat,
mint az oktatás, az egészségügy, a szegénység és a környezeti hatások. Az 1970-es évek-
ben a GDP értékének korrekciója tűnt járható útnak. Különféle társadalmi és környezeti
költségekkel, illetve hasznokkal korrigálták a mutató értékét. (Ilyen mutatók például a
Net Economic Welfare, Index of Sustainable Economic Welfare.) Harmadik módszer az
úgynevezett kompozit indexek alkalmazása. Ezek lényege, hogy több változó információ-
tartalmát összesűrítve készítenek el egyetlen mutatót. Ezeknek rendszerint a GDP, vagy
valamilyen más, jövedelemhez kapcsolódó mutató is a részét képezi. (Ilyenek például a
Physical Quality of Life Index vagy a később részletesen bemutatásra kerülő Human
Development Index.)

A szubjektívmutatók célja – ahogy a nevük is mondja – a szubjektum, az egyén szint-
jén való adatgyűjtés, kifejezetten az egyén véleménye, megítélése alapján. A leginkább
közismert szubjektív mérőszámnak az élettel való elégedettség, illetve egyéni boldogság
mutatója tekinthető, amit jellemzően valamilyen Likert-skálán igyekeznek megmérni. Er-
ről lesz szó a későbbiekben a Happy Planet Index kapcsán. Ugyanakkor az élet számos
más területén is fontos lehet a személyes megközelítések megfigyelése, így például az
egyén véleménye a saját egészségi állapotáról, társas kapcsolatainak minőségéről, elége-
dettségének szintje a munkájával, a személyes biztonságával, a lakókörnyezetével, stb.
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kapcsolatban. Láthatjuk, hogy szinte minden, objektíven is mérhető tényező esetében
helye lehet a szubjektív megítélésnek is. Ezeknél a mutatóknál azonban olyan problé-
mákba ütközünk, mint a megbízható, összehasonlítható adatok hiánya, a rendszertelen,
és általában a hivatalos statisztikán kívül eső adatfelvételek. Ugyanakkor ezen a területen
is nagyon sok fejlődés tapasztalható ez elmúlt 15-20 évben, ezért néhány főbb mutató
már nemzeti szinten a legtöbb országra elérhető.

8.1. ábra: A jóllét összetevői és befolyásoló tényezői

Forrás: Saját szerkesztés

A 8.1. ábra a jóllét összetevőit ábrázolja, és azt hangsúlyozza, hogy mindkét alapvető
pillér (anyagi jólét és az élettel való elégedettség) mérhető objektív és szubjektív mu-
tatókkal egyaránt, sőt kifejezetten cél az, hogy mindkét típusú mutató helyet kapjon az
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értékelések során. Két további szempont is látható az ábrán, amelyeknek fontos szerepük
van, és a jóllét egészére jelentős hatást gyakorolnak rövidebb és hosszabb távon egyaránt.
Ezek a társadalmi egyenlőtlenségek, illetve a környezeti szempontból értelmezett fenn-
tarthatóság. Ezek mérése meglehetősen nehéz. Vagy azért mert egyedi szintű adatokból
lehet csak kiindulni, vagy azért mert nem áll rendelkezésre széles körben elfogadott defi-
níció, illetve módszertan. Az egyenlőtlenség mérés sajátosságait az előző fejezetben már
láthattuk. A fenntarthatóság kapcsán sokkal kevesebb mutató áll rendelkezésre, és azok
lefedettsége is viszonylag alacsony szinten van. Egyetlen jól használható indikátor az
ökológiai lábnyom, amiről a későbbiekben részletesen lesz szó.

Természetesen nincsen egy, legjobb/mindenre jó mutató, viszont nagyon sok muta-
tószám, mutatószám rendszer került és kerül kidolgozásra, eltérő területi lefedettséggel,
eltérő célokkal és eredményekkel. Hiszen a jóllét mérése kapcsán az is nagyon fontos
szempont és kiindulási alap, hogy adott mutatót milyen célból állítunk elő, az eredménye-
ivel mit és miért szeretnénk mérni. (Galambosné Tiszberger, 2016) Jellemzően országos
rangsorokat állítanak fel a nemzetközileg alkalmazott eljárások végeredményeként. Ezek
célja többféle lehet:

• Az időben vagy térben bekövetkező, egymáshoz viszonyított változások nyomon
követése.

• Adott ország esetében saját eredményeinek időbeli változásának, illetve a rangsor-
ban elért pozíciójának vizsgálata.

• A rangsor élén álló országok társadalmi-gazdasági megoldásait megvizsgálva a
„legjobb gyakorlat” azonosítása, átvétele, ajánlások megfogalmazása.

• Elmaradott térségek azonosítása, felzárkóztató intézkedések kialakítása, fejlesztési
források allokálása.

• A társadalom, a tudomány képviselői és a döntéshozók szélesebb értelemben vett
tájékoztatása.

Ha maradunk egy-egy térség, ország szintjén, akkor ennél akár konkrétabb, kézzel
foghatóbb célok is megragadhatóak, mint például a kormányzati döntések hatásának
nyomon követése, a fejlesztési irányok meghatározása, stb.
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8.2. A Stiglitz-jelentés

Nicholas Sarkozy (a Francia Köztársaság elnöke) elégedetlen volt a gazdaság és a társada-
lom helyzetét leíró statisztikai adatokkal, ezért 2008 februárjában felkért három, világszin-
ten elismert közgazdászt (Joseph Stiglitz - a bizottság elnöke, Amartya Sen - főtanácsadó,
Jean Paul Fitoussi - koordinátor), hogy alakítsák meg a „Bizottság a Gazdasági Telje-
sítmény és a Társadalmi Fejlődés Mérésére” (The Commission on the Measurement
of Economic Performance and Social Progress) elnevezésű bizottságot. A később csak
„Stiglitz-Bizottság” néven emlegetett szakértői csoport további 22 szakértőből (közgazdá-
szokból és társadalomtudósokból) állt végül össze. Az volt a céljuk, hogy felmérjék a GDP
korlátait és elemezzék az alternatív mérési módszereket. A bizottság jelentése („Stiglitz-
jelentés”) 2009-ben készült el (Stiglitz et al., 2009), három témakörbe csoportosítva az
eredményeket, ajánlásokat: a klasszikus GDP-hez kapcsolódó kérdések, az életminőség,
valamint a fenntartható fejlődés és környezet.

Joseph Eugene Stiglitz (1943-)

Amerikai közgazdász, a Columbia Egyetem professzora. Korábban a Világbank alel-
nöke és vezető közgazdásza, valamint a Council of Economic Advisors (az amerikai
elnök tanácsadó testülete) elnökségi tagja volt. 2001-ben Nobel-díjat kapott megosztva
George A. Akerlof-fal és A. Michael Spence-szel az aszimmetrikus információjú piacok
vizsgálatáért.

A teljes jelentés közel 300 oldalt tesz ki. Ebben a tankönyvben mindössze a jelentés
ajánlásait foglaljuk össze (Sztretykó, 2015).

1. Az anyagi jólét értékelésekor a termelés helyett inkább a jövedelem és a fogyasztás
kerüljön előtérbe.

2. A háztartások nézőpontjának hangsúlyozása.
3. A jövedelmet és a fogyasztást a vagyonnal együtt kell vizsgálni.
4. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövedelem, a fogyasztás és a vagyon eloszlására.
5. A jövedelem mérése terjedjen ki a nem piaci tevékenységekre.
6. Az emberek életminősége objektív körülményeiktől és adottságaiktól függ. Lépé-

seket kell tenni azért, hogy az emberek egészségére, személyes tevékenységeire
és környezeti feltételeire vonatkozó mérések pontosabbak legyenek. Különösen
alapos erőfeszítéseket kell tenni olyan szilárd és megbízható mérési módszerek
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kifejlesztésére és végrehajtására, amelyek a társadalmi kapcsolatokra, a politikai
képviseletre és a bizonytalanságra — amelyek kimutathatóan befolyásolják az élet-
tel való megelégedettséget — irányulnak.

7. Az életminőséget leíró indikátoroknak minden területre kiterjedően, átfogó módon
kell értékelniük az egyenlőtlenségeket.

8. A felméréseket olyan módon kell megtervezni, hogy meg lehessen állapítani az
egyes személyek különböző életminőségi területei közötti kapcsolatokat, és ezeket
az információkat kell felhasználni a különböző területeket érintő stratégiák terve-
zésekor.

9. A statisztikai hivataloknak biztosítaniuk kell azokat az információkat, amelyek az
életminőség egyes dimenzióinak összekapcsolásához, és ezáltal különböző indexek
megalkotásához szükségesek.

10. Az objektív és a szubjektív jóllét mérése egyaránt kulcsfontosságú információkat
szolgáltat az emberek életminőségéről. A statisztikai hivataloknak saját felméré-
seikbe olyan kérdéseket kell beépíteniük, amelyek révén megfoghatóvá válik az
emberek életértékelése, a boldogságérzettel kapcsolatos tapasztalataik és a priori-
tásaik.

11. A fenntarthatóság értékeléséhez szükség van egy jól meghatározott indikátor rend-
szerre. A rendszer elemeinek azzal a megkülönböztetett sajátossággal kell rendel-
kezniük, hogy értelmezhetőek legyenek az általuk jellemzett „tőkék” változóiként. A
fenntarthatóság pénzügyi indexének is meg van a helye a rendszerben, de a jelen-
legi legkorszerűbb megközelítések szerint alapvetően a fenntarthatóság gazdasági
szempontjaira kell koncentrálnia.

12. A fenntarthatóság környezeti szempontjait elkülönítve kell nyomon követni, ami-
hez jól kiválasztott fizikai indikátorok sora szükséges. Különösen szükség van egy
olyan egyértelmű indikátorra, amely a környezetkárosodás veszélyes szintjének
közelségére utal (pl.: az éghajlatváltozáshoz, vagy halállomány csökkenéséhez kap-
csolódik).

A jelentés alapján kijelenthetjük, hogy a GDP önmagában nem alkalmas sem a jólét,
sem a jóllét mérésére (hiszen nem is ez a célja), ugyanakkor továbbra is fontos makrogaz-
dasági mutató marad. Emellett azt is megállapíthatjuk, hogy a jóllét multidimenzionális
jelenség, vagyis mérése, változásának nyomon követése csakis több mutató egyidejű fi-
gyelembe vétele mellett lehetséges.

A jelentésben a nemzetközi kutatások, tudományos eredmények alapján a kulcsfon-
tosságú dimenziókat is meghatározták, amelyeknek szerepelniük kell a jóllét mérésekben:
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1. életszínvonal, anyagi értelemben (fogyasztás, jövedelem, vagyon),
2. egészség,
3. oktatás,
4. egyéni tevékenységek munkával együtt,
5. politikai érdekérvényesítés és kormányzás,
6. társadalmi és személyes kapcsolatok,
7. környezet,
8. biztonság (bizonytalanság) gazdasági és fizikai értelemben.

8.3. Jóllét mutatók

A mérési módszerek általános áttekintése után részletesen négy mutató bemutatására
kerül sor ebben a fejezetben. Ahogy a korábbiakból is érzékelhető, ennél sokkal több
mutató létezik, de számos oka van annak, hogy e négy bemutatása mellett döntött a
szerző. Egyrészt ez a négy talán a legtöbbet hivatkozott. Másrészt, mind a négy mutató
nagyon különböző módon közelíti meg a jóllét mérését, ezért változatos képet mutatnak
az eredmények, a felhasznált változók, a mérési módszerek és a felhasználhatóság terén
egyaránt. Részletesen ismertetésre kerül a Human Development Index (HDI - emberi
fejlettség index), a Better Life Index (BLI - jobb élet index), a Happy Planet Index (HPI
- boldog bolygó index) és a Social Progress Index (SPI - társadalmi haladás index). A
fejezet végén felsorolás jelleggel más mutatók, mérési eszközök is szerepelnek.

Human Development Index

Az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme) célul tűz-
te ki olyan mutatók kialakítását, amelyek célja az emberi jóllét szintjének – a GDP-hez
képest – komplexebb, pontosabb számszerűsítése, az országok közötti összehasonlítható-
ság biztosítása mellett. A Human Development Index (HDI) elnevezésű mutatót 1990-ben
dolgozta ki Mahbub ul Haq, pakisztáni közgazdász. Használatával országos rangsorok ál-
líthatóak fel, megkülönböztethetőek nagyon fejlett, fejlett, fejlődő és fejletlen országok, és
bizonyos szinten követhetővé válnak a gazdaságpolitikai döntések hatásai az életszínvo-
nalra. A HDI jelenleg a világ szinte minden országára kiszámításra kerül (188 országra
vannakmeg az adatok, míg a Földön 193 független ország található). A legnagyobbmúltra
visszatekintő kompozit indexnek számít, amiről minden évben publikálják az eredmé-
nyeket. A rangsorok mellett minden alkalommal a Human Development Report (HDR -
Emberi fejlettség jelentés) is közlésre kerül, ami részletesen elemzi a világ helyzetét, álla-
potát, rendszerint egy-egy kiemelt témára fókuszálva. Ilyen kiemelt szempontok voltak a
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korábbi években a fenntarthatóság, a mobilitás, a klímaváltozás, a kultúrális szabadság,
stb. A 8.2. ábra a 2011-es HDR (United Nations , 2012) teljes szövegéből készült szófel-
hőt mutatja be. Jól érzékelhetőek a legfontosabb kulcsszavak. A 2019-es jelentés központ
témája az egyenlőtlenség.

