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1 Bevezetés  

 

A jövedelemegyenlőtlenség kutatása reneszánszát éli. A hetvenes évektől kezdve 

sokasodnak az erről szóló publikációk és a témával foglalkozó vizsgálatok. Az utóbbi évtizedek 

szakirodalma igen bőséges a jövedelemegyenlőtlenségek növekedésével kapcsolatban. Krisztus 

után a harmadik évezred elején egyenlőtlenségekkel és igazságtalanságokkal teli korban élünk. 

Ezt a tényt az teszi riasztóvá, hogy a Föld lakosságának egy szűk rétege (a világ szupergazdag 

emberei) minden képzeletet felülmúlóan meggazdagodtak, miközben az emberiség jelentős 

hányada még a minimális lehetőségektől is el van zárva. Mindezt jól példázza, hogy a Föld 

nyolc leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a világnépesség felének (Hirschler, 

2017). A népesség nagy részét kizáró gazdasági növekedés erősíti az egyenlőtlenséget, és a 

nagyobb egyenlőtlenséggel bíró országok rosszabbul teljesítenek különböző egészségügyi és 

társadalmi mutatók tekintetében. Társadalomtudományi érdekességet rejt az is, hogy egy 

amerikai farmer napi bére megegyezik egy afrikai földműves egész évi keresetével. A 

jövedelemkülönbségek tekintetében már a múlt század első felében Friedman és Kuznets Nobel 

díjas közgazdászok arra a következtésre jutottak, hogy a magasabb képzettségű és az 

alacsonyabb képzettségű munkások jövedelme közötti különbség jóval nagyobb, mint amennyi 

a többlettőke-befektetés miatt indokolt lenne (Atkinson, 2017).  A disszertáció a magyarországi 

személyi jövedelem-eloszlás eddig kevéssé ismert és feltárt problémáiról átfogó áttekintést 

törekszik adni, megjelenítve a jövedelemkülönbség és a migráció közötti párhuzamot is. Az 

értekezés egyrészről módszertani jellegű, egyik kitűzött célja a jövedelemegyenlőtlenség 

elviselhető mértékének meghatározása. A külföldön élő magyarok körében végzett 

megkérdezésünk egyik fő eredménye, hogy az 1042 válaszadó átlagosan 4,2-szer több 

bérjövedelemhez jut külföldön, mint itthon. Ez az eredmény azért is érdekes, mert az ilyen 

bérkülönbség honfitársaink egy jelentős részénél már elvándorlást eredményez. A vizsgálat 

szerint, ha Magyarországon a korábbi fizetésük 2,5-szeresét megkapnák, akkor sem jönnének 

haza. A dolgozat arra is rávilágít, hogy Magyarországon a legszélsőségesebb 

jövedelemkülönbség a legalacsonyabban fizetett és az ún. topjövedelemmel rendelkező 

alkalmazott között 1394-szeres. A dolgozaton végigvonul az a központi kérdés, hogy mekkora 

jövedelmi különbség az optimális egy munkahelyen, az országon belül, vagy az országok 

között. A dolgozat fő módszertani újítása azonban abban áll, hogy meghatározza azt a 

közgazdasági elemzési keretet, ahol térben és időben értelmezhető az egyenlőség kérdése. A 

dolgozat másrészről az anyagi jólét és a boldogság közötti kapcsolatot vizsgálja, melyre az 

elmúlt időszakban fokozott figyelem irányult a társadalomtudományokban. A primer kutatás 

eredményéből az is kiderült, hogy a külföldön élő magyarok külföldön boldogabbak, de a 

boldogságot nemcsak a jobb anyagi körülmények befolyásolják, a boldogságra egyéb tényezők 

is hatással vannak. 
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2 A kutatás jelentősége és célkitűzései  

 

A világgazdaságban bekövetkezett változások egyik legfontosabb jellemzője a területi 

különbségek növekedése, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek fokozatos erősödése, a 

földrajzi tér differenciálódása. Ha megnézzük a világgazdaság fejlődéstörténetét, azt 

tapasztaljuk, hogy egyre aszimmetrikusabb kép tárul elénk: a fejlődés és a gazdasági növekedés 

tekintetében az egyes országok, régiók, országtípusok között jelentős különbségek 

mutatkoznak. Az egyenlőtlen fejlődés hatótényezői gondolkodóba ejtik az embert 

(Schumacher, 2014). Így a jövedelemdifferenciálódás kérdése időszerű maradt, a vagyonok 

nemzetközi szintű egyenlőtlensége legfőképpen a jövő szempontjából fontos, hiszen a 

globalizált világ keretein belül soha nem látott méreteket is ölthet. A vagyoni és a jövedelmi 

egyenlőtlenségnek a gazdasági konzekvenciákon jóval túlmutató hatása van, megjelennek 

szociális és társadalmi vetületei is. Richard G. Wilkinson és Kate Pickett 23 ország és az USA 

50 tagállamának adatait elemezve megállapította, hogy a nagyobb egyenlőtlenséggel bíró 

országok, illetve államok rosszabbul teljesítenek különböző egészségügyi és társadalmi 

mutatók tekintetében.1 Mindez azt jelenti, hogy az egyenlőtlenebb társadalmak mutatói a 

társadalmi problémák tekintetében rosszabbak – ilyen például a születéskor várható élettartam, 

a csecsemőhalandóság, a tinédzserkori terhesség, az elhízottság és a mentális megbetegedések 

