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ELŐSZÓ
Elkészült Magyarországnak a rendszerváltás óta eltelt időszak társadalmi fejlődését a millenniumi
fejlesztési célok fényében értékelő első jelentés.
Az ENSZ 1990-es években szervezett világkonferenciáin született egyezmények és határozatok
alapján 2000-ben elfogadott Millenniumi Deklaráció fontos lépést tett egy olyan világ kialakítása
felé, amelyben a fenntartható fejlődés és a szegénység csökkentése a legfontosabb célkitűzések.
A 2000 szeptemberében megrendezésre került Millenniumi Közgyűlésen az ENSZ 189 tagállama,
köztük Magyarország, közösen elfogadták a fejlődés mérésére szolgáló célkitűzéseket.
A célkitűzések a társadalmakat arra ösztönzik, hogy jelentős, mérhető javulást érjenek el az
emberek életfeltételeiben. Ezek a célkitűzések nemcsak a fejlődő országok számára teremtenek
lehetőséget az eredmények mérésére, hanem fejlesztési programokat finanszírozó fejlett
országok és a programok lebonyolításában közreműködő nemzetközi szervezeteknek számára
is. Az első hét célkitűzés a szegénység különböző formáinak csökkentésére irányul. A nyolcadika világ országai közötti fejlesztési célú együttműködés- az első hét cél elérésének eszközeivel
kapcsolatos.
Az egyes országok fejlődésének figyelemmel kísérése érdekében az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP) támogatja a millenniumi fejlesztési célokról szóló jelentések elkészítését. Eddig több,
mint húsz ország készítette el ezt a jelentést, és további tízegynéhány ország jelentése most
van készülőben. A UNDP azt tervezi, hogy minden országban legalább egy jelentés készüljön
2004-ig.
Az elkészült jelentés két értelemben is kiindulópontként szolgál. Egyrészt a Millenniumi
Deklaráció egy tizenöt éves fejlesztési időtartamot javasolt, és ennek megkezdésekor érdemes
dokumentálni a jellemző állapotokat. Másrészt ez a jelentés az Európai Unióval együttműködve
készített másik jelentés, a Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról (JIM) elkészítéséhez is
kapcsolódott.
A millenniumi fejlesztési célokról szóló jelentésnek, csakúgy, mint a társadalmi befogadásról
szóló jelentésnek a célja, hogy hozzájáruljon az emberek életfeltételeinek javításához. Az eddig
megtett út áttekintése és új nemzeti célok megfogalmazása segíti a kormányzati szerveket,
a civil szervezeteket és a politikai döntéshozókat, hogy megtalálják a legbiztonságosabb utat
Magyarország fenntartható humán fejődése számára. A jelentés megerősítette a kormányzat
elkötelezettségét a célok irányába, és ugyancsak hozzájárult, hogy megtalálják a leghatékonyabb
társadalompolitikai intézkedéseket a kitűzött célok elérésére.
A jelentést a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) készítette el.
Őszintén remélem, hogy a jelentés megállapításai támogatják és megkönnyítik a társadalmi
befogadásról szóló Nemzeti Akcióterv elkészítését. A jelentés elkészítésének folyamata
ráirányította figyelmet a különféle társadalompolitikai problémákra, és elősegítette a politikai
reformokra, intézményi változásokra és forráselosztásra vonatkozó döntéseket.
Dr. Göncz Kinga
Politikai Államtitkár
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
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ELŐSZÓ
A 2000 szeptemberében megrendezett Millenniumi Közgyűlésen az ENSZ tagállamai újra elkötelezték magukat a fenntartható fejlődés előmozdítása és a szegénység csökkentése mellett.
A millenniumi fejlesztési célok a kilencvenes évek során az ENSZ által szervezett világkonferenciákon született egyezmények alapján kerültek meghatározásra. A tagállamok megegyeztek abban, hogy ezeknek a célkitűzéseknek az alapján fogják mérni az országok fejlődését.
A célkitűzések a társadalmakat arra ösztönzik, hogy jelentős, mérhető javulást érjenek el az emberek életfeltételeiben. Ezek a célkitűzések egyrészt a fejlődő országok, másrészt a fejlesztési
programokat finanszírozó fejlett országok és a programok lebonyolításában közreműködő nemzetközi szervezetek számára is lehetőséget teremtenek a fejlődés mérésére. Az első hét célkitűzés a szegénység különböző formáinak csökkentésére irányul. A nyolcadik- a világ országai közötti együttműködés- az első hét cél elérésének eszközeivel kapcsolatos.
Ez a magyar jelentés négy országnak- Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Szlovákiának és
Szlovéniának- a társadalomfejlődését a millenniumi célok fényében értékelő első kísérletnek
a része. A jelentés a globális célkitűzések és a nemzeti, ez esetben a magyar prioritások közötti
összefüggésekre összpontosítva teszi mindezt. A jelentés arra törekszik, hogy a felhívja a közvélemény figyelmét a millenniumi kezdeményezésre, megújítsa a szegénység leküzdésére tett politikai kötelezettségvállalást, és ráirányítsa a figyelmet egyes fejlesztési problémákra.
Az Európai Unió új tagállamaiként, ezeknek az országok különleges alkalma nyílik, hogy a saját
nemzeti kontextusukhoz adaptálják a millenniumi célkitűzéseket. Ennek az adaptálási folyamatnak keretében ez a jelentés részletesen elemzi a szegénységnek az EU csatlakozás előestéjén jellemző állapotát, és felhívja figyelmet az EU Szociális Chartájával összhangban álló társadalmi befogadási politika megalkotásának szükségességére. A jelentés ugyancsak hangsúlyozza a fejlett
országok kötelezettségét arra, hogy a fejlődő országokat támogassák fejlesztési céljaik elérésében. Ahol lehetséges volt, a millenniumi fejlesztési célok indikátorai építettek az EU tagállamoknak az egyenlőtlenségekkel és hozzáféréssel kapcsolatos jelentési kötelezettségeire (főképpen
a EU szociális befogadás folyamat indikátoraira), valamint egyéb nemzeti politikákra. A jelentés
hossza és mélysége a mutatja az országok fejlettségi szintjét és rávilágít a fejlesztési problémák
részletes elemzésének szükségességére.
A jelentést független szakértők készítették a statisztikai hivatal és más kutató intézetek szakértőinek hathatós támogatásával. A jelentés elkészítését az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fejlesztési Programja (UNDP) támogatta és a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) koordinálta. A munka
során több konzultáción segítették a szerzőket a nemzeti szakértők. Hasonló jelentések készülnek a többi tagországban is.
Amint az ország EU csatlakozása is mutatja, Magyarország jelentős fejlődésen ment keresztül
a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés érdekében követett politikák és intézmények megalkotásában. A UNDP reményét fejezi ki, hogy a jelentés segíteni fogja a magyar politikusokat, hogy ezt a feladatot befejezhessék.
Ben Slay,
Igazgató, UNDP Regionális Központ, Pozsony