8.2. ábra: A 2011-es HDR teljes szövegének szófelhője

Forrás: Saját szerkesztés

A HDI-ben felhasznált mutatók köre és a módszertan is felülvizsgálatra és jelen-
tős módosításra került 2010-ben, valamint több új mutatót is kidolgoztak a HDI mellé.
További apróbb módosításokat hajtottak végre 2014-ben. A következőkben az aktuális
módszertan főbb elemei kerülnek bemutatásra. (HDR, 2016)

A HDI egy kompozit index, ami az emberi fejlettség három kulcsfontosságú dimen-
ziójában elért teljesítményeket összegzi egyetlen mutatószámba. A három dimenzió és a
mérésükre felhasznált változók a következők:
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• Hosszú és egészséges élet (Ihealth): születéskor várható élettartam, években kife-
jezve.
• Tudáshoz való hozzáférés (Ieducation): az iskolás korba lépő gyermekek várha-
tóan iskolában töltött éveinek száma, a legalább 25 éves felnőtt népesség átlagos
iskolában töltött éveinek száma.
• Megfelelő életszínvonal (Iincome): egy főre jutó GNI (gross national income -
bruttó nemzeti jövedelem) 2011-es vásárlóerő paritáson mérve, amerikai dollárban
kifejezve, vagyis ennek a természetes alapú logaritmusa.

Mindhárom dimenzió esetében transzformálják az értékeket, hogy az eltérő mérték-
egységek helyett egy 0-1 tartományban értelmezett változót kapjanak. A transzformálás
a következők szerint zajlik:

aktuális érték - minimum
maximum - minimum

8.1. táblázat: A HDI számításához használt szélsőértékek

Dimenzió Mutatószám Minimum Maximum
Egészség Születéskor várható élettartam (év) 20 85

Oktatás Várhatóan iskolában töltött évek száma (év) 0 18
Átlagosan iskolában töltött évek száma (év) 0 15

Életszínvonal Egy főre jutó GNI (2011 PPP $) 100 75 000

Forrás: (HDR, 2016)

Könnyen belátható, hogy ilyen módon a maximális értéket akkor veszi fel a hánya-
dos, ha az aktuális érték megegyezik a maximummal (ekkor a számláló és a nevező
azonos lesz). Amennyiben pedig az aktuális érték éppen a minimum, akkor a számláló
és a végeredmény is zérus. A számítások elvégzéséhez minden dimenzió, illetve minden
felhasznált mutató esetében előzetesen szükség van a maximum és minimum értékek
meghatározására (lásd 8.1. tábla).

A második dimenzió esetében, mivel az két mutatóból áll össze, a transzformációt
követően egyszerű számtani átlag formulával nyerjük a dimenzióhoz tartozó értéket. Ma-
ga a HDI pedig a dimenziók értékeinek geometriai (mértani) átlaga lesz. Gyakorlatilag a
három dimenzió azonos súlyt kap (másképpen fogalmazva nincsen súlyozás). Ezt azzal
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magyarázzák, hogy mindhárom dimenzió egyformán fontos szerepet játszik az emberi
fejlettségben. Ugyanakkor az egyszerű számtani átlag-formulához képest egyfajta bűnte-
tő súlyozás megy végbe, hiszen ugyanolyan „összpontszám” esetében annál alacsonyabb
végeredményt ad a geometriai átlag, minél nagyobb egyenlőtlenség van a dimenziók kö-
zött. Másképpen kifejezve nincsen teljes „átjárhatóság” az egyes dimenziók között, vagyis
nem csak a három dimenzióval elért összeg az érdekes, hanem annak megoszlása is. A
geometriai átlag a dimenziók kiegyensúlyozott (egyenletesebb) eloszlását jutalmazza.

HDI = 3
√
Ihealth · Ieducation · Iincome

A számítási módszer garantálja, hogy a HDI is 0-1 közötti értékeket vehet csak fel.
Ezzel is biztosítva a térbeli és időbeli összehasonlíthatóságot.

A 2010-es módszertani felülvizsgálat alkalmával több új mutatót is kidolgoztak a HDI
árnyalására, kiegészítésére. Ezek az Egyenlőtlenséggel korrigált HDI (Inequality-adjusted
HDI - IHDI), a Nemek Fejlődési Indexe (Gender Development Index - GDI), a Nemek
Egyenlőtlenségi Indexe (Gender Inequality Index - GII) valamint a Többdimenziós Sze-
génységi Index (Multidimensional Poverty Index - MPI).

A HDI több, mint 25 éves múltra tekint vissza. A fejlettséget mérő mutatók közül
talán ez a legnépszerűbb, és legtöbbet idézett indikátor. Ennek alapvető oka az, hogy
nagyon „egyszerű”, és a világ legtöbb országára vonatkozóan rendelkezésre álló alapada-
tokból táplálkozik, amelyek évente frissülnek. Így folyamatosan elérhetőek a mutató új
eredményei, és a hozzá kapcsolódó HDR is minden évben elkészül. Nincs még egy mu-
tató, ami ilyen rendszeresen, ilyen hosszú időtávra, a világ országainak többségét lefedve
állna rendelkezésre.

A legfrissebb eredmények alapján 2017-ben a három dobogós ország (zárójelben
a 2017-es értékek) Norvégia (0,953), Svájc (0,944) és Ausztrália (0,939). Magyarország
(0,838) a 45. helyen áll. Az elmúlt hat évben az első három helyezés nem változott. Ma-
gyarország a 39.-45. pozíciók környékén állt. A sereghajtók köre is viszonylag állandó:
Dél-Szudán (0,388), Közép-afrikai Köztársaság (0,367) és Niger (0,354).

A fejlettségi szintek közötti különbségek és a HDI dinamikájának szemléltetésére
tekintsünk a 8.3. ábrára. Itt csak néhány kiválasztott ország szerepel, mégis jól érzékel-
hetőek a nagyságrendi különbségek és az időbeli változás. Az afrikai országok vannak
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lemaradva, amelyeknél a HDI mutató folyamatos növekedése sem biztosított. A fejlet-
tebb/gazdagabb országok mutatója a viszonylag magas 1990-es szinthez képest is folya-
matosan emelkedik. Az is jól látszik, hogy az országok közötti különbségek jelentősen
nem módosulnak, illetve a HDI viszonylag „lomhán” változik, hiszen az elmúlt 6 évben
csak minimális emelkedések mentek végbe a mutató értékében.

Az egyes pillérek alakulását is érdemes megvizsgálni, hogy lássuk, mely országok
teljesítenek jól, illetve rosszul külön-külön a különböző szempontok szerint a legfrissebb
adatok alapján. (HDR, 2018)

8.3. ábra: A HDI alakulása néhány országban (1990-2017)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Norvégia

Magyarország

Kína
Mexico

India

Közép-Afrikai
Köztársaság

Forrás: HDR (2018) adatai alapján saját szerkesztés

A születéskor várható élettartam szerint Hong Kongban (84,1) és Japánban (83,9)
számíthatnak a leghosszabb életre az emberek. Összesen mintegy 32 országban haladja
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meg ez a mutató a 80 évet. Magyarország az 63. a 76,1 éves értékével. A lista utolsó
25 helyén csak afrikai országokat találunk. Közülük a legrosszabb mutatóval rendelkező
három ország esetében a születéskor várható élettartam éppen csak meghaladja az 50
évet (Csád, Közép-afrikai Köztársaság és Sierra Leone).

Egy jelenleg iskolás korú gyermek Ausztráliában (22,9), Belgiumban (19,8) és Íror-
szágban (19,6) számíthat a legtöbb, iskolában eltöltött évre. Ha a magyarországi rendszer
alapján kiszámítjuk, ez több, mint az általános iskolában, középiskolában és egyetemen
eltölthető évek összege, vagyis egy mai gyermek átlagosan még ennél is több tanulási
időre számíthat. A másik végletet Eritrea (egy kis kelet-afrikai állam - 5,4), Niger (szintén
5,4) és Dél-Szudán (4,9) jelentik, ahol az alapvető általános iskolai szintnek megfelelő
tudás elsajátítására sincsen lehetősége egy átlagos gyermeknek. A lista első felében álló
országok számára az oktatási rendszer finomhangolása esetleg a szakok munkaerőpiaci
kínálathoz igazítása lehet kihívás, ugyanakkor a rangsor vége felé az alapvető oktatási
rendszer kialakítására kellene törekedni. Magyarország a 51. a maga 15,1 éves értékével.

A népességre jellemző átlagos iskolázottság (szintén években kifejezve) természetesen
viszonylag szoros összefüggést mutat a gyermekek várhatóan iskolában töltendő éveinek
számával (a lineáris korrelációs együttható értéke +0,83), ugyanakkor ebben a mutató-
ban az adott ország sokkal hosszabb távú, múltbeli teljesítménye is benne van, hiszen
a legidősebb népesség oktatási jellemzőit is számba veszi. A listavezetők Németország
(14,1), Svájc (13,4) és az Amerikai Egyesült Államok (13,4). Az első 30 ország esetében
egyébként mindössze 1,5 éven belüli különbségekről beszélhetünk. Magyarország is vi-
szonylag jó helyen áll (31.), a népességre jellemző, átlagosan 12 éves iskolában eltöltött
időszakkal. A sereghajtók Csád (2,3), Niger (2,0) és Burkina Faso (1,5).

Az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (2011-es $PPP) szempontjából kiemelkedő
eredményt produkál Qatar, a közel 120 ezres értékével. Az őt követő négy ország 70-100
ezer dollár között teljesít. Ők Lichtenstein, Szingapúr, a Brunei Szultanátus és Kuvait.
Magyarország a mezőny első felében található (48. hely) 25 ezer dolláros teljesítményével,
éppen hogy megelőzve ezzel a letteket. 87 olyan országot látunk, ahol az egy főre jutó
GNI nem éri el a 10 ezer dollárt. Ezen belül is a legszegényebb országok esetében ez az
érték 700 dollár alatt marad (Burundi, Libéria és a Közép-afrikai Köztársaság).

Better Life Index

Az OECD „Better Life Initiative” (jobb élet kezdeményezés) programja 2001-ben in-
dult útjára, az OECD 50. évfordulója alkalmából. Arra a kérdésre igyekszik választ adni,
hogy miként lehet mérni az emberek jóllétét és a társadalmi haladást. Azokra a ténye-
zőkre koncentrál, amelyek a legtöbb ember számára fontosak és szerepet játszanak az
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életük formálásában. Rendszeresen frissülő és rendelkezésre álló indikátorokra épít, ame-
lyek összegyűjtve egy interaktív felületen érhetőek el, valamint egy „How’s Life?” (milyen
az élet) című jelentésben részletes elemzések is olvashatóak a mindenkori helyzetről. Je-
lenleg 38 ország adataival dolgozik a rendszer. A Better Life Index lehetőséget ad a jóllét
országok közötti összehasonlítására 11 olyan téma mentén, amelyek az OECD kutatá-
sai alapján alapvető fontossággal bírnak az anyagi életkörülmények és az életminőség
szempontjából. Az OECD egyik kiemelt célja, hogy ösztönözze a szakpolitikai ajánlásai-
nak konkrét megvalósítását a nemzetközi és helyi érdekelt felekkel. Akár azon keresztül,
hogy az adatok, információk széles körű és közérthető „terjesztésével” nagy hatást gya-
korolnak társadalmi vagy üzleti csoportokra.

A BLI által felhasznált témakörök felsorolása a honlapon is megtalálható sorrend
szerint a következő. (A témakörök angol elnevezéseit lásd a 8.4. ábrán.) Minden egyes
témakörnél mindössze a felhasznált mutatók kerültek kigyűjtésre. A részletesebb leírá-
sokról a BLI honlapján lehet tájékozódni.

1. Lakáskörülmények: egy főre jutó szobák száma, alapfelszereltséggel rendelkező
lakások aránya, lakással kapcsolatos kiadások.

2. Jövedelmi és vagyoni viszonyok: egy háztartásra jutó nettó korrigált rendelkezés-
re álló jövedelem, a háztartások nettó pénzügyi jóléte (nettó vagyona).