(és így tovább). 2015-ben a világ vezetői az ENSZ csúcstalálkozóján például elkötelezték 

magukat amellett, hogy véget vetnek a szegénységnek, kezelik az igazságtalan egyenlőtlenséget 

és harcolnak az emberek milliárdjait világszerte veszélyeztető globális problémák ellen. Az 

országok által, egyhangúlag elfogadott 17 fenntartható fejlődési célkitűzés (SDG) és indikátor 

között kiemelt hangsúlyt kap a jövedelmi különbségek csökkentése. A 2018-as év World 

Inequality Report arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövedelmi egyenlőtlenség a világ 

valamennyi részében nőtt az elmúlt évtizedekben, bár igaz, hogy különböző sebességgel. A 

várakozások szerint ez a növekedés nem áll meg a jövőben sem. A 2018 januárjában rendezett 

davosi World Economic Forum központi témája volt a növekvő egyenlőtlenség az egyes 

országokon belül, és az országok között, amely nemcsak, hogy krónikus gazdasági kockázatot 

rejt magában, de rendkívül zavaróan hat a társadalmakra. Az egyenlőtlenséggel kapcsolatos 

aggályok a társadalmi igazságosság alapvetőbb aggodalmaira is felhívják a figyelmet.  

 

3 Kutatási kérdések és a hipotézisek 

 

Nagyon eltérő vélemények vannak a közgazdászok körében arról, mekkora mértékű 

jövedelemkülönbségek lennének egy adott társadalomban ideálisak, a gazdaság működésére 

                                                           

1 Wilkinson, R.G., Pickett, K.E. (2006): Income inequality and population health: a review and explanation of the 

evidence. Social Science & Medicine 62 pp. 1768–1784 
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ösztönzők, ugyanakkor nem zavaróak. Eltérnek a vélemények arra vonatkozólag is, hogy a 

kormányoknak be kell-e avatkozniuk a jövedelemegyenlőtlenség csökkentése érdekében 

transzferekkel és adózással, illetve ha igen, akkor milyen mértékben. Nagy kérdés vetődik fel a 

tekintetben is, hol húzhatunk természetes határt az igazságos és igazságtalan 

jövedelemegyenlőtlenség között, valamint hogyan mérjük, milyen mérőszámmal fejezzük ki a 

differenciákat. A disszertációban kiemelt figyelmet fordítok a személyi jövedelem-eloszlás 

problémáinak vizsgálatára és feltárására. Dolgozatom egyik fő újszerű eredményének tartom, 

hogy a kutatási térképen rendszerben helyezem el a fő kérdéseket, s egyfajta elemzési keretet 

jelölök ki az egyenlőtlenség szinte végtelen témájának. A kutatás megkezdése előtt 

összeállítottam a hipotéziseimet, amelyeket a szekunder és primer adatokból nyert információk 

segítségével kívánom majd igazolni vagy elvetni.  

H1: A vállalatokon belül Magyarországon nagyarányú bérkülönbségek figyelhetők meg – 

amelyet még a vállalati szakemberek is alábecsülnek –, és a munkavállalók közötti 

bérkülönbségek a vállalatok méretével arányosan nőnek. 

H2: A magyarok külföldön átlagosan 4-5-ször több bérjövedelmet kapnak munkájukért. 

Ha itthon a (korábbi) fizetésük 2,5-szeresét megkapnák, hazajönnének.   

H3: A külföldön munkát vállalt magyarok a jobb anyagi körülmények miatt boldogabbak. 

 

A dolgozatban bemutatásra kerül az az ún. „kutatási térkép”, amely a téma vizsgálatának 

vérkeringését adja. A térkép célja a társadalomban fellelhető egyenlőtlenségek 

összefüggéseinek demonstrációja. A témakör keretrendszere a kapcsolódó szakirodalmi témák 

rendszerezésével került kialakításra. A táblázat holisztikus megközelítése ad lehetőséget az 

összefüggés vizsgálatára, valamint a területek lehatárolására. A kutatási térkép alapján a jólét 

és a jóllét dimenzió, valamint 5 különböző szint került kialakításra, és szembeállításra. Az egyes 

cellákba azok a legfontosabb kérdések kerültek, amelyek mentén jól vizsgálhatók a probléma-

felvetések.  Ez az új „gondolkodási térkép” rendelkezik azzal a néhány előnnyel, amelyek 

egyben jelen kutatás szerzőjének hozzájárulását képezik (eltérő háttérszínnel jelzett cellák). A 

kutatás tárgyának sokszínűsége igényli az egységes szerkezet kialakítását, melyre korábban 

nem volt példaértékű munka. A tudományos tényekről alkotott – rendelkezésemre álló – 

vélemények, ismeretek ilyen módon nem kerültek rendszerezésre. Mivel a jelenségeket mindig 

több tényező determinálja, az általam megjelölt különböző szintek (egyéni, vállalati, országos 

stb.) mentén mélyebb kapcsolatok és törvényszerűségek vonatkozását vélem felfedezni. 

Különösen fontosnak tartom a társadalmi jelenségek között fennálló kapcsolatok felderítését. 
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A jólét és a jóllét egységes szerkezetének kialakítási kísérletével egyre jobban 

kifejezésre jutnak azok a tényezők, amelyek definiálják az egyes szintek és dimenziók 

metszetét, új kutatási kérdést és problémát vetnek fel,  valamint új, tudományos és módszertani 

ill. megoldási lehetőséget vetíthetnek előre. 

