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Tárkányi Ákos - Kapdebo Ágnes 

A családok életszínvonalának 
változása 2010 után

Bevezetés
Magyarországon nemzeti konszenzus van abban, 
hogy az országnak az egyik legfontosabb sors- 
kérdése a családok és a népesedés ügye. Széles 
körű társadalmi egyetértés van abban, hogy ér-
demes a gyermekvállalást elősegíteni és támogat-
ni, ezt a célt a magyar emberek a nemzeti konzul- 
tációban is megerősítették.
2018 a magyar családpolitikában vitathatatlan 
jelentőségű volt, a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény megszületésének 20. 
évfordulója. Fenti törvény az alanyi jogon, jövedel-
mi helyzettől függetlenül járó családtámogatásokat 
szabályozza, így a családi pótlékot, a gyermekgon-
dozást segítő ellátást (GYES), a gyermeknevelé-
si támogatást (GYET) és az anyasági támogatást. 
Ennek szellemiségére építkezve 2010 után jogsza-
bályi szinten alap és sarkalatos törvény erősítette 
meg a családi értékeket. Az Alaptörvény kimond-
ja, hogy: „együttélésünk legfontosabb keretei  
a család és a nemzet”. A családok védelméről 
szóló 2011. évi CCXI. sarkalatos törvény pedig  
így fogalmaz „A család Magyarország legfon- 
tosabb nemzeti erőforrása. A társadalom alap- 
egységeként a család a nemzet fennmaradásá- 
nak biztosítéka” és kihangsúlyozza, hogy a csalá- 
dok támogatása a szociális rászorultság alapján  

működtetett ellátórendszerektől elkülönül. 2010 
óta munka és család alapú társadalmat épít  
a kormány. A magyar családtámogatási rendszer 
rendkívül sokrétű és számos lehetőséget nyújt  
a különböző élethelyzetű családoknak. Kiszámít- 
ható és biztonságos, ugyanakkor megadja a szabad 
döntés lehetőségét is a családalapítás és gyermek- 
vállaláshoz kapcsolódó támogatások igénybe- 
vételében.
2014-ben szétvált a szociális és családügyi terület. 
A családpolitika elsődleges célja megteremteni 
a lehetőséget a gyermekvállalásra, a felelős gyer-
meknevelésre és ehhez megadni a lehető legtöbb 
segítséget. Ezt egészíti ki a szociálpolitika, amely 
segíti a felzárkózást és a nehezebb élethelyzetben 
levőket.
A magyar családtámogatási rendszer összetett,  
egyre bővülő lehetőségeivel Magyarország Euró- 
pában listavezető a családtámogatások tekinteté- 
ben. A magyar kormány fordítja Európában  
a legtöbbet a családokra, a költségvetési előirány-
zatból a GDP 4,7 százalékát, 2010 óta (960 milliárd 
forint) két és félszeresére emelte az összeget. 
A jövő évi költségvetés 2 295 Mrd Ft-ot tervez  
a családokra. A tíz év alatt kirajzolódó tendenciák 
megmutatkoznak a demográfiai adatokban:  

Betekintő
A magyar kormány 2010-ben a mélyponton levő demográfiai helyzet megfordításáért családbarát for-
dulatot hirdetett és azóta is töretlenül a családok érdekeit helyezi a középpontba. Európában az egyik 
legszélesebb körű családtámogatási rendszert építette fel, amelyben a támogatások hangsúlya erőtel-
jesen eltolódott a munkaviszonyhoz, munkabérhez kötött támogatások irányába.
A 2010 utáni trendforduló megmutatkozik a családok életszínvonalának javulásában. A rendszer  
stabilitásának köszönhetően, kiváltképpen a világjárvány idején, kiemelt cél a családok életszínvona- 
lának megőrzése és további javítása. A kormány továbbra is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése,  
a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a családok életminőségének javítása mellett.
Jelen tanulmány összefoglalóan mutatja be a magyar lakosság életkörülményeinek, életszínvonalának 
alakulását befolyásoló tényezőket. Központi kérdésköre az, hogy a 2010 óta több mint kétszeresére 
növelt családi támogatások milyen hatást gyakoroltak a családok életszínvonalára,  ezen belül a vagyoni 
és jövedelmi helyzetükre, a szegénységre.
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A családok vagyoni helyzetének 
alakulása  a 2010-es években
A háztartások tartós fogyasztási 
cikkel való ellátottsága és lakáshelyzete 
A háztartások tulajdonában lévő tartós fogyasztási 
cikkek száma évről évre gyarapodik. Egyes ház-
tartási cikkek megközelítik a teljes ellátottságot, 
mint például a televízió. Az elektronikai készülékek 
száma a háztartásokban folyamatosan és rohamo- 
san növekszik. Amíg 2010-ben LCD-, LED-, plaz-
ma- vagy lézertelevízióból száz háztartásra 12 da- 
rab, addig 2019-ben már ugyanannyi háztartásra 
104 darab jutott. Mobiltelefonnal már szinte min-
den háztartás rendelkezik, jellemzően többel is, 
2019-ben száz háztartásra 202 darab jutott, 2010-
hez képest 2019-re 19,5%-os növekedés tapasz-
talható. Az asztali számítógépek száma csökkent,  
a laptopok száma viszont jelentős mértékben 
növekedett: 2019-ben már száz háztartásban 67 
darab volt. A személygépkocsik száma is folyama-
tosan nő. 2010-ben száz háztartásban 54 darab volt, 
2019-ben pedig 74 darab, ami 37%-os növekedés.
Ami pedig a lakással kapcsolatos adatokat illeti, 
említésre méltó, hogy a szobaszámokat tekintve 
csökkent az 1-1,5-2 szobás lakások aránya és nőtt 
a 2,5-3 szobásoké.