3. Munkahely és kereset: foglalkoztatási ráta (a 15-64 éves, munkaképes korú lakos-
ság százalékában), hosszú távú munkanélküliek aránya, átlagos keresetek, munka-
hely biztosítás (magában foglalja a két munkahely között munkanélküliként töltött
időt, illetve a munkanélküliség esetén folyósított szociális transzfereket).

4. Társas kapcsolatok: közösségi támogatás (legalább egy olyan személy, akire szá-
míthatunk szükség esetén).

5. Képzettség: az oktatásban várhatóan eltöltött évek száma, a megszerzett képzettség
szintje, a tanulók készségei (PISA tesztek eredményei alapján).

6. A környezete minősége: levegő szennyezettség, vízminőség.
7. Állampolgári aktivitás: részvételi arány a szavazásokon, társadalmi részvétel a

jogalkotásban (konzultációs módszerek, nyitottság a kormányzat részéről, átlátha-
tóság és a visszajelzések kezelése).

8. Egészségi állapot: születéskor várható élettartam, szubjektív egészségérzet (ötfo-
kozatú skálán mérve).

9. Élettel való elégedettség: 0-10 skálán (ún. Cantrill létrán) mért szubjektív elége-
dettség az élettel.

10. Közbiztonság: biztonságos-e éjszaka egyedül sétálni, gyilkosságok előfordulása
(100 ezer lakosra vetítve).
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11. Munka-szabadidő egyensúly: munkában eltöltött idő (különös tekintettel a heti
50 órát meghaladó munkavégzésre), szabadidőre és rekreációra fordított idő.

8.4. ábra: Az OECD Better Life Index összetevőinek illusztrálása, elnevezések angol nyel-
ven

Forrás: Saját szerkesztés

A BLI honlapján lehetőség van az országokat külön-külön is megnézni, rövid elem-
zéssel, részletes adatokkal mind a 11 szempont szerint. A látogató a nyitóoldalon azt is
megteheti, hogy saját preferenciái alapján állítja be a különböző szempontok fontosságát,
és annak alapján rögtön meg is nézheti, hogy mely országok teljesítenek a legjobban a
saját fontossági szempontjait figyelembe véve, illetve a saját országa hol áll a rangsor-
ban. (Javaslom, hogy az Olvasó látogasson el a honlapra oecdbetterlifeindex.org,
és nézze meg a saját preferenciái szerinti helyzetet!)

Happy Planet Index

A HPI a HDI-hez hasonlóan a kompozit indexek családjába tartozik, ám tartalmát

oecdbetterlifeindex.org
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tekintve jelentős eltéréseket mutat. 2006 júniusában mutatta be a New Economics Fo-
undation (NEF) a „boldog bolygó index”-et. Az alapvető elgondolás az volt, hogy a bol-
dogság, a jóllét nem az anyagi bőségen múlik, hanem az élettel való elégedettség és az
egészség az, ami leginkább számít. Ráadásul ezek minél kedvezőbb értékeit úgy kellene
elérnie az egyes országoknak, hogy közben a fenntarhatóságot, a bolygónk „boldogulását”
is szem előtt tartják. Ahogy a készítők fogalmaznak: „The Happy Planet Index measures
what matters: sustainable wellbeing for all.” Vagyis a HPI azt méri, ami igazán számít:
fenntartható jóllétet mindenkinek. A mutató értéke arról informál minket, hogy adott
ország mennyire teljesít jól a hosszú, boldog és fenntartható élet elérése szempontjából.
Éppen ezért erre a három pillérre épül.

A mutató számítása nagyjából a következő elvet követi (HPI, 2016a):

HPI =
(Life expectancy · Experienced wellbeing) · Inequality of outcomes

Ecological Footprint

A számítási módszer fenti megfogalmazása egyszerűen szemlélteti a mutató lényegét,
ugyanakkor a 2016-os módszertannak megfelelően a tényleges kalkulációk ennél azért
jóval bonyolultabbak. De mielőtt kicsit részletesebben megnéznénk a számítási módszert,
tekintsük át az egyes pillérek jelentését és tartalmát.

• Születéskor várható élettartam (life expectancy): A születéskor várható élettartam
adott országra vonatkozóan megadja, hogy az adott évben születettek átlagosan
milyen hosszú életre számíthatnak (években), feltéve, hogy az aktuálisan fennálló
korcsoportos halandósági viszonyok állandóak maradnak (részletesebben lásd 4.
fejezet).
• Szubjektív jóllét (experienced wellbeing): A Gallup World Poll élettel való elé-
gedettséghez kapcsolódó kérdésére adott válaszokat használják fel. Ebben a vá-
laszadó szubjektív jóllét érzékelésére kérdeznek rá, amelyet egy 0-tól 10-ig terjedő,
11 fokozatú skálán kell bejelölni. A 0 a lehető legrosszabb állapot, a 10 pedig a
lehető legjobb.1 A felmérésben országonként körülbelül 1000 15 éves vagy annál

1Angol nyelven a kérdés pontosan így hangzik: „Please imagine a ladder with steps numbered
from zero at the bottom to 10 at the top. Suppose we say that the top of the ladder represents the
best possible life for you; and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you.
On which step of the ladder do you feel you personally stand at the present time, assuming that
the higher the step the better you feel about your life, and the lower the step the worse you feel
about it? Which step comes closest to the way you feel?” (HPI, 2016a)
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idősebb lakost kérdeznek meg. Az országos eredmények kiszámításához a Gallup
súlyozza a válaszokat a demográfiai jellemzők szerinti reprezentativitás, illetve a
nemválaszolás alakulását figyelembe véve.

• Ökológiai lábnyom (ecological footprint): Az ökológiai lábnyommegmutatja, hogy
egy társadalomnak átlagosan mekkora földterületre van szüksége ahhoz, hogy
fenntartsa az országra jellemző termelési, fogyasztási szokásokat. Magában foglalja
azt a szükséges területet, amire a megújuló erőforrások felhasználásához szükség
van, az infrastruktúrával fedett területeket és a széndioxid kibocsátás elnyeléséhez
szükséges terület nagyságát. Nagyon fontos rendező elve a mutatónak, hogy a fo-
gyasztás helyét veszi figyelembe, nem pedig a termelését. Ha például egy Kínában
gyártott termék Magyarországon kerül végső felhasználásra, akkor az adott termék
előállításával keletkező széndioxid kibocsátás Magyarország ökológiai lábnyomát
fogja növelni és nem Kínáét. Az ökológiai lábnyomot úgynevezett globális hektár-
ban fejezik ki. A globális hektár (gha) biológiailag termékeny földhektárt jelent, a
világra jellemző átlagos termelékenységet figyelembe véve elsősorban a szükséges
élelmiszerek és a fa megtermelése szempontjából. A mutatót a Global Footprint
Networks számítja és publikálja. 2012-es adatok szerint a Földön egy emberre
átlagosan 1,73 gha jut. (Global Footprint Nework, 2018)

A mutató számlálójában a boldogságban eltölthető évek száma adódik a szorzás ered-
ményeképpen. Nem tekinthető külön dimenziónak, ugyanakkor mégis fontos szerepe
van a számítások során szintén a számlálóban az egyenlőtlenség figyelembe vételének.
Ráadásul a „megszokottól” eltérően az egyenlőtlenséget nem a jövedelmi viszonyok vo-
natkozásában használják fel, hanem a születéskor várható élettartam és a szubjektív jóllét
kapcsán. Mindkét mutató esetében egyfajta Atkinson indexet használnak fel, ami alap-
vetően az adott jelenség geometriai (mértani) és számtani átlag értékeinek hányadosát
veszi figyelembe.

G = n
√
x1 · x2 · x3... · xi

ahol i = 1, ..., n, n a sokasági elemszám, x a megfigyelt változó.

A geometriai átlag (G) képlete alapján jól érzékelhető, hogy a geometriai átlag még
a számtani átlaghoz képest is érzékenyebb a kiugró értékekre, vagyis a számok egyen-
lőtlen eloszlására. Ezt használja ki a HPI számításakor alkalmazott korrekciós tényező,
ami tehát annál jobban büntet (a geometriai és a számtani átlag aránya annál kisebb),
minél egyenlőtlenebb az adott jelenség eloszlása. Tény ugyan, hogy a várható élettartam
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és az élettel való elégedettség kapcsán kevésbé markáns egyenlőtlenségek mutatkoznak
meg az egyes országokban a jövedelemeloszláshoz képest, de a HPI megalkotói szerint
mégis fontos ezekkel is árnyalni az összképet. Így tehát azonos értékek mellett a mutató
számlálója annál kisebb lesz, minél inkább jellemző a két jelenségre az egyenlőtlenség.

A HPI számítása tehát egyrészt figyelembe veszi az egyenlőtlenségek alakulását, más-
részt további korrekciókat is tartalmaz. A részletes leírás nélkül csak a két korrekciós
szempontot nézzük meg:

• Annak érdekében, hogy a HPI értéke egyformán legyen érzékeny a különböző pil-
lérekben bekövetkező változásokra (vagyis a pillérek egymással való helyettesíthe-
tősége biztosított legyen), úgy korrigálják a mutatókat, hogy azok szórása egyenlő
legyen.
• Korrekciós tényezőt alkalmaznak azért is, hogy a mutató akkor vegye fel a 100-as
értéket, amikor egy adott (hipotetikus) ország mindhárom pillér alapján a lehe-
tő legjobban teljesít. A legjobban teljesítést a következők szerint határozták meg:
az egyenlőtlenségekkel korrigált születéskor várható élettartam 85 év, a szintén
egyenlőtlenségekkel korrigált szubjektív jóllét értéke 10, és az ökológiai lábnyom
pontosan 1,73 gha (a Föld jelenlegi eltartóképessége alapján az egy főre eső érték).

A HPI mutatót 2016-ban, a legutóbbi frissítéskor 140 országra számították ki (fő-
leg 2012-es adatokra építve). Talán a legszűkebb keresztmetszetet az ökológiai lábnyom
értékének összegyűjtése jelenti, hiszen ez a mutató nem része a hivatalos statisztikai
adatközléseknek, ráadásul tartalmát tekintve is nagyon speciális, és viszonylag nehezen
hozzáférhető alapadatokra van szükség az előállításához.

A HPI alapján kialakuló sorrend merőben új helyzetet állít fel. Ha egy ország sikerét
azzal mérjük, hogy a társadalom tagjai mennyire képesek „jó” életet élni a környezeti
korlátokon belül, akkor a latin-amerikai országok és az Ázsia-Csendes-óceáni térség or-
szágai kerülnek a lista élére a nyugati régiók országai helyett, akikre pedig gyakran a
siker jelképeiként tekintünk. 2016-ban a környezet állapotát szem előtt tartva a legtöbb
„boldog életévet” produkáló országok: 1. Costa Rica, 2. Mexikó, 3. Kolumbia. A három
sereghajtó: 138. Togó, 139. Luxemburg, 140. Csád. Talán leginkább Luxemburg hely-
zetén lepődünk meg. A majdnem leggyengébb helyezésért Luxemburg extrém magas,
15,8 gha-os ökológiai lábnyoma a felelős, ami messze elmarad még a második legkevésbé
fenntartható módon élő ausztrálokétól (9,3 gha) is.

Costa Rica már harmadszor áll a rangsor élén. Lakosai magasabb szubjektív jólléti
szintről számolnak be mint sok más, gazdag ország, beleértve például az USA-t, vagy az
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Egyesült Királyságot. Az emberek itt átlagosan tovább is élnek, mint például az Egye-
sült Államok lakosai. Az ökológiai lábnyomuk pedig mindössze egyharmad az USA-hoz
képest. Magyarország a 69. helyen áll, megelőzve ezzel például Kanadát (85.), Belgiumot
(87.) és még az USA-t (108.) is.

A HDI szerint hosszú évek óta listavezető országok közül Norvégia szerepel a legjobb
helyen (12.). Svájc eredményei csak a 24. helyre elegendőek, Ausztrália pedig a legjobb
százba sem fér bele (105.). A „jómódú” nyugati országok magas értékeket érnek el a
születéskor várható élettartam és a szubjektív jóllét terén, viszont mindezt környezetük
rendkívüli módon való „felélésével” tudják csak elérni.

A születéskor várható élettartam rangsoráról már a HDI kapcsán beszámoltunk, és
természetesen a HPI is ugyanazokkal az adatokkal dolgozik.

Az élettel való elégedettség 2,9 és 7,8 közötti értéket vesz fel a vizsgált 140 ország-
ban. A lista végén ebből a szempontból is zömében afrikai országok állnak (Togó lakosai
átlagosan mindössze 2,9-es értéket érnek el a 0-10-es skálán). Az átlagosan legelégedet-
tebbek Svájcban (7,8), Norvégiában (7,7), Izlandon (7,6) és Svédországban (7,6) élnek. Ez
részben összecseng a HDI rangsorral is. Magyarország ebből a szempontból teljesít a
legrosszabbul, hiszen a mindössze 4,7-es átlaggal a 94. helyen állunk.