Célként fogalmazódott meg a táblázat összeállításánál, hogy a leírással modellezhető a 

kutatás tárgya az objektív valóságában. A modell gyakorlati tartalommal bír, közelebbi 

ismeretek szerezhetők általa. Úgy vélem, hogy bizonyos témák esetében meglehetősen 

nyilvánvaló, hogy jól kutatott területek (például az ökológiai lábnyom, a biokapacitás), míg 

mások kevéssé kutatott témák, így további elmélyült szakmai ismereteket igényel, újszerű 

problémafelvetést tartalmaz (például a vállalatok bérpolitikája; az emberek által még 

elviselhető jövedelemkülönbség; a pénz boldogító hatása stb.).  

Úgy gondolom, hogy több kutatás esetében egy-egy tényező jelentőségét 

túlhangsúlyozzák, miközben nem ad egyértelmű választ az alapproblémára, míg más tényező 

relatív jelentősége alacsony (mert például a matematika, mint kifejezésmód nem alkalmazható).  

Az is belátható, hogy a kutatás során gyűjtött, a modellbe rendezett adatoknak eltérő 

jelentősége van a disszertáció szemszögéből. A táblázat olyan ismereteket igyekszik 

kialakítani, amelyek új törvényszerűségek alapján a tudományos megismerés további szintjeit 

befolyásolják. A dolgozaton végigvonul az a központi kérdés, hogy mekkora jövedelmi 

különbség az optimális egy munkahelyen, az országon belül, vagy az országok között. A 

dolgozat fő módszertani újítása azonban abban áll, hogy meghatározza azt a közgazdasági 

elemzési keretet, ahol térben és időben értelmezhető az egyenlőség kérdése (legalább egy 

részterületnél konkrét számadattal is kíván szolgálni, választ adva az alapfelvetésre). 

Módszertani lehetőségként értelmezem a migráció jelenségét, mivel úgy vélem, van a 

migrációnak egy új, kevéssé analizált változata is, amellyel az egyenlőtlenség ún. természetes 

határa vizsgálható. Az elviselhető mértéket így új elmélet segítségével kívánom kutatni és 

magyarázni. A jövedelemegyenlőtlenség bizonyos fokú és típusú migrációt idéz elő, és erre a 

jövedelem és a migráció közötti viszonyra építem a vizsgálódásomat.  

A táblázat felosztása természetesen nem abszolút érvényű. Nem arra törekszik, hogy 

létrehozzon egy kizárólagos, és mindenre kérdésre kiterjedő általános elméletet. A modell arra 

helyezi a figyelmet, hogy a téma kutatása rendszerszemlélet segítségével kell, hogy történjen, 

valamint, hogy a jólét és a jóllét tanulmányozása során komolyan foglalkozzunk az élet lényegi 

kérdéseivel. Előrevetíti továbbá azokat a dimenziókat, amelyekben megjelenik további kutatási 

potenciál. Ezt a leíró modellt úgy kell kezelni, amely felhasználható további kutatások 

alapanyagaként, de a későbbiekben is bővíthető, finomítható és gazdagítható. 

 

4 A disszertáció struktúrája 

 

A téma aktualitását több szempontból bemutató bevezető rész után, a téma elméleti 

áttekintését tartalmazó fejezetben a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozása és 

rendszerezése található. Az értekezés következő egysége a kutatás módszertanát átfogóan 
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mutatja be. A kutatási eredmények fejezet foglalkozik a kutatás központi tárgyával: a szekunder 

adatokból nyert eredményekkel és az empirikus analízissel. 

 

1. ábra Az értekezés főbb egységei 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szekunder adatok felhasználásából nyert eredmények kiterjednek az alábbi területekre: 

(1) A jövedelemegyenlőtlenség kutatásának létjogosultságára 

A fejezet célja bemutatni, miként jelennek meg a tudományos online full-text adatbázisokban 

a szakirodalomban fellelhető kulcskifejezések, mint például a jövedelem-eloszlás vagy a 

jövedelemegyenlőtlenség, az egyenlőség, illetve a szegénység és a depriváció; továbbá milyen 

hangsúly helyeződött a migrációra, és mindezek miként változtak a tudomány története során. 

(2) Az Európai Unió jövedelemegyenlőtlenségi térképére 

Az Európai Unió fejlettségi térképének sokszínűségét mutatja be a fejezet. Az Európai Unión 

belül mind az országok között, mind az egyes országokon belül találhatunk nagy fejlettségbeli 

különbségeket, amelyeket a statisztikai adatok alátámasztanak.  

(3) A munkavállalási célú migráció mélyebb gyökereire 

A fejezet arra irányul, hogy a bérkülönbségek miatti migrációs áramlás hátterében milyen 

tényezők állnak, milyen fizetésbeli különbségek jellemzik az Európai Uniót. A 

jövedelemkülönbségek hatására a háztartások esetében megfogalmazódik a szándék a 

jövedelem növelésére, ennek igénye vezet az elvándorláshoz.  