A háztartások pénzügyi vagyona
A háztartások vagyonának pozitív oldalát jelentik 

a reáleszközök (például: ingatlanok, más reálesz-
közök) és a pénzügyi eszközök (például: készpénz, 
betétek, részvények). A háztartások vagyonába 
beszámítanak a kötelezettségek, azaz a felvett hite- 
lek (például: pénzügyi intézményektől, munkál-
tatóktól, vagy más háztartásoktól), illetve az egyéb 
tartozások (például: adójellegű vagy közüzemi tar-
tozások). A nettó vagyont e kettő különbsége adja.
A háztartások nettó vagyona 2016 és 2020 között 
jelentős mértékben (45,25%-kal) növekedett. Míg 
2016-ban nettó 35 531 milliárd forint volt, 2020-
ra 51 613 milliárd forintra nőtt. Számottevően 
növekedett a pénzügyi eszközök értéke (41,15%), 
ugyanakkor nőtt a kötelezettségek összege is 
(24,21%-kal). A bevételi oldalon legjelentősebben 
az értékpapírok aránya nőtt (105%). Az össze-
sített arányhoz hasonló arányú növekedés látható  
a készpénz és betétek (42,42%), illetve részvények 
és részesedések (38,82%) esetében. Az adósságok 
oldalán a hitelek aránya közel 26%-kal nőtt. (2016-
hoz képest 2020-ra a rövid lejáratú hitelek aránya  
csökkent 14,09%-ról 11,43%-ra, míg a hosszú  
lejáratú hitelek aránya nőtt 85,91%-ról 88,57%-ra).
2016 és 2020 között a háztartások bevételeinél 
(nem számítva például az ingatlanokat) nagyobb 
arányú a növekedés, mint a hitelek és egyéb 
kötelezettségek oldalán.

a teljes termékenységi arányszámot a 2010-es 1,25-
ről 2020-ra sikerült feltornázni 1,55-re, a számok 
a családalapítási és gyermekvállalási kedv fellen-
dülését jelzik. A 2010-es családbarát fordulat óta 
a gyermek megszületését ösztönző intézkedések 
hosszú sora született meg. Azóta a támogatások  
egyik elemét sem szüntette meg a kormány,  
ellenkezőleg, folyamatosan bővítette.  A támogatá- 
soknak köszönhetően 2019-ben folytatódott a ma- 

gyarországi háztartások jövedelmi helyzetének  
javulása, nőtt a háztartások fogyasztási kiadása 
és 2019-ben először a gyermektelenekhez képest 
kevesebb gyermekes háztartást érint a szegénység 
vagy kirekesztődés kockázata. A továbbiakban a ta-
nulmány részletes áttekintést nyújt a magyar csa- 
ládok életszínvonalában 2010 óta történt változá- 
sokról. A KSH és Eurostat adatainak felhasználása 
mellett saját számítások eredményeit is bemutatja. 

A családi jövedelem és életszínvonal 
alakulásának főbb irányai a 2010-es években
Az élelmiszer-fogyasztás 
alakulása Magyarországon 
2010-hez képest 2018-ban a fogyasztási kiadás 
reálértéke 34,5%-kal nőtt. 2019-ben a háztartások-

ban fogyasztott egy főre jutó cereáliák mennyi- 
sége 93,5 kg volt, ami 9,7%-os növekedés 2010-
hez képest. A húsfogyasztás egy főre 69 kg  
volt 2019-ben, ami 30%-os növekedést jelentett  
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2010-hez viszonyítva. A gyümölcsvásárlás mértéke 
is növekedett: 53,5 kg volt az elfogyasztott mennyi- 
ség 2019-ben, ami 41,5%-kal több mint 2010-ben. 
A cukorfogyasztás csökkenő tendenciát mutatott. 
2010-ben 14 kilogramm fogyott fejenként, 2019-
ben pedig 11 kilogramm.

A családok jövedelmének 
általános trendjei
Az egyes jövedelmi kategóriák szerinti vizsgálat 
tükrében a népesség egészére elmondható, hogy 
a gyermekes háztartások típusait tekintve a leg-
nagyobb mértékű jövedelemnövekedést 2010-ről 
2019-re a két felnőttel és három vagy több gyermek- 
kel rendelkező háztartások körében tapasztalhat-
juk. Ebben a háztartástípusban közel kétszer annyi 
az egy főre jutó bruttó jövedelem 2019-ben, mint 
a 2010-es bázisévben. A jövedelem növekedésében 
elsősorban a munkajövedelmek növekedése ját- 
szik szerepet: ebben a háztartástípusban az egy főre  
jutó munkajövedelmek nominálértékben 132%-kal  
emelkedtek, míg az egy főre jutó társadalmi jöve- 
delmek nominálértéke 10%-kal csökkent. A társa- 
dalmi jövedelmeken belül a családdal, gyermek- 
kel kapcsolatos ellátásoké 5%-kal csökkent a három  
vagy több gyermekes háztartástípusnál. E háztartás- 
típusban az egy főre jutó átlagos bruttó jövedelem 
nominálértékének 2010-19-es erős növekedése 
ellenére még a 2019-es évben is ebben a ház-
tartástípusban a legkisebb az egy főre jutó jöve-
delmek forintösszege – az eltartottak nagyobb szá-
ma és az egy főre jutó kisebb munkajövedelmek.  
A korcsoportokat megvizsgálva az mondható 
el, hogy az egy főre jutó éves bruttó jövedelem  
a 25 évnél fiatalabbak körében nőtt a legnagyobb 
mértékben: 85%-kal emelkedett 2019-re 2010-hez 
viszonyítva. A munkajövedelem is a legfiatalabb 
korosztályban növekedett a legtöbbet. 2010-ben 
640 ezer forint, míg 2019-ben 1 millió 479 ezer volt.

Háztartások jövedelmi adatai
A háztartásstatisztikai adatok szerint a háztar- 
tásokban az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 
2010-ről 2019-ra 74%-kal, míg a nettó jövedelem 
70%-kal nőtt (nominálértékben). Legnagyobb 
arányban a munkajövedelmek növekedtek, a bázis- 
évhez képest 97%-kal, ezen belül ezt meghaladó 
a munkaviszonyból származó jövedelmek 103%-
os aránya. Az egy főre jutó társadalmi jövedelmek 
viszont csak 27%-kal nőttek ebben az időszakban, 
ezen belül az öregségi ellátások nagyobb arányban 

nőttek, mint a családdal, gyermekkel kapcsolatos 
ellátások.
Mind az aktív, mind a nyugdíjas és az egyéb in-
aktív háztartásokban is nőtt a bruttó és a nettó jö-
vedelem mértéke. Az aktív háztartásokban 71%,  
a nyugdíjas háztartásokban 47%, az egyéb inaktív 
háztartásoknál 43% volt az átlagos egy főre jutó 
bruttó jövedelem nominálértékének növekedése 
2010-2019-ben. A háztartások összjövedelmének 
egyre nagyobb hányada származik munkából. 
Az aktív háztartások esetében a munkaviszony-
ból származó jövedelem 79%-kal nőtt. A munka-
viszonyból származó jövedelemnek a  jövedelem- 
szerkezeten belüli aránya is emelkedett: 82%-ról 
86%-ra. A 2011-es és 2018-as adatokat összevetve, 
nőtt az aktív foglalkoztatottak aránya, a nyugdíja-
soké stagnál, míg általánosságban az inaktívaké 
(pl: munkanélküliek, tanulók, egyéb inaktívak) 
aránya csökkent.