A magas ökológiai lábnyom szempontjából már kiemeltük Luxemburgot és Auszt-
ráliát, és gyakorlatilag az összes fejlett nyugati ország a rangsor végén helyezkedik el
nagyjából 5 gha feletti értékekkel. Magyarország a 78. 2,9 gha-nyi ökológiai lábnyom-
mal, ami viszonylag alacsonynak tekinthető a fejlett országok között, de még így is jóval
meghaladja az 1,78 gha-os átlagos felső korlátot. 47 ország tud egyébként a korláton belül
maradni, de közöttük egyetlen európait sem találunk.

A fentieket jól szemlélteti a 8.5. ábra, ami a HPI mutatóból a boldogságban eltölthető
évek számának és az ökolábnyomnak az összefüggését mutatja be, és leolvasható róla
néhány szélsőséges értékkel rendelkező ország is.

Costa Rica 44,7-es HPI értéke jól mutatja, hogy lenne még hová fejlődnie a legjobban
teljesítő országnak is a 100-as maximum érték megközelítéséhez. Mégis azt mondhatjuk,
hogy a relatíve magas HPI értékkel rendelkező országoktól már most lehet tanulni, be-
pillantva a gazdaságuk és a társadalmuk működésének sajátosságaiba.
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8.5. ábra: Az országok helyzete a boldogságban eltölthető évek száma és az ökológiai
lábnyom alakulása szerint
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Forrás: HPI (2016b) alapján saját szerkesztés

(A HPI részletes eredményei és a pillérek értékeinek alakulása az országok szintjén
letölthetőek MsExcel formátumban a happyplanetindex.org weboldalról.)

Social Progress Index

A Social Progress Imparative (társadalmi fejlődést sürgető) egy Washington-i szék-
helyű, globális nonprofit szervezet. Célja a döntéshozók és minden ember tájékoztatása
a társadalom és a környezet állapotáról, ezáltal segítséget nyújtva a teendők priorizálá-
sához és a társadalmi fejlődés előmozdításához. A Social Progress Index-et (Társadalmi
Fejlődés Index - SPI) 2014-ben dolgozták ki, és azóta évente publikálják az eredményeit,

happyplanetindex.org
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elérhető téve az alapadatokat is. Ez a mutató újszerűen definiálja a társadalmak sikeres-
ségét. Szerteágazó összetevőin keresztül az élet valódi minőségét igyekszik megragadni,
gazdasági változóktól függetlenül. Azért alakították ki, hogy kiegészítse a gazdasági mu-
tatókat. Nemcsak országokra, hanem régiókra, városokra, sőt, akár kisebb közösségekre
vonatkozóan is végeznek számításokat. Az országos adataik a népesség 98 százalékát
fedik le. (Social Progress Imperative, 2018)

Az SPI is egy kompozit mutató. A HPI-hez hasonlóan nem vesz figyelembe semmi-
lyen gazdasági teljesítmény mutatót, ugyanakkor a szubjektív jóllét, élettel való elégedett-
ség is hiányzik a megfigyelt mutatók köréből. Három dimenzión alapul, amit további 4-4
(összesen 12) komponensre bontottak fel. Ezeket pedig összesen 51 mutatóval mérik. A
dimenziók kialakítása széles körű kutatásokon alapul. Többek között a Stiglitz-jelentés
következtetéseire épül.

• Alapvető emberi szükségletek: Azt méri, hogy adott országban mennyire biztosítot-
tak az alapvető emberi szükségletek, úgy mint táplálkozás, alapvető egészségügyi
ellátás, tiszta ivóvíz, megfelelő lakhatás, személyes biztonság.

• Jóllét alapjai: Azt vizsgálja, hogy az embereknek van-e lehetőségük alapvető ok-
tatásban részt venni, friss információhoz jutni a saját országukról és külföldről,
egészséges életet élni. Ide tartozik az is, hogy adott ország képes-e megvédeni a
természeti környezetét (ami a jóllét hosszú távú fenntarthatóságához elengedhetet-
len).

• Lehetőség: Ez a dimenzió figyelembe veszi, hogy az állampolgárok alapvető jogai
érvényesíthetőek-e, szabadon hozhatnak-e döntéseket, van-e lehetőségük tovább-
tanulásra.

Az egyes dimenziók komponenseit és mutatószámait foglalja össze a 8.6. ábra.

A mutató módszertani háttere meglehetősen összetett, ami a sok együtt kezelt változó
és a három szintű aggregálás eredménye. Az egyedi mutatók szintjén első körben világos
alsó-felső határokat határoznak meg, illetve a kiugró értékek kezelésére logaritmizálást
használnak. A hiányzó mutatókat bizonyos keretek között imputálják. Ezután standardi-
zálják az értékeket (minden mutató esetén az egyedi értékekből kivonják az átlagot és a
különbséget elosztják a szórással), így biztosítják, hogy minden mutató átlaga nulla, szó-
rása (varianciája) pedig egységnyi legyen. Az egyes komponensek értékeit faktoranalízis
segítségével kapják meg a mutatókból számítva (főkomponens módszerrel). Ezt követően
a komponensek pontértékét – a HDI-nél is látott módon – min-max transzformációval
számítják ki (százzal felszorozva), így biztosítva, hogy minden komponens pontszáma 0 és



8.3. JÓLLÉT MUTATÓK 191

100 közé essen. A dimenziók értékét a komponensek pontszámainak egyszerű számtani
átlagaként kapják, és ugyanígy, a dimenziók összegét hárommal osztva (szintén egyszerű
számtani átlagként) nyerik végül az SPI értékét. (Stern et al., 2018)

8.6. ábra: Az SPI dimenziói, komponensei és mutatószámai
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Forrás: Social Progress Imperative (2018) alapján saját fordítás, szerkesztés

A 2018-as adatok alapján Norvégia (90,26), Izland és Svájc vezetik az országok rang-
sorát. Magyarország (80,11) a 36. helyen áll. Az USA a 27., Oroszország a 60., Kína a 87.,
India a 100. A sereghajtók itt is afrikai országok. Dimenziónként is végignézve a rangsort:

• Alapvető emberi szükségletek: Szingapúr (98,14), Japán és Izland a három dobogós
ország. Magyarország (90,98) a 32. helyen áll.
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• Jóllét alapjai: Japán (94,66), Norvégia és Finnország szerepelnek az élen. A ma-
gyarországi helyzet (81,09) csak a 41. helyre elegendő.

• Lehetőség: Írország (82,29), Dánia és Svájc vezetik a listát. Mi (68,26) a 32. helyet
érjük el.

8.7. ábra: Átlagos értékek az egyes komponensek szerint, 2018
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Forrás: Social Progress Imperative (2018) alapján saját szerkesztés

Összességében az első dimenzió szerint teljesítenek a legjobban az országok, ezt kö-
veti a második, és végül a harmadik (lásd 8.7. ábra). A legsikeresebb komponensek világ
szinten a „Táplálkozás és alapvető egészségügyi ellátás”, valamint az „Alapvető tudáshoz
való hozzáférés”. A két legrosszabbul teljesítő komponens („Elfogadás” és „Magasabb
szintű oktatás”) átlagos értéke az 50 pontot sem éri el.
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8.8. ábra: Az SPI és a HDI eredményeinek összehasonlítása
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Forrás: Social Progress Imperative (2018) és HDR (2018) adatai alapján saját
szerkesztés

Az SPI nagyon sokrétű alapinformációkból dolgozik, jövedelmi mutatókat nem hasz-
nál fel, és így méri meg egyes országok társadalmi fejlettségének a szintjét. A HDI kevés
alapmutatóval dolgozik, a GNI-on keresztül a jövedelmi helyzet alakulását is méri. Ha
összehasonlítjuk az egyes országok két mutatószám szerinti értékeinek alakulását, ak-
kor egy kifejezetten szoros, pozitív irányú kapcsolatot találunk (korrelációs együttható =
0,946). A 8.8. ábrán vizuálisan is érzékeltetjük a kapcsolatot a két mutatószám között. Azt
mondhatjuk, hogy összességében a HDI ugyanazt a képet tudja bemutatni jóval kisebb
adatigénnyel és módszertannal, mint az SPI. Ugyanakkor az SPI vitathatatlan előnyös tu-
lajdonsága, hogy nem csak az összkép, hanem a dimenziók és komponensek elemzésén
keresztül a társadalmi fejlődés összetevőinek elemzésére is alkalmas, ezáltal talán ha-
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tékonyabb lehet a fejlődést elősegítő intézkedések meghatározására, illetve a bevezetett
változások nyomon követésére.

A jóllét mérése és elemzése hatalmas, és folyamatosan növekvő szakirodalmi háttér-
rel rendelkezik, de még mindig nem lehet azt állítani, hogy teljesen kidolgozott lenne a
téma. Sokféle mutató és mérési módszer él egymás mellett, és még mindig jelennek meg
új és még újabb ötletek. A technikai fejlődéssel együtt az elérhető, begyűjthető adatok
köre is egyre bővül, ami a mérési lehetőségeket is kiterjeszti. Ebben a fejezetben négy
mutató részletes bemutatására nyílt lehetőség, de az érdeklődő olvasó számára felsoro-
lás formájában összegyűjtöttünk itt nem tárgyalt kezdeményezéseket, illetve jól működő
gyakorlatokat a további tájékozódásra:

• Measuring National Well-being (Egyesült Királyság)
• Measures of Australia’s Progress (Ausztrália)
• Canadian Index of Well-being (Kanada)
• BES (Equitable and Sustainable Well-being in Italy, Olaszország)
• Set of Quality of Life Indicators (Európai Unió)
• „Beyond GDP” initiative (Európai Unió)
• A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon (Központi Statisztikai Hivatal)
• Gross National Happiness Index (Centre for Bhutan Studies)
• World Happiness Report (ENSZ)

8.4. A fenntartható fejlődés kérdése

Az ökolábnyom bemutatása kapcsán már foglalkoztunk egy kicsit a fenntarthatóság kér-
désével, és a Stiglitz-jelentésben is felmerült ennek fontossága. A hosszú távú jóllét alap-
pillére a fenntartható fejlődés megvalósítása. Többféle definícója létezik a fenntartható
fejlődésnek. Itt az UNESCO megfogalmazását idézzük. (Az UNESCO – United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization – az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos
és Kulturális Szakosított Szervezete). A téma széles körű megismertetése és megértetése
céljából 2005-2014. a fenntartható fejlődésre nevelés évtizede volt.

Fenntartható fejlődés „A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörül-
mények, szociális jólét – elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és
a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életmi-
nőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatko-
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zik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek
megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló
kötelességek teljesítését.” (Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága , 2014)

Az Egyesült Nemzetek „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development” (Világunk átváltoztatása: a fenntartható fejlődés 2030-as napirendei pont-
jai) programját 2015-ben fogadták el a tagországok. Ennek kifejezetten a fenntartható
fejlődés biztosítása, a világ ilyen irányba tett lépéseinek hatékonyságmérése a küldetése.
Ez a program 17 fenntartható fejlődési célt (Social Development Goal - SDG) határoz
meg, melyeket 169 kapcsolódó konkrét célkitűzésben testesítenek meg. A 8.9. ábra in-
fografikusan szemlélteti a célok tartalmát és itt olvashatjuk az angol elnevezéseket is. A
legfőbbek a közvetkezők (United Nations, 2018):

1. Az extrém szegénység (napi 1,25 dollárnál kevesebből élők) teljes felszámolása az
egész világon.

2. Az éhínség megszüntetése, megfelelő tápanyagmennyiség mindenkinek az egész
év során, az élelmiszer-biztonság és a fenntartható mezőgazdaság elterjesztése.

3. Egészséges élet biztosítása és a jóllét növelése mindenki számára, minden életkor-
ban.

4. Egységes minőségű oktatás biztosítása és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének
kiterjesztése mindenki számára.

5. Nemek közötti egyenlőség.
6. Tiszta víz, megfelelő higiéniai és közegészségügyi viszonyok mindenkinek.
7. Megfizethető, megbízható, fenntartható, modern energiaforrásokhoz való hozzáfé-

rés.
8. Folyamatos és fenntartható gazdasági növekedés, teljes foglakoztatottság, tisztes-

séges munka mindenki számára.
9. Rugalmas infrastruktúra, fenntartható iparosodás és az innováció elősegítése.
10. Az egyenlőtlenségek csökkentése az országok között és az országokon belül.
11. Fenntartható, rugalmas települések.
12. Fenntartható fogyasztás és termelés.
13. Azonnali intézkedés a klímaváltozás elleni küzdelemben.
14. Az óceánok, tengerek megóvása és fenntartható felhasználása.
15. Földünk ökoszisztémáinak megőrzése: fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagoso-

dás visszaszorítása, a talajkárosodás megakadályozása, a biodiverzitás megóvása.
16. Békés társadalmak: egységes hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, hatékony, hite-

les intézményrendszer.
17. Partnerség a fenntarthatóság érdekében.
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A célok megvalósításának nyomon követésére az olvasó figyelmébe ajánljuk az Egye-
sült Nemzetek tematikus honlapját: https://sustainabledevelopment.un.org.