A disszertáció főbb egységei

Az elméleti 
alapvetés

Tartalmi 
megközelítés

Jólét, jóllét

Jövedelem-
egyenlőtlenség

Módszertani 
megközelítés

Az 
egyenlőtlenség 

mérése

Alternatív 
mutatók

A kutatás 
módszertana

A kutatási 
modell

Adatbázis, 
vizsgálati 

módszerek

Az adatbázis 
(szekunder és 

primer)

Vizsgálati 
módszerek

Kutatási eredmények

Szekunder 
adatokból 

nyert 
eredmények

(1)-(4)*

Primer kutatás 
eredményei

(1) Vállalati 
bér-

különbségek

(2) Jólét és 
jóllét 

vizsgálata
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(4) Bérszakadék a férfiak és a nők között 

A fejezet betekintést ad a globális nemek közötti egyenlőségre, kiemelten a 

jövedelemdifferenciákra, majd a hangsúly áthelyeződik a Magyarországon tapasztalható női és 

férfi keresetek közötti különbségekre. A bérszakadék elemző bemutatása kitér az elmúlt évek 

eredményeire, valamint a területi különbségekre.  

A primer kutatások két területre fókuszálnak: 

(1) A vállalati bérkülönbségekre irányuló kérdőíves kutatás 

A vizsgálat arra irányult, milyen egyenlőtlenségek figyelhetők meg Magyarországon a vállalati 

szektorban (egy-egy vállalaton belül) a munkavállalónak juttatott jövedelem tekintetében, 

miként vélekednek a bérekről, bérkülönbségekről a megkérdezettek. A kutatás gyakorlati 

gazdasági szakemberek – gazdasági vezetők, HR vezetők és könyvelők – bevonásával zajlott. 

(2) A magánszemélyekre kiterjedő kérdőíves felmérés a jólét és a jóllét kapcsán 

A fejezet azokról a kutatási eredményekről számol be, amelyet a külföldön élő magyar 

munkavállalók jólétét és jóllétét befolyásoló tényezők tekintetében készítettem. Az adatok 

forrását ebben az esetben azok a magyar válaszadók jelentették, akik Magyarországról mentek 

– feltehetőleg jobb élet reményében – külföldre. A hangsúly a külföldön elérhető jövedelmekre 

(jövedelemkülönbségekre) és a boldogságot befolyásoló tényezőkre helyeződött.  

 

5 A kutatás módszertana 

 

5.1 Az adatbázis 

 

Kutatásom során a szekunder adatok tekintetében az Eurostat adatbázisára 

támaszkodom. Az idézett adatok forrása az Eurostat által az elmúlt években publikált 

legfrissebb eredmények. Az adatbázist a 28 Európai Uniós tagország adatai képezték. Az adatok 

gyűjtése kiterjedt az elmúlt évi átlagos gazdasági fejlettséget mérő mutató, a GDP alakulására, 

a jogszabályok alapján előírt legkisebb bérekre, valamint a nettó átlagbérek alakulására.  

A kutatás kísérletet tett arra, hogy (1) a vállalati szférából elsődleges adatokat kapjak a 

munkavállalóknak juttatott jövedelmek különbségéről, valamint (2) a munkavállalási célú 

migráció segítségével – külföldön élő magyarokat bevonva – mérjem a jövedelmi 

egyenlőtlenségek elviselhető mértékét, ún. természetes határát2.  A primer adatokat kérdőíves 

megkérdezés segítségével gyűjtöttem.  

                                                           
2 Saját definíció alapján: Az emberek számára adott körülmények között még elfogadható, magyarázható mérték. 
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(1) A kutatás első része gyakorlati gazdasági szakemberek – gazdasági vezetők, HR 

vezetők és könyvelők – bevonásával zajlott. A megkérdezés 2017. január és március közötti 

időszakban történt.  

(2) A primer információkra irányuló megkérdezés második része külföldön élő/dolgozó 

magyarok bevonásával jött létre, az adatok forrását ebben az esetben azok a magyar válaszadók 

jelentették, akik Magyarországról mentek – feltehetőleg jobb élet reményében – külföldre. A 

kutatásra 2017. november és december közötti időszakban került sor.   

A mintavétel során törekedtem, hogy „kiegyensúlyozott” csoportot kérdezzek meg 

mindkét kérdőíves felmérésben. Egyik esetben sem valószínűségi mintavételt alkalmaztam, 

melynek oka a kutatásra fordítható költségvetés szűkös volta volt. A vizsgálatoknál azonban 

törekedtem a fontosabb jellemzők vonatkozásában reprezentativitás elérésére. 

(1) Szakértői mintavételt alkalmaztam a vállalati szféra megkérdezése tekintetében. 

Ilyenkor az alapsokaságból ki lehet emelni azokat a válaszadókat, akik szakértők a vizsgált 

sokaságban. A módszer lényege, hogy meghatározásra kerülnek azok az egyedek, akik 

mindenképpen ill. semmiképpen ne szerepeljenek a mintában. A vállalatokon belül a 

jövedelmek különbségére a gazdasági vezetők, HR vezetők és könyvelők látnak rá a legjobban.  