Az egy főre jutó jövedelmek alakulása 
a gyermekes, a gyermek nélküli 
és az egyszemélyes háztartásokban
A háztartási jövedelmek alakulásának meghatá- 
rozó tényezője a család tagjainak a száma.  
A gyermekes háztartásokban nőttek a jövedelmek 
a legnagyobb arányban, mind az egy főre jutó 
bruttó, mind pedig a nettó jövedelmek tekinteté-
ben. 2010-19-ben a gyermekes háztartásokban  
a bruttó jövedelmek 81%-kal, a gyermekteleneknél 
62%-kal, míg az egyszemélyesek körében 57%-kal 
emelkedtek. Viszont az eltartottak száma miatt az 
egy főre jutó jövedelmek forintösszege 2019-ben  
is még kisebb volt a gyermekes családokban, mint 
a másik két csoportban.

A háztartások egy főre jutó jövedelmei 
a háztartásfő (referenciaszemély) 
iskolai végzettsége szerint
A háztartásokban az egy főre jutó jövedelmek 
különböznek a háztartásfő (referenciaszemély) 
iskolai végzettsége szerint is. A háztartásfő iskolai 
végzettsége talán a legfontosabb a szegénységet 
meghatározó tényezők közül.
2010-ben a felsőfokú végzettségű háztartásfők ház-
tartásaiban az egy főre jutó bruttó jövedelmek 2,6-
szor nagyobb összeget jelentettek, mint az alap- 
fokú, vagy annál is alacsonyabb végzettségű 
háztartásfők esetében, de ez 2019-ben már csak 
2,5-szeres különbséget jelenett. A jövedelem-
különbség csökkenése azért következett be, mert 
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1A KSH nem közöl rendszeresen adatokat a medián keresetről, ezért csak különböző becslésekre lehet hagyatkozni ezzel 
kapcsolatban.
2Így például egy három eltartott gyermeket nevelő házaspár esetében az egy főre eső jövedelem kiszámításánál a pár összes 
jövedelmét 5-tel osztják, míg az itt használt módszer használatával csak 3,2-vel. Ez az OECD által használt egyik lehetséges 
számítási módszer az egy fogyasztási egység kiszámítására (ezenkívül több más hasonló módszert is használnak szociológu-
sok, szociálpolitikusok).

az alapfokú, vagy annál alacsonyabb iskolai vég-
zettségű háztartásfővel rendelkező háztartások-
ban 2010-ről 2019-re az egy főre jutó jövedelmek 
59,8%-kal emelkedtek, míg a felsőfokú végzettségű 
háztartásfők háztartásai körében csak 40,6%-kal. 
Különösen nagyarányú volt a munkából származó 
jövedelmek növekedése a legalacsonyabb iskolai 
végzettségű háztartásfők háztartásainak eseté-
ben: ezekben a munkajövedelmek mintegy két és 
félszeresére nőttek, a diplomás háztartásfővel ren-
delkező háztartásokban csak másfélszeresére.

A családi jövedelem és életszínvonal
alakulása jövedelmi típusok szerint
Ebben a részben a saját számítások eredményeit 
mutatjuk be: különféle  helyzetű családokat vizs-
gáltunk 2010-ben és 2017-ben a munkajövedelmek 
és a kormányzati családtámogatások összhatása 
tekintetében.

Számítási módszerek
Bizonyos tipikus jövedelmi helyzetű párok, illetve 
családok helyzetének bemutatásával szemléle-
tesen modellezhető az, hogy mekkora bevételt 
jelentett számukra a munkajövedelem és a tár-
sadalmi jövedelem. Ezért tartottuk célszerűnek 
három jövedelmi csoportba tartozók 2010-es és 
2017-es helyzetének az összehasonlítását: a köz-
munkásokét, a minimálbérből élőkét és a medián 
jövedelmi helyzetűekét. Ezzel a módszerrel – pusz-
tán néhány össztársadalmi átlagérték alakulásának 
említéséhez képest – árnyaltabban mutatható be  
a családok helyzetének alakulása, különös tekin-
tettel az alacsonyabb jövedelműekre.
Medián keresettel azok rendelkeznek, akik a jöve-
delmi skála közepén helyezkednek el: a keresők 
50%-a náluk kevesebbet, 50%-a náluk többet 
keres. Ők azok, akikre „átlagos helyzetűként” 
gondolni szoktunk. Ugyanakkor az átlagkereset 
valamivel magasabb, mint a mediánkereset, mert 
kisszámú, igen magas keresetű emberek jövedelmi 
értékei elhúzzák fölfelé az átlagot.