Az ökolábnyom és a Földünk eltartóképességének folyamatos mérése révén meg-
határozható minden évben az a nap, amikor kimerítjük bolygónk biokapacitását. Ezt a
túlfogyasztás napjának (Overshoot Day) nevezzük. A 8.10. ábra 1970-től mutatja be en-
nek a napnak az alakulását. Sajnos egyre előbb használjuk el a rendelkezésünkre álló
erőforrásokat és ezzel egyre inkább szűkítjük a természet önmegújító erejét. Míg a 70-es
évek elején még fenntartható helyzet volt (az év vége felé értük el a túlfogyasztás napját),
addig 2018-ra már augusztus 1-jére esik ez a nap. A legnagyobb ütemű változás a 80-as
években és a 2000-es évek elején történt. Biztató talán, hogy a fenntarthatóság irányába
tett nemzeti és nemzetközi szintű lépések, programok, szabályozások hatására az elmúlt
8-10 évben sikerült megállítani a túlfogyasztás növekedését.

8.9. ábra: A fenntartható fejlődési célok

Forrás: United Nations (2018)

https://sustainabledevelopment.un.org
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8.10. ábra: A túlfogyasztás napjának alakulása (1970-2018)
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Forrás: Earth Overshoot Day (2018) alapján saját szerkesztés

Végül nézzük meg, mit látunk, ha egyszerre vesszük figyelembe a fenntarthatóságot
(ökolábnyom, 2014-es értékek alapján) és a fejlettség mutatóját (2017-es HDI adatok). A
8.11. ábra vízszintes tengelyén látjuk a HDI értékeit, a függőlegesen pedig az ökológiai
lábnyomot globális hektárban. Külön mutatja az ábra, hogy mennyi volt Földünk bio-
kapacitása 1961-ben (vízszintes vonal) és mennyire esett ez vissza 50 év alatt (majdnem
megfeleződött!). Az ábra azt is bemutatja, hogy a túlfogyasztás nem egyenletes, ahogy
a fejlettség sem. Vannak kifejezetten „pazarló” életmódot folytató országok, és vannak,
akik nem lépik túl az erőforrásaik korlátait (jórészt a fejlettségükben meglévő lemaradás
miatt). Quatar a legfrissebb adatok alapján Luxemburgot is megelőzi az ökolábnyom ér-
téke alapján. (A HPI mutató számítás nem készült el még Quatarra, ezért nem esett szó
róla korábban.) Az ábra jobb alsó sarka mutatja azt a szegletet, ami a tökéletes állapot
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lenne: a Föld eltartóképességén belül közel maximális fejlettségi szint. Itt sajnos egyet-
len ország sincsen. A magas fejlettségben élő és a 2012-es biokapacitásnak is megfelelő
ország viszont három is van: Srí Lanka (HDI 0,770; ökolábnyom 1,532) a Dominikai Köz-
társaság (HDI 0,736; ökolábnyom 1,589) és Jamaica (HDI 0,732; ökolábnyom 1,773). A
fejlett országoknak nagyon nagy mértékben kellene változtatniuk a termelési, fogyasztási
szokásaikon ahhoz, hogy ne éljék fel a bolygónk tartalékait, ugyanakkor a fejletlenebb or-
szágokban pedig az életkörülményeket kellene javítani úgy, hogy közben megmaradnak
a fenntarthatóság adott szintjén. Természetesen „konyhakész” megoldás egyikre sincsen,
és hosszabb távú elkötelezettséget jelent minden szinten. Azt mondhatnánk, hogy hosszú
út áll előttünk, de igazából nincsen sok időnk, hiszen az éghajlatváltozás számos negatív
hatását már ma is érezzük.

8.11. ábra: A fejlettség és fenntarthatóság kapcsolata a világ országaiban
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9. FEJEZET

A szegénység mérése

Aszegénység minden társadalomban létező, gyakorlatilag sosem múló jelenség.
Éppen ezért a szegénységgel való küzdelem megalapozásához és nyomon köve-
téséhez alapvetően fontos a mértékének és összetevőinek (arányának, struktúrá-
jának, intenzitásának) mérése, valamint időbeli, területi, családtípusok, stb. sze-

rinti elemzése, összehasonlítása. A szegénység alakulását alapvetően meghatározza adott
országban a jövedelmi és vagyoni helyzet, valamint ezek egyenlőtlenségei. Az egyenlőt-
lenség itt nem csak azért fontos, mert nyilvánvalóan jelzi, hogy mennyire eltérőek az
egyes emberek szintjén a jövedelmek, hanem azért is, mert ahogy a többletjövedelem
határhaszna eltérő különböző jövedelmi szintek mellett, úgy a szegénység negatív hatásai
is eltérő intenzitással hatnak a szegénység különböző szintjein. Ezeken túl a szegénység
– a jólléthez hasonlóan – többdimenziós jelenség, vagyis egyszerre, több tényező tud-
ja csak viszonylag pontosan leírni, meghatározni. Mindezeken túl pedig a szegénységet
időben is értelmezhetjük, és súlyosabbnak tekinthető azok körében, akik tartósan sze-
génységben élnek. Mindezek alapján négy fő megközelítési módot különböztethetünk
meg a szegénység mérésével kapcsolatban (Koós, 2015).

• jövedelmi dimenzióban értelmezett szegénység felfogás (poverty);
• több dimenzió mentén értelmezhető hátrány, hiány (depriváció);
• több dimenzió mentén kialakult, időbeli folyamatként megélt társadalmi kirekesz-
tés (exclusion);
• a társadalomban meglévő egyenlőtlenségek.

A fejezet célja a szegénységhez kapcsolódó mérési lehetőségek bemutatása, kiemelve
az Európai Uniós és hazai gyakorlatot. Mind a jövedelem alapú, mind a többdimenziós
mérési módszerek bemutatásra kerülnek. Az egyenlőtlenség kérdésével már a 7. fejezet-
ben részletesen foglalkoztunk, ezért ezekre már nem térünk ki újra. Már a fejezet elején
fontosnak tartjuk kiemelni, hogy bár mérési módszerekben, mutatókban nincsen hiány a
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rendelkezésre álló adatok mennyisége, minősége, összehasonlíthatósága a gyakorlatban
nagyon erősen korlátozza a mutatók kiszámíthatóságát, felhasználhatóságát.

A szegénység mérése, elemzése mellett talán még fontosabb, hogy hogyan tudnánk
csökkenteni a mértékét, az érintettek körét. Egy lehetséges megoldást mutatunk be a
fejezet végén: az alapjövedelem koncepcióját.

A szegénység nemzetközi világnapja minden évben október 17-én van.

9.1. Szegénységi küszöbök

A szegénység mérése kapcsán rögtön a vizsgálatok elején felmerül az a kérdés, hogy mi
legyen a megfigyelési egység: a háztartás vagy a személy. Mindkettő mellett és ellen is
szólnak érvek. A gyakorlatban jellemzően háztartásokra és személyekre is vonatkoznak
mérések, de minden esetben figyelembe veszik az életünk azon jellegzetességét, hogy nem
elszigetelten éljük a mindennapokat, hanem valamilyen méretű és összetételű háztartás-
ban. Ennek megfelelően a javakat közösen használjuk, a költségeket közösen viseljük.
Hogy egy főre vetítve ezek hogyan határozhatóak meg, arra többféle módszer is van. A
szegénység mérése kapcsán majd az ekvivalens jövedelem meghatározásánál láthatunk
egy megoldást erre.

A szegénységet meghatározhatjuk objektív vagy szubjektív szempontból is. A szub-
jektív megközelítés lényege, hogy magukat a háztartásokat kérdezzük meg arról, hogy
szegénynek érzik-e magukat, illetve, hogy mekkora összeget tartanak szükségesnek ah-
hoz, hogy a sajátjukkal azonos méretű és összetételű háztartás szűkös megélhetését biz-
tosítani tudják. Az utóbbi esetben kapott válaszok súlyozott átlaga adhat egy szubjektív
szegénységi küszöböt. (Éltető et al., 2006) Ez számos problémát vet fel. Egyrészt a vála-
szok megbízhatósága, a válaszadók „szakértelme” a minimálisan szükséges pénzösszeg
meghatározásához kétséges. Másrészt az így kapott eredmények alapján sem időben, sem
térben nincsen lehetőség összehasonlításokra. Ettől függetlenül természetesen fontos azt
is vizsgálni, hogy maguk a háztartások hogyan érzékelik saját helyzetüket, de ezt inkább
a szegénység elemzésének kiegészítésére célszerű felhasználni.

Az objektív szegénység mérésének alapvetően kétféle módszere alakult ki. A egyik
a relatív megközelítés, ami azt vizsgálja, hogy bizonyos, az életszínvonalat meghatározó
tényezők mentén kialakított rangsorban kik azok, akik a rangsor végén helyezkednek el.
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Ez utóbbi koncepció egyben azt is kimondja, hogy szegények mindig, mindenhol van-
nak. Csak a számosságuk, és a szegénységük mértéke lehet kérdéses, ami pedig attól
függ, hogy az életminőség dimenziói szerint az adott társadalomban mennyire jellemző
az egyenlőtlenség. A relatív szemlélet közvetve azt is jelenti, hogy egy társadalom jólé-
tének átlagos emelkedése nem feltétlenül jár együtt a szegénység csökkenésével, illetve
két időszakban azonos jellemzőkkel bíró háztartás lehet az egyik időszakban szegény, a
másikban pedig nem. Hogy pontosan mely mutató vagy mutatók mentén alakítjuk ki
azt a bizonyos rangsort, az meglehetősen sokszínű képet mutat. Talán a jövedelemala-
pú megközelítések a legismertebbek, a legtöbbször alkalmazottak. Mivel alapvetően a
jövedelem szab határt a kiadásoknak, az anyagi javak tekintetében a jövedelem a legfon-
tosabb indikátor. A küszöbérték meghatározása során a jövedelmet is többféle formában
veszik figyelembe. Például a háztartások egy főre jutó, rendelkezésre álló jövedelme, a
háztartások egy főre jutó, ekvivalens jövedelme, stb. A szegénység határértékének ki-
jelölése során a relatív megközelítésnél jellemzően a mediánhoz, illetve az átlaghoz vi-
szonyítanak, annak 50-60 százalékában határozzák meg, vagy az alsó kvintilist, illetve a
decilist is szokás alkalmazni. A küszöbérték alatti háztartásokat jövedelmi szegénységben
élőknek (relatív jövedelmi szegénység) szokták nevezni. (Hegedűs - Monostori, 2005) Az
Európai Unióban az Eurostat által meghatározott szegénységi küszöb (at-risk-of-poverty
rate) például a rendelkezésre álló ekvivalens jövedelem (szociális transzferekkel együtt)
nemzeti mediánértékének 60 százaléka. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása
céljából ezt jellemzően vásárlóerő-egységben (PPS) fejezik ki. (Eurostat, 2017) Relatív ob-
jektív küszöbértéknek tekinthető továbbá az ekvivalens jövedelmek alsó kvintilisének
határértéke, vagyis a népesség alsó húsz százalékában (alsó ötödében) az ekvivalens évi
jövedelem maximuma. Vagy hasonlóan az ekvivalens jövedelmek eloszlásának alsó né-
pességtizedében (alsó decilisében) az ekvivalens jövedelem maximuma.

Ekvivalens jövedelem Az ekvivalens egy főre jutó jövedelem számítása során nem csak a
háztartások méretét, tagjainak számát veszik figyelembe, hanem azt is, hogy milyen a háztartás
összetétele, elsősorban korcsoport, esetleg még nemek szerint is. Ennek alapgondolata az,
hogy a háztartás különböző korú tagjai nem egyforma mértékben és költséggel fogyasztanak.
Az egy főre jutó ekvivalens jövedelem meghatározásánál kétféle ekvivalencia skála (vagy
fogyasztási egységkulcs) használata terjedt el. Az OECD1 a háztartás első felnőtt tagjához 1-
es, a további felnőtt tagokhoz 0,7-es, a gyermekekhez 0,5-ös értéket társít. Az OECD2 esetében
az első felnőtt ugyanúgy 1 egységet jelet, de minden további felnőtt már csak 0,5 egységet, a
14 év alattiak pedig 0,3 egységet képviselnek. OECD1-skála a nagyobb (többgyermekes), az
OECD2-skála pedig a kisebb (jellemzően nyugdíjas) háztartások szegénységi arányát mutatja
magasabbnak. Jelenleg az OECD2-es skálát használja a hivatalos statisztika. Az OECD1-ről
az OECD2-re történő uniós áttérés fő indoka az volt, hogy a lakásfenntartási kiadások aránya
a fejlett nyugati országokban az összfogyasztáson belül jelentősen megnőtt. (KSH, 2007b)

A medián ekvivalens jövedelem százalékában jövedelmi rétegek meghatározására is



204 9. FEJEZET. A SZEGÉNYSÉG MÉRÉSE

lehetőség van. A KSH értelmezésében a következő rétegeket használják (KSH, 2017):

• Alsó réteg: a mediánjövedelem 50 százalékánál kevesebb jövedelemmel rendelke-
zők.