(2) Hólabda mintavételi eljárással dolgoztam a külföldön élő magyarok 

megkérdezésekor. A módszert azért választottam, mert ez a technika a személyes ismerősi 

körből tud kiindulni és eljutni egészen távoli helyekre. Az internetes ismeretségi- és kapcsolati 

hálók, valamint az internet adta tér komoly és egyre népszerűbb lehetőség virtuális kapcsolatok 

létrehozására, amelyek segítségül vannak az üzenetek eljuttatásában, adatok és információk 

cseréjében. A legtöbb ismertségi hálózat az interneten nyilvános. A kapcsolatokra épülő 

rendszer mellett az az érvem, hogy a közösségi média szép lassan bekúszott az emberek életébe, 

és az ingyenes kapcsolattartás egyik fontos eszköze lett. Úgy vélem, a külföldön élő magyarok 

is előszeretettel használják a közösségi hálókat, legtöbb esetben ezen keresztül tartják a 

kapcsolatot itthon élő rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel (sőt a külföldön élők egymással, 

ahol a csoportokon belül segítik egymást). A végzett kutatás esetében a megkérdezettek magas 

elemszáma biztosíthatja a reprezentatív eredményeket. 

 

5.2 A vizsgálati módszerek 

 

A kutatási munkám középpontjában két kérdőíves vizsgálat áll. A kérdőíveket úgy 

készítettem el, hogy a megkérdezetteknek csak jelölni kelljen a kapcsolódó tényezőket, 

faktorokat, de a nyílt kérdések esetében szabadon kifejthetők voltak a vélemények. A kérdőívek 

online formában készültek, ami lehetővé tette a földrajzi akadályok áthidalását, és segítette a 

lekérdezés dinamikusságát, a költséghatékonyságot, valamint nem utolsó sorban kímélte a 

környezetet (nem került nyomtatásra). A kutatás a 2017-es év során valósult meg.  

 

A kvantitatív adatfelvétel jellemzőit mutatja a következő táblázat a két szférában. 
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Jellemzés 
Kutatási  

időszak 

Becsült 

válaszadási arány 
Elemszám 

Vállalati  

kérdőív 

online  

önkitöltős  

20 kérdésből 

álló kérdőív  

2017. január – 

március 
25% 105 

Magánszemélyeknek 

szóló kérdőív 

online  

önkitöltős 

40 kérdésből 

álló kérdőív  

2017. 

november – 

december 

85% 1042 

2. táblázat A kutatási kérdőívek3 jellemzői 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vállalati kérdőíves kutatást nem tartom reprezentatívnak, az eredmények csak a 

konkrét megkérdezettekre vonatkoztathatók, nem kívánom általánosítani a teljes populációra. 

Eredménye azonban értéket képvisel, hiszen 105 szakértő véleménye elemzésre alkalmas 

(összehasonlítható szekunder adatokkal), elgondolkodtatásra ad okot, valamint további kutatási 

irányokat jelölhet ki. A magánszemélyekre kiterjedő kérdőíves felmérés esetében a magas 

elemszámtól vártam a reprezentatív eredményeket. Emellett a magas válaszarány esetén 

kevésbé valószínű a nem válaszolók miatti szignifikáns torzítás.  

A szakirodalom szerint, ha sikerül megmutatni, hogy adataink nem torzulnak a 

válaszmegtagadás miatt, többet érhet, mint egy magas válaszarány. Nem lehet figyelmen kívül 

hagyni ebben az esetben, hogy közel másfél hónap alatt sikerült az 1042 fős mintát lekérdezni, 

valamint azt az érdeklődést, amit a téma iránt tanúsítottak a kitöltők (436 fő adta meg az e-mail 

címét önkéntesen, mivel érdekli a kutatás eredménye). A disszertációban tartalomelemzési 

technikát is alkalmaztam. A módszert azért tartottam fontosnak, mert a választott célcsoportok 

gondolkodásmódját, attitűdjeit sikerült így mélyebben megérteni, így teljesebb bepillantást 

kaptam. Kutatásomban az Atlas.ti programot használtam, amely egyaránt alkalmas kvantitatív 

és kvalitatív elemzésekhez. A kulcskifejezéseket a megfelelő kontextusaival együtt kiemeli a 

dokumentumokból a kvalitatív elemzéshez. Ez a funkció nagy segítségemre volt a kérdőívek 

nyílt kérdéseinek elemzésénél. Az adatok kódolásához több lehetőséget is felkínál a program. 

A vizsgálatok megbízhatóságáról a program gondoskodik, hiszen a keresés automatikus. A 

szoftver nagy előnye, hogy kompatibilis a társadalomtudományok terén leggyakrabban használt 

programcsomaggal, az SPSS-el. 

 

5.3 Az adatfeldolgozás módszerei 

 

Leíró statisztika 

Egyváltozós elemzéseim esetében a skála típusának megfelelően a 2. táblázatban 

összefoglalt statisztikai módszereket alkalmaztam. A kérdőíves felmérések tervezésekor 

körültekintő odafigyelés vezérelt a mérési skálák tekintetében. Fontos szempontot képviselt, 

                                                           
3 A kérdőívek teljes terjedelme megtalálható a disszertáció mellékletében. 
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hogy a nominális mérési szint esetében (például szakmájában dolgozik-e vagy tervezi-e a 

hazatérést) a változók kategorizálást, osztályozást tesznek lehetővé. A sorrendi (ordinális) skála 

alkalmazása már a sokaság egyedeinek valamely tulajdonság intenzitása alapján lehetőséget 

enged a sorba rendezésre (például az anyagi jólétre vagy az általános boldogságérzetre irányuló 

kérdéseim). Magas mérési szintet – főleg arány skálát – használtam a mennyiségi ismérveknél 

(például a havi megtakarítási összeg vagy a biztos egzisztencia elérésének ideje).    