2017-ben a medián kereset kereken 92%-a volt  
az átlagkeresetnek. Ennek alapján a 2010-es ada-
toknál – pontosabb adat híján – az akkori átlag- 
kereset 92%-a lett tekintetbe véve, mint a „medián  
helyzetűek” munkajövedelme. Ez a medián hely- 
zet bemutatása céljának lényegében megfelel, 
mivel csak csekély mértékben térhet el a 2010-es 
medián értéktől1.
A a 2010-17-es időszak változásainak vizsgálatánál 
a 2010-es béreket és családi vagy szociális jut-
tatásokat 2017-es reálértéken vették figyelembe. A 
2010-17-es időszakban összesen 18% volt az inf- 
láció, vagyis 2010-es ezer forint 1182 forintot ért 
volna 2017-ben. Tehát nem a 2010-es nominálérték, 
hanem a 2010-es nominálérték 2017-es reálértéke 
lett a számítások alapja.
A számítások során az a leegyszerűsítő föltevés 
szolgált alapul, hogy egy-egy pár mindkét tagja 
pontosan ugyanannyit keres. Ez a közmunkabér 
és a minimálbér esetében reális is lehet, a medián 
és átlagos kereset esetén már nem feltétlenül, mert 
a férjek keresetei többnyire magasabbak, mint  
a feleségeiké. Mindenesetre így a pár, illetve család 
munkajövedelmeként a számításokban egysze-
rűen a közmunkabér, minimálbér, medián kere-
set, illetve átlagkereset kétszerese szolgált.
Egy háztartás tagjainak a megélhetési költsége átla-
gosan kisebb, mintha a tagjai külön-külön egysze-
mélyes háztartásban élnének. Ezt veszi figyelembe 
az a számítási módszer, amely az egy főre eső jö-
vedelem helyett egy fogyasztási egységre eső jöve-
delemmel számol. Az itt használt számításokban 
a háztartás első tagja 1-nek, a második 0,7-nek,  
a továbbiak (jellemzően az eltartott gyermekek) 
0,5-nek lettek számítanak2.

A családi jövedelem és életszínvonal
számításának eredményei
A családtámogatások egyik célja a gyerekes 
családok szegénységi kockázatainak csökkentése.
A 2010-es évek családi támogatásai – főként a 
megnövelt családi adókedvezmény és az újonnan  
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bevezetett társadalombiztosítási járulékkedvez-
mény – jelentősen csökkentették a medián hely- 
zetű nagycsaládok relatív szegénységét. Például 
amíg e csoportban 2010-ben a gyermektelen párok 
egy fogyasztási egységre jutó jövedelmének a 71%-
át érte el még csak a négygyermekes családoké, 
2017-ben már a 83%-át. Az átlagkeresetűeknél 
70% és 81% ez a két arány. Vagyis az „átlagos 
helyzetűeknél” 29-30%-ról 17-19%-ra csökkent  
a (négy gyermeket nevelő) nagycsaládosok élet- 
színvonalának lemaradása a gyermekteleneké- 
hez képest.
A minimálbéresek esetében már 2010-ben a családi 
támogatásoknak köszönhetően a gyermekvállalás 
nem csökkentette tovább lényegesen az – amúgy 
igen alacsony – egy fogyasztási egységre jutó jö-
vedelmet, sőt, az egy, három vagy négy gyermeket 
nevelőknél még hajszálnyival magasabb is volt, 
mint a gyermekteleneknél. 2017-re ebben a jöve-
delmi csoportban a háromgyermekesek helyzete 

viszonylag lényegesen jobb lett, mint akár a két-
gyermekeseké, akár a gyermektelené: mintegy 
10%-kal magasabb lett az egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelmük.
A közmunkások esetében is hasonlókat állapít- 
hatunk meg – 2017-re náluk is valamelyest 
emelkedett a három gyermeket nevelők körében 
az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem, a más 
gyermekszámú családokhoz képest. Ugyanakkor 
a minimálbéresekkel való összevetésnél inkább 
az szembeötlő, hogy a minimálbéresek életszín-
vonala mennyivel erősebben javult a minimálbér 
emelései miatt.
A létminimum értékével való összevetést illetően 
érdemes megjegyezni, hogy a létminimum alatt élő 
családok helyzetét javíthatta az óvodai és iskolai 
ingyenes étkezés bevezetése, ami természetbeni 
juttatásokat jelent, így nem jelenhetett meg a csak 
pénzbeni támogatásokat vizsgáló elemzésben.

A gyermeknevelés anyagi kihívásai  2010 után
A szegénység fontosabb indikátorai
2019-re 2010-hez képest 13,5%-kal csökkent a rela- 
tív jövedelmi szegénységben élők aránya (14,1-ról 
12,2%-ra – vagyis a teljes népességet tekintve 1,9 
százalékkal). Korosztályok szerint vizsgálva a leg-
nagyobb csökkenés a 0-17 évesek körében látható. 
2010-ben 23,7%-uk, 2019-ben 9,5%-uk élt a sze- 
génységi küszöb alatt. Ez 60%-os csökkenést jelent 
(a teljes népességet tekintve, mintegy 14%-osat).
A súlyos anyagi depriváció 2013-ban a nem roma 
népesség 22,1%-át érintette, a roma népességnek 
78,1%-át, míg 2019-ben már csak a nem roma 
népesség 7,5%-át, a roma népességnek pedig 
30,9%-át. Vagyis általában is, de a roma népesség 
körében különösen jelentősen csökkent a súlyos 
anyagi deprivációban élők aránya.
2018-ban a súlyos anyagi depriváció jóval az 
országos átlag (9%) feletti mértékben sújtotta a 
munkanélkülieket (45%), a három vagy annál 
több gyermekes családokat (19%), valamint az 
egyszülős háztartásokat (16%).
Csökkent a nagyon alacsony munkaintenzitású 
háztartásban élők száma. Míg 2010-ben a teljes 

népesség 9,7%-a, 2019-ben a népesség 3,6%-a,  
350 ezer fő élt nagyon alacsony munkaintenzitású 
háztartásban.
A kiskorú gyermeket nevelő háztartásokban  
a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya 
19%-ről 9%-ra csökkent 2010-19-ben, a gazdasá-
gi válság és vele a munkanélküliség enyhülésé- 
vel. Még jelentősebb volt a szegénység csök-
kenése ebben az időszakban a „két szülő három 
vagy több gyermekkel” típusú háztartásoknál 
(nagycsaládosok), ahol 35%-ról 12%-ra csökkent 
az arány. Utóbbiaknál a munkanélküliség csök-
kenése mellett a szegénységből való kiemelkedés-
ben szerepe lehetett a 2015-től kezdve érvényesülő 
családi járulékkedvezménynek is. Ugyanakkor 
az „egy szülő egy vagy több gyermekkel” típusú 
háztartásokban sajnos nem változott érdemben 
a szegénység magas aránya, 28%-ról csak 27%-ra 
csökkent.
A következő táblázat a gazdasági válság hatásaival 
még valamelyest érintett 2010-2016-os időszakot 
mutatja be részletesebben.
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Az alábbi táblázat a súlyos anyagi depriváció- 
ban élők arányának csökkenését mutatja: ez  

2010-2019-ben mintegy harmadára csökkent.