• Alsó-közép réteg: a mediánjövedelem 50-80 százaléka közötti jövedelemmel ren-
delkezők.

• Középréteg: a mediánjövedelem 80-120 százaléka közötti jövedelemmel rendelke-
zők.

• Felső-közép réteg: a mediánjövedelem 120-200 százaléka közötti jövedelemmel
rendelkezők.

• Felső réteg: a mediánjövedelem 200 százaléka feletti jövedelemmel rendelkezők.

A másik megközelítés valamilyen abszolút küszöbértéket határoz meg, és a küszöb-
értéket el nem érő népességet nyilvánítja szegénynek. Abszolút objektív küszöbértékek
például a következők lehetnek: az éves öregségi nyugdíjminimum értéke vagy sokszor
hallunk hivatkozást a létminimumként megállapított értékre is, ami viszont csak bizo-
nyos módosítások mellett helytálló. Ezek mellett abszolút küszöbnek tekinthetőek a kö-
vetkező feltételek is: minden nap meleg ételt enni, vezetékes víz a lakásban, fürdőszoba
a lakásban, hűtőszekrény a lakásban, stb. Könnyen belátható, hogy az itt felsorolt ab-
szolút objektív küszöbértékek elérésére, meghaladására elméletileg adott ország minden
polgárának van lehetősége. Tehát, ha így vizsgáljuk a szegénység alakulását, akkor azt is
feltesszük, hogy van elméleti lehetőség a szegénység teljes megszüntetésére. A szegénység
enyhítésére, felszámolására hozott intézkedések hatékonyságát tehát közvetlenül vizsgál-
hatjuk, mérhetjük például a később bemutatásra kerülő szegénységi arány segítségével.

Itt térünk ki a létminimum érték meghatározásának módszertani hátterére. Maga
a kifejezés elsőre kicsit félrevezető lehet, mert nem arról van szó, hogy éppen csak a
biológiai értelemben vett életben maradáshoz szükséges feltételek mennyibe kerülnek.
A létminimum a mindenkori társadalmi normák szerinti tisztes megélhetést biztosító
pénzösszeget jeleníti meg. Éppen ezért relatív fogalom. Függ az adott társadalom fej-
lettségétől, a mindenkori fogyasztási szokásoktól. Éppen ezért nehéz is időben és térben
összehasonlítani a létminimum értékeket.

Létminimum A létminimum értékeket jellemzően különböző háztartástípusokra számszerű-
sítik. A létminimum számítások kezdetben egy általánosnak mondható teljes fogyasztói kosár
megfigyelésén alapultak. Mára azonban a teljes kosár konszenzuson alapuló meghatározása
gyakorlatilag megoldhatatlan a szükségletek széles körű kiterjedtsége és változatossága, tagolt-
sága miatt. Éppen ezért az úgynevezett normatív fogyasztói kosár már csak az élelmezést öleli
fel. Ennek magyarázata az, hogy a táplálkozáson kívüli fogyasztással ellentétben az élelmiszer
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fogyasztás az élettanilag szükséges mértékig mással nem helyettesíthető, illetve táplálkozás-
élettani ismeretek alapján viszonylag pontosan normázható. Magyarországon az Országos
Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet által összeállított élelmiszer kosarat használták,
ami az egészséges táplálkozás jellemzői mellett figyelembe veszi az életkori sajátosságokat is.
Ez 2400-as kalóriaértéket céloz meg. A létminimum értékének megállapításához az élelmiszer
kosárban szereplő termékek árait (a legolcsóbb termékfajtákét) veszik figyelembe adott idő-
szakra, és ezt aggregálják. A számítás a továbbiakban az Engel-törvényre épít, miszerint az
élelmiszer fogyasztás és az egyéb kiadások között meghatározott összefüggés (arány) áll fenn.
Ehhez kiválasztják azokat a háztartásokat, amelyek a normatívához hasonló pénzösszegben
fogyasztanak élelmiszert, és az ő összes személyes fogyasztási kiadásaik havi átlagos értékét
tekintik létminimumnak. (KSH, 2015b)

Az 9.1. tábla a Magyarországon használt élelmiszerkosár összetételét mutatja be. Lát-
ható az arányokból, hogy valóban minimálisan kielégített fogyasztási szintről van csak
szó.

9.1. táblázat: A létminimum-számítás aktív korú felnőttre vonatkozó normatív élelmiszer-
kosara (2014. évi átlagos fogyasztói áron)

Az élelmiszerek
főbb csoportjai Mennyiség (kg/hó) Érték (Ft/hó)

Hús, hal és készítményeik 3,4 4667
Tojás (161 db/év) 0,5 483
Tej (2.8 és 1.5%-os), liter 7,9 1964
Sajt, egyéb tejtermék 2,4 2219
Zsiradékok 1,4 1126
Cereáliák 9 3437
Cukor, kakaó, méz 1,2 500
Burgonya 4 603
Friss és tartósított zöldségek 11,6 4561
Friss és tartósított gyümölcsök 6,5 2301
Szárazhüvelyesek 0,4 233
Fűszerek - 1105
Kávé, tea, üdítők - 755

Forrás: KSH (2015b), 3. oldal

Az abszolút szegénységi küszöbértékek közül a nemzetközi gyakorlatot tekintve a leg-
egyszerűbb, és a köztudatban is leginkább elterjedt verzió a Világbank (World Bank) által
megállapított nemzetközi szegénységi minimum (international poverty line), ami ame-
rikai dollárban számított napi érték. Ez kezdetben 1 dollár/fő/nap volt, majd 2008-ban,
elsősorban az inflációs hatások miatt felülvizsgálták az értéket és 1,25 dollár/fő/nap-ra
emelték, 2005-ös vásárlóerő-paritáson számítva. 2015-ben ismét frissítették az értéket,
1,90 dollár/fő/nap-ra a Világbank által koordinált, nemzetközi vásárlóerő-paritás alapján
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(International Comparison Program, purchasing power parity). Az új határ nemzetközi
egyenértéke annak, amit 1,90 dollárért az Egyesült Államokban vásárolni lehet 2011-es
árakon. A Világbank közleménye szerint a legújabb érték alapján 2012-ben 902 millió
ember, vagyis a népesség 12,8 százaléka esett a nemzetközi szegénységi minimum alá,
ami 2015-re 702 millióra, vagyis a népesség 9,6 százalékra csökkent. Ez a nemzetközi
határérték az extrém vagy abszolút szegénységet határozza meg, ami az életben mara-
dáshoz alapvetően szükséges feltételek biztosítására elegendő erőforrások hiányát jelenti.
Ezért tehát világszinten fontos mutató, de elsősorban a fejlődő országokra jellemző az
ilyen mély szegénység jelenléte. (World Bank, 2015)

9.2. A szegénység mérés alap mutatói

A szegénységi küszöb kiválasztása, ahogy láthattunk, már önmagában sem egyszerű fel-
adat és többszörös döntéseket igényel a meghatározása. Ha viszont feltesszük, hogy meg-
van a szegénységi küszöbként funkcionáló mutató vagy mutatók rendszere, akkor követ-
kezhet a társadalomra vonatkozó jellemzők kiszámítása. Általánosságban véve az alábbi
mutatókat lehet számszerűsíteni a szegénység többféle szempontú elemzéséhez:

• Szegénységi arány (Poverty Rate vagy Headcount Ratio vagy Headcount Index):
Háztartásokra vagy személyekre vetítve is ki lehet számítani. Megadja, hogy a
küszöbérték (k) alatt a háztartások, illetve a népesség hány százaléka található.
H = q/n, ahol q a küszöb alatti háztartások vagy személyek száma, n pedig a
megfigyelés alapját képező összes háztartás.

• Szegénységi rés (Poverty Gap): A szegénységi küszöb alá eső személyek egy fő-
re jutó (ekvivalens) jövedelmének átlagos távolságát mutatja meg a szegénységi
küszöbtől. PG = k − xp, ahol xp a szegénységi küszöb alatt élők átlagjövedelme.

• Átlagos relatív szegénységi rés (Income Gap Ratio): A szegénység intenzitását
mérő mutató. I =

k−xp
k Elméleti értéke 0 és 1 közötti szám lehet. Maximumát

akkor venné fel, ha a szegénységi küszöb alatt élőknek semmilyen jövedelmük
nem lenne (ez a valóságban nem állhat elő). 0 értéket pedig akkor vehetne fel, ha
a küszöb alatt élők jövedelemeloszlása tökéletesen egyenletes (azonos) lenne, és
ez éppen a küszöb értékének felelne meg (a valóságban ez a véglet sem áll elő).
Megállapíthatjuk tehát, hogy az átlagos szegénységi rés értéke minél magasabb
(minél közelebb van 1-hez) annál „mélyebb” szegénységről beszélhetünk.
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• Relatív szegénységi kockázat (Relative Risk of Poverty): Ezt a mutatószámot már
részletesebb vizsgálatokra lehet felhasználni, abból a célból, hogy elemezzük a sze-
gények átlagostól eltérő társadalmi-gazdasági struktúráját. Valamilyen ismérv sze-
rint csoportosítva a társadalmat (például végzettség), a kiválasztott (A) szegmens-
ben (például középfokú végzettséggel rendelkezők) megállapítható, hogy mekkora
a szegénységi küszöb alá esés kockázata a teljes népességre jellemző szegénységi
arányhoz képest. RRPA = qA/nA

H Ha értéke 1-nél magasabb, akkor átlag feletti
a szegénységi kockázat, 1 alatt pedig értelemszerűen az átlagosnál alacsonyabb.

9.3. A szegénység mérés összetett mutatói

Az előző pontban bemutatott alapmutatók felhasználásával, illetve azon túl a szegény-
ség alakulásának pontosabb, részletesebb vizsgálatára nagyon sok további mutató került
kidolgozásra, amelyekből hármat részletesen és néhányat említés szintjén mutatunk be.

Sen index

Amartya Senmunkássága úttörőnek számít a szegénység mérések történetében. 1976-
os cikkében mutatta be az úgynevezett Sen indexet, ami az első komplex jellegű mérő-
szám, mely egyetlen értékben egyesíti az általános szegénység három dimenzióját: gyako-
riság (a szegények létszáma), mérték (milyen mély a szegénység) és a szegények körében
jellemző egyenlőtlenség.

S = H · (I + (1− I) ·Gp)

ahol Gp a szegények sokaságára jellemző Gini index. A SEN index a következő axió-
máknak tesz eleget:

• Monotonitási axióma: amely kimondja, hogy ceteris paribus (változatlan körülmé-
nyek között) bármely szegénységi mutatónak emelkednie kell, ha egy szegénységi
határ alatt élő egyén jövedelmében csökkenés következik be;
• Gyenge transzfer axióma: amely szerint ceteris paribus a szegénységi mutatónak
emelkednie kell, ha egy szegénységi küszöb alatt élő egyéntől nettó jövedelem
transzfer következik be bármely küszöb felett élő előnyére. Emellett viszont a mu-
tató érzéketlen arra, hogy a transzfer a jövedelmi skála mely pontján következett
be.
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Felhasznál továbbá két alapelvet:

• Ordinális rangsor - súlyok alapelv: egy szegényebb egyén jövedelem növekedésé-
nek nagyobb súlyt kell kapnia, mint egy viszonylag jobban élő egyénének;

• Monoton jóléti alapelv: monoton kapcsolatot tételez fel a jólét és a jövedelmek
között, ami azt jelenti, hogy a jólétet és így a szegénységet is kizárólag a jövedelem
befolyásolja.

A mutató jelentését a következők mentén lehet megragadni: Értékeit a [0;1] interval-
lumban veszi fel. 0 lenne az értéke, ha nincs szegénység, és 1 lenne az értéke, ha mindenki
nulla jövedelemmel rendelkezne. Vagyis minél magasabb az értéke, annál jellemzőbb a
szegénység. További érdekes tulajdonsága a mutatónak, hogyha feltételezzük, hogy min-
den szegény egyenlő jövedelemmel rendelkezik, akkor minél alacsonyabb ez az egységes
jövedelem, annál inkább közelíti a mutató a szegénységi arányt, és minél magasabb a
szegények aránya, értéke annál jobban közelíti az átlagos relatív szegénységi rést. A Sen
index alternatívája az úgynevezett Sen mutató (Sen measure), ami kifejezetten egyedi
szintű adatokra épül, és a szegényeken belüli sorrendet is figyelembe veszi.