Mutatók Nominális skála Ordinális skála Intervallum/arány skála 

Helyzetmutatók 

módusz 

- kvantilisek, minimum, maximum 

- - átlag 

Szóródási mutatók 

gyakoriság, relatív gyakoriság 

- terjedelem, interkvartilis terjedelem 

- - 
szórás,  

relatív szórás (V%) 

Grafikus megjelenítés gyakoriságra oszlop- és kördiagram 

 - - 
hisztogram, pontdiagram, box-

plot ábra 

3. táblázat Az alkalmazott mutatók és a skálatípusok összefüggése 

Forrás: saját szerkesztés 

A hazai és a külföldi jövedelmekre irányuló kérdések esetében viszont kiemelt figyelmet 

érdemel, hogy ordinális skálát alkalmaztam a válaszadás érdekében (bár a jövedelmek 

vizsgálata arányskálán lenne indokolt). Megemlítendő, hogy a 16. táblázatban szereplő 

statisztikákat csak az arányskála esetében lehet pontosan meghatározni, de az osztályközökbe 

sorolt válaszok alapján – mivel valójában ezek az ismérvek is arányskálán mérhetőek – 

törekedtem a lehetőségek kiaknázására és becsültem a mutatókat. Tehát a feldolgozás során 

becsléssel éltem azoknál a változóknál, ahol a jövedelmeket a válaszadók egy intervallumba 

sorolták be. Ezekben az esetekben osztályközös gyakorisággal számoltam.  

A kvantilis értékek számítása a szélsőséges értékek kezelése miatt volt fontos, a 

szóródás terjedelmének meghatározásánál feltárt esetleges problémát korrigálta. A kvantilis 

értékek közül a leggyakrabban alkalmazott kvartilis értékeket használtam, Q1, Q2 és Q3 

jelölésekkel. Az interkvartilis terjedelemre abban az esetben hagyatkoztam, ahol a statisztikai 

sor középső 50%-a (az első negyed alatti és feletti értékek ilyen esetben kívül esnek) hordozott 

releváns információt.  
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Vizsgálataimban az egyes módozatok összehasonlítását lehetővé tévő ún. szorzókat 

(arányszámokat), illetve parciális szorzókat alkalmaztam. A szorzótényezők biztosítják, hogy 

egyértelműen kifejezésre jusson, hogy hányszorosa az arányt alkotó két érték egymásnak.  

A leíró statisztikai elemzések egyben feltárták a többváltozós elemzések elvégzéséhez 

szükséges feltételeket. 

Következtetéses statisztika, összefüggés-vizsgálat 

Kapcsolatvizsgálatnál kategorizált változók esetében kereszttábla elemzést, míg 

metrikus változók esetében korreláció és regresszió számítást, valamint klaszteranalízist 

alkalmaztam. Két kategoriális változó közötti kapcsolat vizsgálatánál általában χ2 próba 

segítségével dolgoztam. Igazolt szignifikáns kapcsolat esetében a Cramer mutató értékét is 

feltüntettem a kapcsolat szorosságának érzékeltetésére.  Nem paraméteres próbákat 

alkalmaztam az ordinális mérési szintű változók esetében független minták összehasonlítására, 

valamint arányskála esetében is, amennyiben az adatok normál eloszlása nem volt biztosított. 

Mann – Whitney – Wilcoxon próbát akkor alkalmaztam, ha a független mintás t próba feltételei 

nem teljesültek. Mann–Whitney vagy U teszt statisztikának az alapja a két csoport elemeinek a 

párba állítása; ha az egyik típusú pár aránya nagyban eltér a másiktól, valószínűleg különbség 

van a két populációban a számok eloszlásában. Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztam több 

független mintás esetben (egytényezős varianciaanalízis helyett).  A próba nullhipotézise az, 

hogy a vizsgált csoportok mediánja megegyezik (azaz nincs köztük sztochasztikus 

dominancia). A statisztikai próbákkal a sokaságra vonatkozó feltevéseket ellenőriztem. 

Döntéseimet 5%-os szignifikancia szint mellett hoztam meg ( =0,05) az empirikus 

szignifikancia szint, azaz a p érték alapján. A korreláció-számításnál Pearson féle lineáris 

korrelációs együtthatóval mértem a kapcsolatok erősségét. Idősorok elemzésénél a polinomiális 

trendvonalat használtam (ingadozó adatok esetén jól alkalmazható ez a görbe, közülük is 

általában a parabolát ismerik és használják a leginkább).  

 

6 Eredmények 

 

Jól megfigyelhető, hogy az 1970-es évek jelentős változást hoznak a 

társadalomtudományi kutatásokban, ugrásszerűen megnövekszik ugyanis a témával foglalkozó 

publikációk száma. A tartalomelemzéssel feltárt információk egyértelműen igazolták, hogy a 

tudományos kutatások a legkülönbözőbb metszetekben adnak áttekintést a társadalmak 

rétegződésének problémájáról, és az egyensúly-egyensúlytalanság, az egyenlőtlenség-

egyenlőség kérdése mondhatni állandó napirendet képvisel a különböző tanulmányokban. 
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2. ábra. A jövedelemelosztás és a jövedelemegyenlőtlenség említésének gyakorisága a  

Science Direct adatbázisában 

Forrás: saját szerkesztés a Science Direct adatbázisa alapján 

 

A dolgozatban az alábbiak szerint fogalmazom meg a téziseimet.  