A szegénység által fenyegetettek aránya 44%-kal 
csökkent 2010-19-ben. A legnagyobb mértékben 
a 2 felnőtt és 2 gyermekkel típusú és a 2 felnőtt 
3 vagy több gyermekkel típusú háztartásokban 

csökkent, egyaránt 60-60%-kal (11%-ra és 20%-ra). 
Az egy szülő gyermekkel típusúban a csökkenés 
2019-re kisebb mértékű (32%) volt.

1. táblázat: A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos néhány mutatószám, 2011-16. Forrás: Magyar- 
ország 2017, 76. o. 3.7. tábla

2. táblázat: A súlyos anyagi deprivációban élők arányának alakulása korcsoportok szerint Forrás 2.2.2.1. A szegénységgel 
vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok referenciaév szerint (2010–)

 

Kor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Átlagosan 23 26 28 24 19 16 15 10 9 8

0–17 év 30 34 36 32 25 21 19 15 13 11

18–64 év 23 26 28 24 19 17 15 10 8 8

65+ év 16 19 18 17 14 10 9 6 6 7

 
Gyermektelen 9,6 10,1 9,2 10,8 11,3 12,5

Gyermekes összesen 18,8 19,7 20,7 18,9 17,6 14,1

Két szülő három vagy több gyermekkel 34,4 35,6 33 27,6 25,2 14,2

 
Egyszemélyes háztartás 66 60 67 70 74 78

Háztartás két felnőttel és két gyermekkel 138 135 141 148 155 163

 
Teljes népesség 14,3 15 15 14,9 14,5 13,4

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

 
Relatív jövedelmi szegénységi arány, %

 
Szegénységi küszöb, ezer forint / hónap

 
Háztartástípusok szerint

Az alábbi táblázat a súlyos anyagi deprivációban élők arányának 
csökkenését mutatja: ez 2010-2019-ben mintegy harmadára csökkent.
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3. táblázat: A szegénység kockázatának kitettek arányának alakulása háztartástípusok szerint. Forrás 2.2.2.1. A szegénység-
gel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok referencia év szerint

4. táblázat: A váratlan nagyobb összegű kiadás fedezetének 
hiánya háztartástípusonként 2011, 2016, % Forrás: Magyar-
ország 2017 (3.13. grafikon)

 

Év/
Háztartás-

típus
Átlag

Egysze-
mélyes 

háztartás

2 felnőtt
(< 65), 

gyermek 
nélkül

Átlag
Egy szülő

+
gyermek

2 felnőtt, 
1 gyermek

2 felnőtt, 
2 gyermek

2 felnőtt, 
3 vagy több 

gyermek

2010 27 39 30 35 57 28 27 50

2011 30 40 31 37 58 31 27 52

2012 31 38 34 39 61 32 28 54

2013 27 35 30 36 63 28 24 49

2014 25 32 27 31 56 24 20 42

2015 23 30 25 30 62 23 20 38

2016 23 29 25 28 53 25 20 36

2017 18 27 17 21 40 16 13 26

2018 17 28 17 20 32 17 11 29

2019 19 26 17 16 39 14 11 20

Százalék- 
arányos 
változás 
2019-re 

2010-hez 
képest

-30 -33 -45 -55 -32 -50 -58 -60

 

2011. 2016.

Egy felnőtt egy vagy több 
gyermekkel

87 51

Két felnőtt egy gyermekkel 75 23

Két felnőtt két gyermekkel 74 20

Két felnőtt három vagy több 83 46

Két személy, egy 65 évesnél 
idősebb, nincs gyermek

62 26

Két személy, 65 évesnél 
fiatalabbak, nincs gyermek

72 27

 
Gyermektelen háztartások Gyermekes háztartások

A szubjektív jövedelmi helyzet alakulása
A „váratlan nagyobb összegű kiadás fedezetének 
hiánya” témában, az erről valló megkérdezettek 
szubjektív érzékelése szerint 2011-16-ban 64%-
ról 32%-ra, vagyis felére csökkent a háztartások 
átlagában, ami azt jelenti, hogy míg 2011-ben a 
háztartások kétharmada nem tudott mihez nyúlni, 
ha váratlan kiadása keletkezett, addig 2016-ra ez 
megfordult és a családok kétharmadának már volt 
kellő tartaléka a váratlan helyzetek megoldására

A szegénység kockázatának
alakulásaMagyarországon 
Az Eurostat adatai alapján elmondható, hogy a sze- 
génység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatá- 
nak kitettek aránya az elmúlt évtizedben vala- 
menynyi korosztály esetében csökkent Magyaror- 
szágon. 2010 és 2019 között az uniós tagállam-
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5. táblázat: Eltartott gyermeket nevelő és gyermektelen, közmunkásbért kapó párok jövedelme gyermekszám szerint munkajö-
vedelmeik, valamint a szociális és családi ellátások alapján, 2010-ben és 2017-ben (2017-es reálértéken, ezer forint)

A 4. táblázat folytatása

 

2011. 2016.

Egyszemélyes, 65 év alatti férfi 81 43

Egyszemélyes, 65 év alatti nő 80 40

Egyszemélyes, 65 évesnél 
idősebb férfi

76 35

Egyszemélyes, 65 évesnél 
idősebb nő

71 23

Összes háztartás átlaga 64 32

ok közül Magyarországon csökkent a legna- 
gyobb mértékben, kevesebb, mint kétharmadára  
(32-ról 18%-ra). Kiemelendő, hogy a 18 év alattiak 

esetében ez az arány 2010-hez képest 2018-ra 40%-
ról 18%-ra csökkent.
A gyermekes háztartások közül a legnagyobb 
mértékű javulás a 3 vagy több gyermeket nevelő 
háztartások esetében figyelhető meg. Ennél a ház-
tartástípusnál a szegénység kockázatának kitettek 
aránya 2010-18-ban 50%-ról 29%-ra csökkent. 
Ezzel az eredménnyel Magyarország érte el a leg-
nagyobb mértékű javulást az Európai Unió tagál-
lamai közül.
A kétszülős, két gyermeket nevelő háztartásoknál 
2010-hez képest 27%-ról 11%-ra, míg a kétszülős, 
egy gyermeket nevelő háztartásoknál 28%-ról 
17%-ra csökkent a szegénység kockázatának kitet-
tek aránya 2018-ra.