S(x; k) =
1

n

n∑
i=1

(2ri − 1)

q

g∗i
k

ahol ri adott szegényhez tartozó rangszám (a leggazdagabb szegény kapja az 1. rangszá-
mot), g∗i pedig adott szegény cenzorált jövedelmének eltérése a jövedelmi küszöbtől (egy
speciális, egyéni szegénységi rés). Ez a mutató a normalizált szegénységi rések súlyozott
összege, ahol a súlyokat az adott szegény rangszáma határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a
súlyok annál magasabbak, minél távolabb van az adott személy a szegénységi küszöbtől.
(Haughton-Khandker (2009), Hajdu (1997), Foster (2006))

Amartya Kumar Sen (1933-)

Indiai származású amerikai közgazdász és filozófus. 1998-ban a jóléti közgazdaságtan
területén végzett munkásságáért kapott Nobel-díjat. A Thomas W. Lamont Unversity és
a Harvard University professzora. A közgazdaságtan „Teréz anyjának” is nevezik az
éhínség, az egyenlőtlenség és a szegénység alapösszefüggéseinek kidolgozása miatt. Több
egyenlőtlenségi és szegénységi mutató is fűződik a nevéhez.

Sen munkássága alapján nagyon sok további összetett mutatót dolgoztak ki: Anand-
index, Thon-féle mérőszám, Sen-Shorrocks-Thon index, Foster-Greer-Thorbecke mu-
tató, stb.
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Más összetett vagy kompozit mutatók még annyival lépnek túl a korábbiakon, hogy
nem csak a bizonyos szempontok alapján számba vett jövedelmekből, azok eloszlásából
indulnak ki, hanem a háztartások életvitelével kapcsolatos hiányosságokon alapulnak. Az
ilyen mutatókat sok kritika éri. Egyrészt robusztus mutatóknak számítanak amennyiben
a legszegényebbek beazonosítása a cél, másrészt viszont az időbeli és térbeli összehason-
líthatóság feltételeinek sok esetben nem felelnek meg. (Steinert et al., 2018) Tökéletes
megoldás tehát még nincsen, de azért számos hivatalos szervezet használ különböző
kompozit mutatókat.

Anyagi depriváció

Az anyagi depriváció (nélkülözés) fogalmát a hivatalos statisztika is használja. Az
EU-ban jelenleg érvényes módszertan alapján az anyagi depriváltság azon személyekre
vonatkozik, akikre az alábbi kilenc problémából legalább három jellemző:

1. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van;
2. évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya;
3. váratlan kiadások fedezetének hiánya;
4. kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;
5. a lakás megfelelő fűtésének hiánya;
6. anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel
7. anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval;
8. anyagi okból nem rendelkezik telefonnal;
9. anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival.

Ez a megközelítés többdimenziós szegénység mérésnek is tekinthető. (Bossert et al.,
2007) Az anyagi depriváció a relatív jövedelmi szegénység mutatójához képest jóval fi-
atalabb, így módszertanilag kevésbé kiforrott. Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalom
„egyértelműen megállapítja, hogy az anyagi depriváció szorosabban korrelál a háztartá-
sok jövedelmi szintjével, mint a relatív jövedelmi szegénység mutatója és emiatt makro
szinten is jobban tükrözi az országok közötti életszínvonalbeli különbségeket”. (Gábos et
al. (2016) 2. p.) Az itt olvasható 9 elemű lista jelenleg éppen átalakítás alatt áll. Egy új,
13 elemű szempontrendszer fogja a közeljövőben felváltani. Ha az egyén olyan háztar-
tásban él, amire ezekből legalább hét igaz, akkor súlyosan depriváltnak, ha legalább öt
akkor depriváltnak tekinthető. Ahogy látható a két lista összehasonlításából, az elemek
egy része megmaradt, más részük átalakult, vagy kibővült. (Guio et al., 2017)

A háztartás egészére nézve vizsgálandó:
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1. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;
2. nem képes évi egy hetes, lakóhelyétől különböző helyen töltött nyaralás finanszí-

rozására;
3. nem képes váratlan kiadások fedezésére;
4. nem tud legalább kétnaponta húst (csirke, hal) fogyasztani;
5. nincsen megfelelő fűtés a lakásban;
6. nem tud személyes célokra autót fenntartani.

A háztartásban élő felnőttek legalább fele anyagi okokból:

7. kénytelen lemondani az elhasznált ruhák újra cseréléséről;
8. nem rendelkezik legalább két pár megfelelő méretű cipővel;
9. nem költhet magára heti szinten még egy kisebb összeget sem;
10. nem tud részt venni szabadidős tevékenységben (sport, mozi vagy koncert);
11. nem tud havonta legalább egyszer barátokkal/rokonokkal találkozni egy italra vagy

étkezésre;
12. anyagi okból nem rendelkezik Internet hozzáféréssel;
13. anyagi okból nem tud gondoskodni az elhasznált bútorok cseréjéről.

A lista elemeinek módosulásából is látható a társadalmilag elvárt minimum szint
változása.

Többdimenziós Szegénységi Index

Az összetett, többdimenziós mérőszámok egy másik példája a Többdimenziós Sze-
génységi Index (MPI: Mulidimensional Poverty Index), ami szintén Amartya Sen nevéhez
fűződik, és 2010 óta használja az ENSZ Fejlesztési Programja a HDI mellett. Az embe-
ri fejlettség három dimenziója mentén azonosítja a szegénységet az egyének, illetve a
háztartások szintjén, a következők szerint:

Egészség

• Táplálkozás: A háztartás legalább egy tagjára igaz, hogy hiányosan táplált (felnőt-
tek esetében testtömeg index vagy gyerekek esetében életkor specifikus testma-
gasság értékkel mérve).

• Gyermekhalandóság: az összeíráshoz képest 5 éven belül volt gyermekhalálozás a
családon belül.
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Oktatás

• Iskolázottság: a háztartás egy tagjáról sem mondható el, hogy legalább 6 évet is-
kolában töltött.
• Iskolai részvétel: iskolaérett kort elérő gyermek (8 éves korig) nincsen beíratva az
iskolába.

Életszínvonal

• Elektromos áram: nincsen elektromos áram elérésére lehetősége a háztartásnak.
• Ivóvíz: 30 percnyi sétával megtehető távolságon belül nincsen elérhető tiszta víz.
• WC: nincsen vagy csak közös használatú WC van.
• Fűtés: legfeljebb csak „nem tiszta” fűtési lehetőség van (trágya, faszén).
• Padló: a lakóhely padlózata homok, döngölt föld vagy ehhez hasonló „piszkos”
felület.
• Vagyontárgyak: nincsen a háztartásban információ szerzésre alkalmas eszköz (rá-
dió, televízió vagy telefon), vagy ezek közül egy van, de nincsen semmilyen jármű
(bicikli, motor, autó, csónak, szekér) vagy nincsen se hűtőszekrény, se kert, se ha-
szonállat.

A 10 mutatót háztartásokra vonatkozó, azonos adatgyűjtésből származó mikroada-
tokból súlyozva számítják ki. A súlyok a dimenziók közt és azokon belül egyenlően osz-
lanak meg. Ezért az első négy mutató 16,7, a többi hat 5,6 százalékos súllyal szerepel. A
háztartás minden tagjáról meghatározzák, hogy szegénynek tekinthető-e, a háztartására
jellemző kritériumok alapján. Ezeket aggregálják nemzeti szintre. Az MPI megmutatja a
többdimenziós szegénység előfordulási gyakoriságát és emellett az intenzitását is (a dep-
riváltság kritériumai közül egyszerre mennyit élnek meg a szegények). Részletes képet
lehet kapni a szegénység jellemzőiről a mutató segítségével, valamint országok, régiók,
etnikai csoportok közötti összehasonlításra is alkalmas. Ezzel kiválóan egészíti ki a jöve-
delmi helyzeten alapuló szegénység-mutatókat. Végignézve a fenti listát az MPI a Világ-
bank által használt napi egy főre jutó küszöbértékhez hasonló olyan szempontból, hogy
az MPI is nagyon alapvető szükségletek kielégítésének a lehetőségét veszi csak számba,
ezért ennek a mutatónak is kifejezetten a fejlődő országokban van jelentősége. A fejlett
országokban ilyen típusú mély szegénység nincsen jelen. A 2016-os Emberi Fejlettség
Jelentés (HDR – Human Development Report) 102 országra közöl becsléseket, amivel
a világ teljes népességének 72 százalékát fedik le. Ezekben az országokban összességé-
ben körülbelül 1,5 milliárd ember él többdimenziós szegénységben, ami a 102 ország
népességének csaknem egyharmadát (29 százalékát) teszi ki. (HDR, 2016)
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9.1. ábra: Szegények aránya az MPI és a Világbank küszöbértéke alapján
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Forrás: HDR honlapja (2017) és World Bank (2018) alapján saját szerkesztés

A 9.1. ábrán a depriváltság intenzitásával korrigált többdimenziós szegénységben
élők aránya látszik a teljes népességhez viszonyítva (MPI értéke) valamint a Világbank
előzőekben bemutatott, 1,90 dollár/fő/nap küszöbérték alatt élők aránya (<1,90 dollár). Az
országokat aszerint választottuk, hogy melyeknek van 2013-nál nem régebbi adata az MPI
kapcsán, és ehhez kerestük meg a Világbank adatbázisában a napi küszöbérték alapján
meghatározott szegénységi arányt. Az ábrán látható országok nagyobb része afrikai, a
többi (Pakisztán, Jemen, Banglades, Kambodzsa és Nepál) ázsiai. Az országnevek után
zárójelben a legfrissebb HDI alapján kapott rangszám olvasható. A 9.1. ábra alapján több
következtetést is levonhatunk. A többdimeziós, illetve extrém szegénység elsősorban az
emberi fejlettség szempontjából is hátrányos helyzetű országokra jellemző. A Világbank
küszöbértéke látszik szigorúbbnak, hiszen az országok többségénél jelentősen magasabb
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az így meghatározott szegénységi arány. Kivételt csak Pakisztán jelent, ahol ez az arány
lényegesen alacsonyabb, mint az MPI. Illetve Jemen, Bangladesh és Ghána esetében
nagyon hasonló a kétféle érték. Elsősorban az afrikai országok esetében látható, hogy az
életben maradásért komoly küzdelmeket kell megvívnia a népesség jelentős részének,
nap mint nap.

9.4. Laeken-i indikátorok

A KSH 2015-ben közölt utoljára létminimum értékeket a 2014-es évre vonatkozóan. Dön-
tése értelmében 2017-től a szegénység mérésére kizárólag a nemzetközileg is elfogadott
ún. laekeni indikátorok (Laeken Poverty Indicators) mérőszámait használja fel. Az Eu-
rópai Unió 2001-ben dolgozta ki (majd 2006-ban egészítette ki) az alapvetően relatív
mutatókat alkalmazó, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés megítélésére alkalmas
laekeni indikátorok rendszerét, ami térbeli és időbeli összehasonlításokat is lehetővé tesz.
Ez a indikátorrendszer is figyelembe veszi a szegénység többdimenziós jellegét és a jöve-
delmi aspektuson túl számos más tényezőt is tartalmaz. A laekeni indikátorok rendszere
a következő mutatókat foglalja magában (KSH, 2007b):

1. Szegénységi arány (nemek, életkori csoportok, munkaerőpiaci csoportok, háztar-
tástípusok, lakáshasználat tulajdoni jellege szerint);

2. Szegénységi küszöb értéke nemzeti valutában és vásárlóerő-paritáson;
3. S80/S20, mint a jövedelemeloszlást jellemző mutató;
4. Tartós jövedelmi szegénységi arány (azoknak az aránya, akik jövedelme két egy-

mást követő évben a szegénységi küszöb alatt marad, nemek szerint);
5. Relatív medián szegénységi rés (nemek szerint);
6. Regionális kohézió (a foglalkoztatási ráták regionális különbségei);
7. Tartósan munkanélküliek aránya (több, mint egy éve munka nélkül levők aránya,

nemek szerint, ILO-definíció alapján);
8. Munkanélküli háztartásokban élők aránya;
9. Az iskolarendszerből túl hamar kilépő fiatalok, akik később sem tanulnak tovább,

és szakképzésben sem vesznek részt;
10. Születéskor várható élettartam;
11. Saját egészségi állapot megítélése;
12. Szóródás a szegénységi küszöb körül (a mediánjövedelem 40, 50 és 70 százaléka

alatt élők aránya);
13. Szegénységi ráta a transzferjövedelmek nélkül;
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14. Szegénységi ráta a transzferjövedelmekkel együtt;
15. Gini-mutató;
16. Foglalkoztatottak szegénységi aránya;
17. Nagyon tartósan munkanélküliek aránya (24 hónapnál régebb óta munkanélküliek

aránya, nemek szerint ILO-definíció szerint).