H1: A vállalatokon belül Magyarországon nagyarányú bérkülönbségek figyelhetők meg – 

amelyet még a vállalati szakemberek is alábecsülnek –, és a munkavállalók közötti 

bérkülönbségek a vállalatok méretével arányosan nőnek. 

A 3. ábra a vállalkozási kategóriák tükrében mutatja be az átlagosan tapasztalható 

bérkülönbségeket. A méretkategóriák növekedésével az átlagos bérkülönbségek is növekednek. 

Érdemesnek látszott kiemelni azokat az említett maximum értékeket, amelyek a 

vállalkozásoknál tapasztalható legalacsonyabb és legmagasabb bér közötti differenciát 

mutatják. 

 
Átlagos bérkülönbség  Legmagasabb bérkülönbség  

 

Mikro-vállalkozás 1 : 2 1 : 9 

Kisvállalkozás 1 : 3 1 : 10 

Közepes vállalat 1 : 5 1 : 50 

Nagyvállalat 1 : 11 1 : 150 

3. ábra Bérkülönbségek a vállalkozási kategóriák szerint (arányszámok) alkalmazott-

alkalmazott között 

Forrás: saját kutatás, 2017 (N=105) 
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A feltételezésem igaznak bizonyult, ugyanis ha a primer adatgyűjtésből nyert 

információimat összevetem a NAV által közölt statisztikákkal, lényeges eltérést tapasztalhatunk a 

bérkülönbségek tekintetében. A hipotézist sikerült abban az értelemben is bizonyítanom, 

vállalkozási kategóriák tükrében bemutattam az átlagosan tapasztalható bérkülönbségeket. A 

méretkategóriák növekedésével az átlagos bérkülönbségek is növekednek. 

T1: Magyarországon a vállalatokon belül nagyarányú bérkülönbségek figyelhetők meg – amelyet 

még a vállalati szakemberek is alábecsülnek –, és a munkavállalók közötti bérkülönbségek a 

vállalatok méretével arányosan nőnek. 

 

H2: A magyarok külföldön átlagosan 4-5-ször több bérjövedelmet kapnak munkájukért. Ha 

itthon a fizetésük 2,5-szeresét megkapnák, hazajönnének.   

Nem mindennapi vállalkozás volt, mikor a jövedelemegyenlőtlenség ún. természetes 

határának keresését tűztem ki célul. A 4. ábra egy csokorba gyűjti a kapott eredményeket. Több 

tíz kérdés, ezer fő feletti válasz és több ezer karakter elemzése adta, milyennek ítélik a 

jövedelemkülönbségeket azok, akiknek valóban van összehasonlítási alapjuk. Bár az anyagi 

jólét nem lehet az emberi lét fő célja, de meghatározó tényező (kinek nagyon, kinek kevésbé). 

Az átlagbérek megítélése a különböző dimenziókban talán lélegzetelállító tendenciát mutat, ami 

biztos, hogy ezek a számok eddig csak maximum ideológiákban léteztek.  

 
 

4. ábra Nettó átlagbérek megítélése különböző dimenziók mentén (2017)4 

Forrás: saját szerkesztés a primer kutatás eredményei alapján 

 

                                                           
4 KSH adat forrása: Gyorstájékoztató Keresetek, 2017. január–november 

Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1711.html 
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A kérdőíves felmérésből bebizonyosodott, hogy valóban több mint 4-szeres különbségek 

figyelhetők meg a hazai és a külföldi bérek között. A második megállapítás esetében a hipotézis 

ellenkezője bizonyult igaznak, mely alapján megfogalmaztam tézisemet.  

 

T2: A magyarok külföldön átlagosan 4-5-ször több bérjövedelmet kapnak munkájukért. Ha 

itthon a fizetésük 2,5-szeresét megkapnák, akkor sem jönnének haza.   

A külföldi lét és a magyarországi helyzet közötti eltéréseket a következő táblázat (4. 

táblázat) arányszámai (szorzók) példázzák. 

 

 

H3: A külföldön munkát vállalt magyarok a jobb anyagi körülmények miatt boldogabbak. 

A külföldön élő magyarok összességében az anyagi jólétet külföldön jobbnak ítélték, és 

külföldön boldogabbak a megkérdezettek. A megszerzett jövedelem és az emberek boldogsága 

között azonban Magyarországon és külföldön egyaránt laza kapcsolat áll fenn. A 

megkérdezettek legfőképpen a személyes okok alapján döntenek a hazaköltözés mellett. 

Kiemelt jelentőségű az a tény, hogy akik nagy valószínűséggel hazajönnek, azok a korábbi 

magyarországi anyagi helyzetüket (jólétet) valamivel jobbnak értékelték a 6 fokozatú skálán 

(nem forintértékben), mint azok, akik nem tervezik a hazajövetelt. Az viszont, hogy hogyan 

értékeli az anyagi helyzetét külföldön nincs összefüggésben azzal, hogy hazajön vagy sem. 

 

Ez a feltételezésem hamisnak bizonyult. Megállapítható, hogy összességében az anyagi 

jólétet külföldön jobbnak ítélték, és külföldön boldogabbak a megkérdezettek. Az 

eredményekből kiderült, hogy nem állapítható meg egyértelműen a pénz boldogító hatása. A 

megszerzett jövedelem és az emberek boldogsága között Magyarországon és külföldön egyaránt 

laza kapcsolat áll fenn. Ebből arra lehet következtetni, hogy a megkérdezettek boldogságát más 

tényezők is befolyásolják. Az elemzéseim alapján az állítás kiegészítve alakul át tézissé.  