A kormányzati családtámogatások hatásai 
a családok különböző jövedelmi kategóriáiban
Az alábbiakban társadalmi csoportonként vizsgál-
juk meg, hogy a kormányzat által a családoknak 
nyújtott különböző támogatások mekkora össze-
gekkel segítettek a különböző gyermekszámú 
pároknak gyermekeik nevelésében. A könnyebb 
összehasonlíthatóság kedvéért a 2010-es értékek 
nem egyszerű nominálértékek, hanem a 2010-es 
nominálértékeknek a 2017-es reálértékét mutatják.

A közmunkából élő párok családjaiban jelentősen 
növekedett az állami támogatás mértéke reálérték-
ben, mert a családi adó- és járulékkedvezményen 
keresztül adott támogatás növekedése jóval 
nagyobb volt, mint a családi pótlék reálértékének 
csökkenése. E kategóriában a kétgyermekeseknek 
adott támogatás nőtt relatíve a legnagyobb mérték-
ben: 2017-re 78%-kal a 2010-es értékéhez képest.

 

Gyermekszám Év Munkajövedelem Családi pótlék
Családi adóked-
vezmény és járu-
lékkedvezmény

Összesen

0 2010. 101 0 0 101

0 2017. 109 0 0 109

1 2010. 101 14 0 115

1 2017. 109 12 10 131

2 2010. 101 32 0 133

2 2017. 109 27 30 166

3 2010. 101 57 14 172

3 2017. 109 48 52 209

4 2010. 101 76 17 194

4 2017. 109 64 54 227
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A minimálbérből élő pároknál is jelentősen nőtt 
az állami támogatás reálértéke – itt a négygyerme-
keseknél nőtt relatíve a legnagyobb mértékben,  
a 2010-es értékhez képest 68%-kal. Anyagi hely- 

zetük javulása és életszínvonaluk növekedése 
mégis nagyobb részben a minimálbér nagyfokú 
emelésének köszönhető, és csak kisebb részben a 
családi támogatás szintén jelentős növekedésének.

A medián jövedelmi helyzetű pároknál a három- 
gyermekesek családi támogatása reálértékben  
96%-kal nőtt a 2010-es szinthez képest, a négy- 
gyermekeseké 107%-kal, vagyis több, mint két- 
szeresére. Ebben a jövedelmi kategóriában a nagy- 

mértékű növekedés az alacsonyabb keresetű kate- 
góriákhoz képest annak tudható be, hogy itt  
a szülők a viszonylag jelentősebb jövedelmük  
alapján jobban ki tudták használni a családi adó- 
kedvezményt.

 

Gyermekszám Év Munkajövedelem Családi pótlék
Családi adóked-
vezmény és járu-
lékkedvezmény

Összesen

0 2010. 101 0 0 101

0 2017. 172 0 0 172

1 2010. 101 14 0 115

1 2017. 172 12 10 194

2 2010. 101 32 0 133

2 2017. 172 27 30 229

3 2010. 101 57 14 172

3 2017. 172 48 83 303

4 2010. 101 76 17 194

4 2017. 172 64 83 319

 

Gyermekszám Év Munkajövedelem Családi pótlék
Családi adóked-
vezmény és járu-
lékkedvezmény

Összesen

0 2010. 297 0 0 297

2017. 363 0 0 363

1 2010. 297 14 0 311

2017. 363 12 10 385

2 2010. 297 32 0 329

2017. 363 27 30 420

3 2010. 297 57 14 366

2017. 363 48 99 510

4 2010. 297 76 19 392

2017. 363 64 132 559

6. táblázat: Eltartott gyermeket nevelő és gyermektelen, minimálbért kapó párok jövedelme gyermekszám szerint a munkajö-
vedelmeik, valamint a szociális és családi ellátások alapján, 2010-ben és 2017-ben (2017-es reálértéken, ezer forint

7. táblázat: Eltartott gyermeket nevelő és gyermektelen, medián jövedelmi helyzetű párok jövedelme gyermekszám szerint  
munkajövedelmeik, valamint a szociális és családi ellátások alapján, 2010-ben és 2017-ben (2017-es reálértéken, ezer forint)
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Az Eurostat adatai szerint az elmúlt 10 évben 
jelentős mértékben nőtt a gyermeke(ke)t nevelő 
magyar háztartások éves átlagos nettó jövedelme. 
Az egyszülős háztartások jövedelme mintegy  
53%-kal nőtt, míg az egy és két gyermeket nevelő 
családok jövedelme hasonló mértékben, kb. 50-
50%-kal nőtt. A legnagyobb jövedelemnövekedés  

a három vagy több gyermeket nevelő háztartá- 
sok esetében figyelhető meg. Ezen háztartások 
jövedelme az elmúlt tíz évben 72,5%-kal nőtt.  
Ilyen mértékű, vagy ennél nagyobb jövedelem- 
növekedést a nagycsaládosok esetében csak a balti  
államokban, valamint Máltán figyelhetünk meg.  

Összegzés
A családok vagyonát tekintve a háztartások net-
tó vagyona 2016 és 2020 között jelentős mérték-
ben (45,25%-kal) növekedett. Míg 2016-ban nettó  
35 531 milliárd forint volt, 2020-ra 51 613 milliárd 
forintra nőtt.
Összességében a háztartások egy főre jutó fogyasz- 
tási kiadásai 2010 és 2019 között reálértéken 
41,7%-kal bővültek. Az évtized folyamán például 
a gyümölcsvásárlás mértéke is növekedett: 53,5 
kg volt az elfogyasztott mennyiség 2019-ben, ami 
41,5%-kal több mint 2010-ben.
Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem a 25 évnél 
fiatalabb háztartásfők háztartásaiban nőtt a leg-
nagyobb mértékben: 85%-kal emelkedett 2019-re 
2010-hez viszonyítva. Mind az aktív, mind a nyug- 
díjas és az egyéb inaktív háztartásokban is nőtt  
a bruttó és a nettó jövedelem mértéke. Az aktív  
háztartások esetében a munkaviszonyból szárma- 
zó jövedelem 79%-kal nőtt, ami az aktív foglalkoz-
tatottak aránya növekedésének is betudható.  
A gyermekes háztartásokban nőttek a jövedelmek 
a legnagyobb arányban, mind az egy főre jutó brut-
tó, mind pedig a nettó jövedelmek tekintetében.
A tanulmányban áttekintésre kerültek a gyermekes 
háztartások helyzetének változásai. A számítások 
eredményeit táblázatok mutatják be. A számítások 
során a 2010-es bérek és családi vagy szociális jut-
tatásokat 2017-es reálértéken vették figyelembe 
és egy főre eső jövedelem helyett egy fogyasztá-
si egységre eső jövedelemmel történt számítás.  
Az eredményekből kimutatható, hogy a 2010 utáni 
családtámogatások-főként a megnövelt családi adó- 
kedvezmény és az újonnan bevezetett társadalom- 
biztosítási járulékkedvezmény jelentősen csökken- 
tették a medián helyzetű nagycsaládok relatív sze-
génységét.
A közmunkások esetében kicsivel magasabb lett 
2017-re a három gyermeket nevelőknél az egy  