4

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerzők köszönetüket fejezik ki Dr. Göncz Kinga államtitkár asszonynak (ESZCSM) és Dr. Vukovich Gabriella elnökhelyettes asszonynak (KSH) hathatós támogatásukért. Kollégáik az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban és a Központi Statisztikai Hivatalban nagymértékben hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez. A jelentés készítése során tartott három szeminárium
résztvevői értékes megjegyzéseikkel segítették a jelentés formálódását. Köszönjük a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) stimuláló munkakörnyezetét.

5

Rövidítések listája
AIDS –

Szerzett immunhiányos betegség (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

APEL –

Előzetes és gyakorlati tanulmányok akkreditációja (Accreditation of Prior and Experiential Learning)

CEE

–

Közép-, Kelet-Európa (Central and Eastern Europe)

CIS

–

Független Államok Közössége (Commonwealth of Independent States)

EC

–

Európai Bizottság (European Commission)

EU

–

Európai Unió (European Union)

GDP

–

Bruttó Hazai Termék (Gross Domestic Product)

HDI

–

Humán Fejlettség Mutató (Human Development Index)

IALS

–

Nemzetközi Felnőtt Írásbeliségi Felmérés (International Adult Literacy Survey)

ICT

–

Info-kommunikációs technológia (Information and Communication Technology)

ISCED
JIM

–

Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról (Joint Inclusion Memorandum)

MDGs –

Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development Goals)

NAP

Nemzeti Akcióterv (National Action Plan)

NGO

6

Nemzetközi Standard Oktatási Besorolás International Standard Classification of Education

–

civil szervezet (Non-Governmental Organisation)

NHDR –

Nemzeti Humán Fejlettség Jelentés (National Human Development Report)

NSI

Statisztikai Hivatal (National Statistical Institute)

–

NUTS –

Statisztikai Területi Egységek Nomenklatúrája (Nomenclature of Territorial Units for
Statistics)

OECD –

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic
Co-operation and Development)