T3: A külföldön munkát vállalt magyarok nemcsak a jobb anyagi körülmények miatt 

boldogabbak, a boldogságot más tényezők is befolyásolják.  
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Megnevezés Magyarország Külföld 
Külföld vs.  

Magyarország 
Szorzók 

Havi nettó átlagjövedelem közötti eltérés 

(Ft) 
139 179 584 587 külföld javára 4,2 

Tipikus havi nettó jövedelem közötti 

eltérés (Ft) 
106 806 428 739 külföld javára 4,0 

Havi nettó felező jövedelem közötti eltérés 

(Ft) 
109 251 479 699 külföld javára 4,4 

Havi nettó jövedelmek közötti átlagos 

eltérés (Ft) 
egyedi adatokból számolva külföld javára 11 

Átlagos megtakarítási idő egy biztos 

egzisztenciához (év) 
20,4 6,5 külföld javára5 3,1 

Átlagos havi megtakarítás (Ft) 14 768 227 463 külföld javára 15,4 

Megnevezés    Szorzók 

Reálisnak vélt havi jövedelem és a 

magyarországi minimálbér közötti eltérés 

nettó értéken számolva (Ft) 

361 725 84 787 - 4,3 

Reálisnak vélt havi jövedelem és a 

magyarországi garantált bérminimum 

közötti eltérés nettó értéken számolva (Ft) 

361 725 107 065 - 3,4 

Reálisnak vélt havi jövedelem és a 

kutatásban szereplő magyarországi 

átlagbér közötti eltérés nettó értéken 

számolva (Ft) 

361 725 139 179 - 2,6 

„Amennyiért hazajönne” és a kutatásban 

szereplő magyarországi átlagbér közötti 

eltérés nettó értéken számolva (Ft) 

507 257 139 179 - 3,6 

„Amennyiért hazajönne” és a reálisnak 

vélt átlagbér közötti eltérés nettó értéken 

számolva (Ft) 

507 257 361 725 - 1,4 

4. táblázat Összefoglaló táblázat a kutatás eredményeiről 

Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                           
5 Fordítva értelmezendő: Magyarországon átlagosan 3,1-szer több idő szükséges egy biztos egzisztencia 
megteremtéséhez. 
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7 Összefoglalás 

 

A jövedelemegyenlőtlenségekkel foglalkozó kutatások hajója erős hullámverésekkel 

küzd. Ha a világba kitekintünk, rendkívül sajátos jelenségnek vagyunk a tanúi: a jövedelem 

nemzetközi egyenlőtlensége már jó ideje egyre nőtt, és jelenleg is tovább növekszik. A 

válságjelek felerősödése a jövedelemegyenlőtlenségek tekintetében nem kétséges. A világ 

globális problémáival foglalkozó jelentések, elemzések azt mutatják, hogy a 

jövedelemkülönbségek óriási méreteket öltenek.  

Nem kétséges, hogy Magyarország munkaerő-kibocsátó országgá vált Nyugat-Európa 

irányába. A szekunder migráció kutatások tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy a migrációban 

részt vevő ember motivációja az ismeretek egyik fekete dobozát jelenti. A nagyarányú 

bérkülönbségekből és általában az élet minőségének jelentős differenciáiból eredően hazánkban 

egy létező jelenség a nyugati munkavállalás.  

Az egyenlőtlenség problémája, ahogy a világban, úgy az Európai Unióban, mint 

regionális tömbben is tapasztalható. A dolgozatban számba vettem az objektív gazdasági 

egyenlőtlenségi viszonyokat az Európai Unión belül.  Úgy vélem, hogy az unióban fennálló 

társadalmi és gazdasági rétegződés részben a történelem terméke. Nagy általánosságban 

megállapítható az is, hogy a szegény országok esetében megfigyelhető tendencia, hogy a 

jövedelemmegoszlás tekintetében nagyobbak a regionális eltérések, mint a gazdagabb 

országokban. Ma a fejlett országok részben azért fejlettek és szilárdak politikailag, mert egész 

közelmúlt történelmük során beavatkoztak a piaci erők játékába, és olyan politikát alakítottak 

ki, amely ellensúlyozta és módosította ezeknek az erőknek a káros hatását. Megállapításaim 

szerint Európán belül az Európai Uniónak erősen számolni kell a jövőben a további kelet-

nyugati irányú legális bevándorlással. 

A jelenlegi gazdaságpolitikáknak egyszerűen az lenne a feladata, hogy a túlzottan nagy 

egyenlőtlenségeket elkerülje, hiszen a jövedelemkoncentráció, a gazdasági egyenlőtlenségek 

fokozódása nemcsak igazságtalan, hanem elviselhetetlen is. A nagyobb egyenlőségre irányuló 

igazi haladásnak a szegény néptömegek javára kellene bekövetkeznie. A jómódú állampolgárok 

nagy mértékben „adósai a szegényeknek”, s ezt az adósságot valamilyen formában ki kell tudni 

egyenlíteniük. Hiszem, hogy a társadalmi kiegyenlítődést kereső reformok segítségével a 

társadalmi-gazdasági rendszer jobbá és igazságosabbá tehető, amennyiben a tudomány és a 

politika szorosan együttműködnek. 
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