fogyasztási egységre jutó jövedelem, mint a más 
gyermekszámúaknál.
A létminimum alatt élő családok helyzetét javít- 
hatta az óvodai és iskolai ingyenes étkezés beve- 
zetése. A közmunkából élő párok családjaiban 
jelentősen növekedett az állami támogatás mértéke 
reálértékben. A minimálbérből élő pároknál is 
jelentősen nőtt az állami támogatás reálértéke –  
ugyanakkor anyagi helyzetük javulása és életszín-
vonaluk növekedése mégis nagyobb részben a 
minimálbér nagyfokú emelésének köszönhető.  
A medián jövedelmi helyzetű pároknál a három- 
gyermekesek családi támogatása reálérték-
ben 96%-kal nőtt a 2010-es szinthez képest,  
a négygyermekeseké 107%-kal, vagyis több mint 
kétszeresére. Ebben a jövedelmi kategóriában 
a szülők a jövedelmük alapján jobban ki tudták 
használni a családi adókedvezményt.
Az adatok tükrében megállapítható, hogy a relatív 
jövedelmi szegénységben élők aránya 2010-hez  
képest 2018-ra 13%-kal (a teljes népességben 
1,9%-kal) lett alacsonyabb. A súlyos anyagi depri- 
vációban élők aránya a 2012-es csúcsról 2019-
re mintegy harmadára esett. A szegénység által 
fenyegetettek aránya közel felére csökkent 2012-
19-ben (a gyermekes háztartásokban 35-ről 20%-
ra). A „váratlan nagyobb összegű kiadás fede- 
zetének hiánya”, az erről valló megkérdezettek 
szubjektív érzékelése szerint 2011-16-ban 64%-ról 
32%-ra, vagyis felére csökkent. 
Összességében elmondható, hogy 2010-től a csa- 
ládalapítást segítő kormányzati intézkedések 
érzékelhetően pozitív hatással vannak a csalá- 
dok életszínvonalának emelkedésére. A család- 
támogatások nagymértékben hozzájárultak a gye- 
rekes családok jövedelmi egyenlőtlenségeinek, 
szegénységi kockázatainak csökkentéséhez.



162 163180 181

Felhasznált irodalom

Adótáblák 1988-2013. nav.gov.hu

https://nav.gov.hu/nav/archiv/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak/sav.html

2.2.1.16. Az aktív, a nyugdíjas, a munkanélküli és a többi inaktív háztartások egy főre jutó bruttó és nettó jövedelme jövedelmi 

ötödök (kvintilisek) szerint

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc059b.html

Albert Fruzsina (2009) Minimumjövedelem-rendszerek. A nemzeti szakpolitikák vizsgálata. 

Magyarország. MTA Szociológiai Kutatóintézet.

Baksa Roland (2010) Három gyerek, közel százezer forint. index.hu

https://index.hu/gazdasag/magyar/2010/10/12/harom_gyerek_kozel_szazezer_forint/

Béres Orsolya, Nagy Tímea, Papházi Tibor (2020) Háztartások életszínvonalának változása, 2010 – 2018. Kézirat.

Családikedvezmény-kalkulátor. nav.gov.hu

https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk

Csernátony Csaba (2018) A magyar minimálbér rövid története: 8 ezerről 149 ezerre. napi.hu

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_magyar_minimalber_rovid_tortenete_8_ezerrol_149_ezerre.675955.html

2.2.1.8. Egy főre jutó bruttó és nettó jövedelem a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok ko-

rösszetétele szerint.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc051a.html

2.2.3.6. Az egy főre jutó éves éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége jövedelmi tizedek (decilisek) szerint

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc023a.html

2.2.1.6. Egy főre jutó munkajövedelem a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele 

szerint.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc049a.html

2.2.1.7. Egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelem a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok 

korösszetétele szerint.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc050a.html

Fizetendő járulékok 2014-2020. nav.gov.hu

https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Fizetendo_jarulekok.html

2.1.1. Gazdaságilag aktívak, bruttó átlagkereset, reálkereset (1960-)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html

2.2.1.10. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó munkajövedelme (2010-2019).

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc053a.html

2.2.1.11. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelme 

(2010-2019).

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc054a.html

2.2.1.12. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó bruttó és nettó jövedelme.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc055a.html

Havasi Éva, Altorjai Szilvia (2005) A jövedelem, mint az anyagi jólét és a szegénység mérőszáma. Társadalomstatisztikai 

füzetek 43.  Budapest: KSH.

A háztartások életszínvonala, 2019. Budapest: KSH.

https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1057372&p_lang=HU

3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qse008c.html

Az infláció alakulása Magyarországon – egy ábrán.  profitline.hu

https://profitline.hu/Az-inflacio-alakulasa-Magyarorszagon---egy-abran-362408?abra=1

Jövedelemeloszlás Magyarországon, 1995 (1998) Budapest: KSH.

2.5.13. Jövedelempótló szociális támogatások (2000–)



164182

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp010b.html

K. Kiss Gergely (2018) Kiderült, mekkora a létminimum – ennyien élnek ennél is kevesebből. napi.hu

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kiderult_mekkora_a_letminimum_ennyien_elnek_ennel_is_kevesebbol.663483.html

Közfoglalkoztatás. infojegyzet 2015/11. Képviselői Információs Szolgálat.

https://www.parlament.hu/documents/10181/303867/2015_11_kozfoglalkoztatas/1d9a7b57-65b1-4886-98c3-fff7cdfc29a1

2.2.3.2. Lakással kapcsolatos adatok jövedelmi tizedek (decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2011–)

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc019b.html

Magyarország, 2017.  (2018)  Budapest: KSH.