9.2. ábra: Az AROPE alakulása a népesség százalékában
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Forrás: Eurostat (2017) alapján saját szerkesztés

Az indikátorrendszer fő mutatószáma a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés
kockázatának kitettek aránya (AROPE: At Risk of Poverty or Social Exclusion). Ez azon
személyek arányát jelenti a teljes népességben, akik vagy a relatív jövedelmi szegénység
vagy a súlyos anyagi depriváció vagy a nagyon alacsony munkaintenzitás közül egyben
vagy többen érintettek. A súlyos anyagi depriváció (nélkülözés), azokra jellemző, akikre
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az anyagi deprivációnál korábban felsorolt kilenc problémából legalább négy jellemző.
A nagyon alacsony munkaintenzitást végzők csoportjába tartoznak azok, akik legfeljebb
59 évesek és olyan háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú (18 és 59 év közötti)
felnőttek az előző évben teljes munkapotenciáljuk kevesebb, mint 20 százalékát töltötték
munkával. Ez a mutató tehát a jövedelemhiány mellett a javak és szolgáltatások piacá-
ról, illetve a munkaerőpiacról kiszorultakat is számba veszi. A KSH a szegénységre vagy
társadalmi kirekesztődésre vonatkozó adatokat minden évben "A háztartások életszínvo-
nala" című kiadványban teszi közzé. Ebben az AROPE alapját képező három szempont
szerint találhatunk részletes adatokat. Magyarországon a válság óta az AROPE mutató
2012-ben volt a legmagasabb, azóta csökkenést tapasztalunk. A 2012-es 3,4 millió főhöz
képest 2016-ra 2,5 millió főre mérséklődött a számosságuk.

A relatív jövedelmi szegénység szempontjából Magyarország (14,6 százalék) az EU28
átlaga (17,2 százalék) alatt van, 2015-ös adatok alapján. Ausztria, Ciprus, Szlovénia és
Svédország mutat hozzánk leginkább hasonló szintet. Ugyanakkor, ha a jövedelmeken
túl is kitekintünk, a helyzet már sokkal kedvezőtlenebb. Az EU-n belül hazánkban Ro-
mánia és Bulgária után a harmadik legmagasabb az anyagi deprivációban élők aránya
(44 százalék, míg az EU átlag ennek kevesebb, mint a fele: 19,5 százalék). (Gábos et
al., 2016) (Szociológiai szempontok szerinti szegénység-elemzéseket találhat az érdeklődő
Ferge Zsuzsa munkásságában.)

A Munkaerő fejezetben már részletesen volt szó az EU Európa 2020 elnevezésű stra-
tégiájáról. Ebben nagy hangsúlyt kap az intelligens, fenntartható és inkluzív növedekés,
hogy ezáltal növeljék az európai gazdaság versenyképességét és termelékenységét, vala-
mint, hogy fenntartható szociális piacgazdaságok működjenek. Ennek egyik fontos eleme
a szegénység mértékének visszaszorítása. Ahogy a munkaerő statisztika kapcsán már szó
volt róla, a stratégiának számos konkrét célkitűzése van a foglalkoztatás, a kutatás és fej-
lesztés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás, az okta-
tás, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség témakörökben. A legutóbbi célja,
hogy legalább 20 millióval csökkenjen az EU népességén belül azoknak a száma, akik
nélkülözésben vagy társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében ezek reális
veszélye fennáll. (Eurostat, 2016) A 9.2. ábrán az EU tagországainak 2008-as és 2016-os
AROPE adatait illusztráltuk. Ebből az látszik, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzését
tekintve bizonyos tagországok szintjén van előrelépés, de összességében már 22,9 mil-
lió fővel kellene csökkenteni a szegények számát a cél elérése érdekében. A gazdasági
világválság hatásai erősen befolyásolták/befolyásolják a tervek teljesíthetőségét. Az EU
tagországok több, mint felénél az arány csökkent, akár jelentősen is, a másik felénél pe-
dig különböző mértékű növekedést vagy stagnálást láthatunk. Ahogy már említettük az
AROPE arányszámot tekintve Bulgária és Románia helyzete a legkedvezőtlenebb, míg
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Csehország rendelkezik a legalacsonyabb értékkel. Ami a változás irányát és ütemét ille-
ti, relatív értelemben Lengyelországban, Lettországban és Csehországban sikerült a saját
szegénységi jellemzőkön a leginkább javítani, míg Görögországban és Luxemburgban
romlott legtöbbet a helyzet.

9.5. Alapjövedelem

Az Európa 2020 stratégiához hasonlóan, a fenntarthatósági célkitűzések között az első he-
lyen szerepel a szegénység visszaszorítása, megszüntetése. A megoldások között lehetsé-
ges alternatíva az úgynevezett alapjövedelem koncepció. Röviden az alapjövedelem vagy
feltétel nélküli jövedelem (basic income, universal basic income) egy olyan egységes, sze-
rény pénzösszeg, amelyet feltétel nélkül és rendszeresen (mondjuk havonta) fizetnek az
egyéneknek. Ez az egyszerű definíció több helyen pontosításra szorul, hogy jobban lássuk
a dolog lényegi elemeit. Az alap szó arra utal, hogy ennek a jövedelemnek (szerény pénz-
összeg) alapvető túlélést, alapvető biztonságot kell biztosítania adott társadalomban. Az
alapvető biztonság olyasmit takar, mint élelemhez, szálláshoz, tanuláshoz, egészségügyi
ellátáshoz való hozzájutás, természetesen egy alacsony szinten. Egyének alatt adott ország
minden lakosát kell érteni, családi állapottól, nemtől, kortól, háztartási összetételtől füg-
getlenül. Egységes alatt azt értjük, hogy mindenkinek pontosan ugyanaz a meghatározott
összeg jár. A feltétel nélküliség pedig azt jelenti, hogy nincsenek kritériumok, amelye-
ket teljesíteni kellene, nincsen más jövedelemhez kötve, nincsen megkötés az elköltésére
vonatkozóan és nincsenek előírások arról sem, hogy az alapjövedelemben részesülők-
nek hogyan kellene viselkedniük. A rendszeresség az alapjövedelem kiszámíthatóságát
adja. Az alapjövedelem egyértelmű célja a szegénység, a jövedelmi egyenlőtlenség és a
bizonytalanság csökkentése a társadalom egésze számára. (Standing, 2017)

A definíció pontos értelmezése természetesen csak az egyik vetülete a dolognak. A
gyakorlati megvalósítás számos ponton kérdéseket vet fel. Mennyi a szükséges alapjö-
vedelem szintje? Valóban mindenki kapja ezt meg, vagy a gyerekek, idősek esetében
módosított, alacsonyabb összeg lenne reális? Milyen forrásból lehet finanszírozni a tár-
sadalom egésze számára egy ilyen átfogó, mindenkit érintő pénzügyi „szolgáltatást”?

Az alapjövedelem összege nagyon sok tényező függvénye (adott ország gazdasági
helyzete, mérete, a társadalmilag minimálisnak tekinthető ellátások szintje, stb.), és min-
den országban más és más. A lakosság minden egyes tagjának a bevonása egyrészt függ
a fenti társadalmi-gazdasági jellemzőktől, másrészt a nyugdíjrendszer sajátosságaitól is.
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Akármilyen is a rendszer (öngondoskodás, kiosztó-kiróvó), a nyugdíjak helyett alapjöve-
delmet bevezetni csak kifejezetten hosszú átmenettel lehet. A finanszírozás megoldását
az elképzelések szerint többféle forrásból kellene biztosítani. Egyrészt az alapjövedelem
bevezetése együtt járna mindenféle szociális támogatás megszűnésével (családi pótlék,
adókedvezmények, szociális segélyek, munkanélküliségi támogatás, stb.), másrészt a sze-
mélyi jövedelemadó progresszív rendszerének kialakításával. Az előbbi nemcsak forrást
jelent, de a közigazgatási rendszer egyszerűsítését is, hiszen az összes segély, járadék, tá-
mogatás megszűnésével sok adminisztratív feladat szűnne meg, ami megtakarítást jelent
a foglalkoztatottság oldalán, és „egyszerűbb” életet, kevesebb ügyintézést az állampol-
gároknak. Utóbbi azt jelenti, hogy a jelentős havi jövedelemmel rendelkezőktől kellene
arányosan többet elvonni, így biztosítva az alapjövedelem fedezetét.

Úgy tartják, hogy az alapjövedelem gondolata első ízben Kr.e. 461-ben, az ókori
Athénban merült fel, mások Sir Thomas More 1561-es Utópia című művét tekintik a
gyökérnek. A történelem során sokszor merültek fel az alapjövedelemhez hasonló gon-
dolatok, de igazán elterjedt megvalósítások nem voltak.

Formálisan 1986-ban alakult meg a Basic Income European Network (később Basic
Income Earth Network - BIEN), Belgiumban. 2017-re 34 taghálózat jött létre az alapjö-
vedelem koncepciójának támogatására, több, mint 30 országban, a világ minden tájáról.
A BIEN kétévente tart kongresszusokat, ahol tudományos cikkek, kísérleti bevezetések
tapasztalatait vitatják meg, folyamatosan fejlesztve az elképzelések részletkérdéseit.

Napjainkban egyre több kezdeményezés és kísérleti bevezetés lát napvilágot a vi-
lág számos, egymástól nagyon is eltérő jellemzőkkel bíró térségében, országában. Ezek
célja az alapjövedelem koncepciójának tudatosítása, nyomás gyakorlás a döntéshozókra,
illetve az emberek motiválása a mozgalomhoz való csatlakozásra. És ami talán ezeknél
is fontosabb: kidolgozni, kipróbálni a megvalósíthatóság részleteit, és választ kapni a
különböző tematikákhoz, módozatokhoz kapcsolódóan felmerülő kérdésekre.

Az egyén számára számos előnyt jelenthetne egy univerzális alapjövedelem: nagyobb
szabadságot a döntésekben, gondtalanabb, kiszámíthatóbb életet. Az ugyan alacsony
szintű, de állandó bevétel egy alapvető anyagi biztonságot nyújtana, ami a mentális álla-
potra is jótékony hatással lenne. A társadalom szintjén az alapjövedelem egyértelműen
csökkentené az egyenlőtlenségeket az élet számos területén (jövedelmek, egészségügyi
ellátáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz való hozzájutás, stb.) és ténylegesen megszüntethetné
a mély szegénységet. Az alapjövedelem által biztosított többlet fogyasztás stabilabb és
dinamikusabb gazdasági növekedést generálhatna. (Standing, 2017)
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Az alapjövedelem koncepcióját – előnyei ellenére – természetesen sok kritika éri.
A legfontosabb kérdés a finanszírozhatósága. Elvárható-e a társadalom kisebb részétől,
hogy finanszírozza a társadalom egészének boldogulását? Ha igen, mi az az összeg, ami
reális? Sokan úgy vélik, a gazdagabb rétegek számára folyósított alapjövedelem felesleges
kiadás, hiszen számukra ez nem jelent szinte semmit. (Az persze más kérdés, hogy nem
lehet meghúzni azt a határt, ami felett az alapjövedelem már tényleg nem számottevő.)
Az egységesség elve miatt a jobban rászorulók számára sem lehetne további támogatást
biztosítani (fogyatékkal élők, halmozottan hátrányos helyzetűek, stb.). Egyesek szerint az
alapjövedelem biztosítása miatt sokan kivonulnának a munkaerőpiacról. Ezt az eddigi
kísérletek cáfolják. Azok hagytak fel a munkával az alapjövedelem biztosítása mellett,
akik kényszerből dolgoztak (kisgyermek mellett vállaltak munkát, tanulmányaik mellett
dolgoztak). (Reed-Lansley, 2016)

A kísérleti projektekkel az a baj, hogy jellegükből adódóan kisebb területre kon-
centrálnak, fix időtávon történik a bevezetés. Sokszor az univerzalitás elve is sérül, mert
csak adott régió rászorultabb rétegei kapják. Így persze a hosszabb távú hatások nem
látszanak. Lehetséges, hogy a rövid távú pozitív változások idővel felerősödnének, mul-
tiplikátor elven tovagyűrűznének a társadalmi-gazdasági élet minden területére kihatva,
de az is lehet, hogy más irányt vennének a változások, rövid távon nem érzékelhető, előre
nem látható okok miatt.

Az elképzelés mindenesetre napirenden van. Jelenleg is folynak kísérletek, és tervben
vannak újabbak. A fenntarthatósági elképzelések megvalósítása is katalizálhatja az alap-
jövedelem koncepciójának megvalósítását. A technológiai fejlődés pedig megteremtheti
anyagi oldalról is a szükséges forrásokat.
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