Magyarország – Megélhetési források. ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1113&langId=hu&intPageId=4583

Minimálbér 2008-2019 áttekintő. munkaugyiforum.hu

https://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-segedanyagok/minimalber-2008-2019-attekinto

2.2.1.1. Az összes háztartás adatai jövedelmi tizedek (decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2010 –)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc014a.html

2.2.1.2. Az összes háztartás adatai a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele 

szerint (2010 –)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc015a.html

Rendszeres szociális segély 2018 – összege, feltételei, utalása 2018. évben. hirkozpont.eu

https://hirkozpont.eu/rendszeres-szocialis-segely-2016-oesszege-feltetelei-utalasa-2016-evben/

Szarvas Norbert (2016) Családi pótlék 2017-ben! Minden, amit tudni akartál egy helyen! iflgazdasag.blog.hu

https://iflgazdasag.blog.hu/2016/10/07/csaladi_potlek_2017-ben_minden_amit_tudni_akartal_egy_helyen

Szász Péter (2018) Ennyi lesz idén a közmunkásbér. napi.hu

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ennyi_lesz_iden_a_kozmunkasber.654445.html

2.2.2.1. A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok referencia év szerint

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zaa007.html

Szociális ellátások 2017. hrportal.hu

https://www.hrportal.hu/hr/szocialis-ellatasok-2017-20170109.html

2.2.3.3. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya jövedelmi tizedek (decilisek) szerint

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc020a.html

Tájékoztató a családi adózásról.  (2011) 2010-2014.kormany.hu

https://2010-2014.kormany.hu/hu/gyik/tajekoztato-a-csaladi-adozasrol

TB járulékok alakulása. vasarlocsapat.hu

https://vasarlocsapat.hu/_blog/_kormany/jarulekok.shtml

Veres Gábor: Szociális ellátások 2010. kisujszallas.hu

http://www.kisujszallas.hu/files/jogszabalyok_a_szocialis_ellatashoz_kapcsolodoan.pdf

64

Szalai Piroska 

Fókuszban a nők - munkaerőpiaci 
változások az elmúlt évtizedben 
és a járvány tavaszi időszakában

Betekintő
Nemrégiben napvilágot láttak a COVID 19 járvány tavaszi hullámának idejéről szóló Európai Uniós 
(EUROSTAT) Munkaerőpiaci Felmérés MEF (Labour Force Survay – LFS) adatok. Így már viszony-
lagosan pontos képünk van arról, hogy mekkora csapást okozott az egyes országokban a járvány első 
hulláma a 2020. II. negyedévében. Az EUROSTAT adatbázisainak felhasználásával láthatók az előző 
év azonos időszakához viszonyított legfontosabb változások a munkanélküliség, az inaktivitás, vala- 
mint a foglalkoztatás terén ez utóbbinál kitérve a tipikus és a legelterjedtebb atipikus formákra,  
a részmunkaidőre és az otthoni munkavégzésre, azaz a „home office”-ra is. Megállapítható, hogy  
a magyar munkaerőpiaci mutatók az uniós átlagnál kevésbé romlottak a járvány első hulláma alatt,  
s a III. negyedévre a foglalkoztatási ráta visszaállt a járvány előtti szintre. A munkanélküliség biztosan 
nem éri el az 5%-ot, az inaktivitás pedig csökkenni fog az előző évihez képest. A tavaszi villámgyors 
romlást összességében ugyanilyen gyors visszarendeződés követte nyáron, ami belső átrendeződéssel 
járt együtt, azaz egyes ágazatokban maradt elmaradás, máshol ugyanakkor bővülés tapasztalható.

Az elmúlt 30 év
Hazánkban a rendszerváltást követően 1989-1992 
között a munkahelyek harmada, egyes számítások 
szerint másfél millió munkahely szűnt meg. Ez 
egyrészt több, mint félmillió munkanélküli meg-
jelenésével járt, valamint megsokszorozódott  
a nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjasok és a rokkant-
nyugdíjasok, illetve az aktív korcsoporton belüli  
egyéb inaktív státuszúak száma, másrészt a 
pályakezdők számára szinte lehetetlenné vált, 
hogy végzettségük megszerzése után közvetlenül 
munkába tudjanak állni. Több, mint két évtizeden 
át hazánkban a legrémisztőbb fenyegetés, azaz leg-
kevésbé kezelhető kockázat a munkahely elvesz-
tése volt. A fiatalok körében elterjedt az az attitűd, 
hogy „nem akarok felnőni, mert nem tudom, hogy 
miből fogok megélni”. E fenyegetés hatására egyre 
kevesebb gyermeket mertek vállalni, zuhanni  
kezdett a termékenységi ráta és nőtt a szegények 
aránya.

Magyarországon a legalacsonyabb foglalkoztatotti  
létszám 1997-ben volt, akkor mindössze 3,6 
millióan dolgoztak. Mindkét nemet egyformán 
érintette a romlás, a női foglalkoztatottak száma 
mindössze 1,6 millió volt akkor. Az első Orbán 
kormány alatt közel 300 ezerrel nőtt a foglalkoz-
tatottak száma, s ez a 3,9 milliós létszám stagnált 
éveken át. 1997-2002 között a nők 200 ezer fővel, a 
férfiak pedig 100 ezer fővel javultak, így 2,1 millió 
férfi és 1,8 millió nő dolgozott. 
2002 után számos reálgazdasági mutatóban stag-
nálás vagy romlás következett, ezzel hazánk  
Európa azon kevés országa közé tartozott, amely  
a 2008-ig tartó atlanti térségbeli konjunktúrát nem 
tudta kihasználni, sőt a munkaerőpiac már 2006-
tól hanyatló pályára állt, a foglalkoztatási ráta 
csökkent, míg az uniós tagországok legnagyobb 
részéé ekkor ütemesen javult. 2004-2008 között 
előztek meg bennünket a szomszédos államok. 
2007-től a férfiak foglalkoztatási rátája az EU-ban 

Munkaerő-piaci áttekintés

Foglalkoztatás