ODA

–

Hivatalos Fejlesztési Támogatás (Official Development Assistance)

PISA

–

Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelési Program (Program for International Student Assessment)

PPP$ –

Vásárlóerő-paritás (Purchasing Power Parity expressed in US dollars)

PRSP –

Szegénység csökkentési stratégiai tanulmányok (Poverty Reduction Strategy Paper)

RBEC –

Az ENSZ Fejlesztési Szervezet Európáért és a Fügetlen Államok Közösségéért felelős
regionális irodája (Regional Bureau for Europe and the CIS of the United Nations Development Programme)

SMEs –

Kis és középvállalatok (Small and Medium Enterprises)

TIMSS –

Harmadik Nemzetközi Matematikai és Tudományos Felmérés Third International Mathematics and Science Survey

UN

Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations)

–

UNDP –

ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme)

WB

Világbank (The World Bank)

–

TARTALOMJEGYZÉK
Vezetői összefoglaló ..................................................................................................................... 8
Bevezetés: a millenniumi fejlesztési célok .............................................................................. 10
Makrogazdasági változások Magyarországon ...................................................................... 11
Cél 1:

A súlyos szegénység és az éhínség leküzdése ......................................................... 13

Cél 2:

A mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás ................................................................. 25

Cél 3:

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása ............................................................. 29

Cél 4:

A gyermek-halandóság csökkentése ......................................................................... 33

Cél 5:

Az anyák egészségének védelme,
a gyermekágyi halálozás csökkentése ...................................................................... 33

Cél 6:

A HIV/ AIDS, a malária és egyéb betegségek leküzdése ......................................... 37

Cél 7:

Fenntartható fejlődés környezeti szempontból ...................................................... 45

Hivatkozások ................................................................................................................................ 48
Magyarázó jegyzetek .................................................................................................................. 50
Millenniumi Fejlesztési Célok .................................................................................................... 54
EU társadalmi kirekesztés indikátorok .................................................................................... 56

7

VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ
Az ENSZ Millenniumi Közgyűlésén 2000 szeptemberében a tagállamok kinyilvánították,
hogy a fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése és a szegénység leküzdése
a legfontosabb fejlesztési céljuk. A fejlődés
mérhetősége érdekében az ENSZ annak illetékes szervezete a UNDP nyolc fejlesztési célt
fogalmazott meg, és minden fejlesztési célhoz mérhető célkitűzéseket rendelt. A célkitűzések a 1990 és 2015 közötti időszakban elérendő fejlődést rögzítik.
Az alábbi jelentés arra vállalkozik, hogy az itt
felsorolt célok fényében értékeli Magyarország fejlődését 1990 óta. A jelentés fő hangsúlya a szegénység csökkentésének céljára
esik, így legrészletesebben ezzel a témakörrel foglalkozunk, az oktatással, az egészséggel kapcsolatos célok irányában tett fejlődést
is ennek fényében értékeljük. Az egyes célokhoz rendelt konkrét célkitűzések alapvetően
a fejlődő országok körülményeinek figyelembevételével kerültek megfogalmazásra, sok
esetben így más indikátorokat használunk.
Az első cél a súlyos szegénység és az éhínség leküzdése, az ehhez kapcsolódó célkitűzés pedig a napi 1USD-nél kevesebből élők
arányának felére csökkentése. Ezért Magyarország egy másik, a UNDP által javasolt szegénységi küszöböt, a naponta 4,3 USD-nál
kevesebb jövedelemből élő személyek arányának alakulását vizsgáltuk, a vásárlóerő paritás (purchasing power parity, PPP) figyelembevételével. ¹ Ez alapján a szegénységi küszöb
alapján 1991-ben 11% volt a szegények aránya. A szegénységi ráta a későbbi gazdasági
recesszió időszakában folyamatosan növekedett, 1996-ban érve el csúcspontját (18%),
attól az évtől kezdve viszont folyamatosan és
gyorsan csökkent az értéke, így az évtized végén már csak a lakosság 6%-a tartozott az így
definiált szegények közé. A szegénységi küszöböt fix jövedelem-értékként meghatározó
abszolút szegénységi mutatók mellett defini¹
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Lásd a jegyzeteket.

álhatunk relatív szegénységi rátát is. A mediánjövedelem 60%-ánál kevesebből élők aránya a vizsgált időszak alatt végig növekszik:
a kilencvenes évek elején 11% volt, majd 1995
után 13% körül ingadozó érték jellemző.
A második millenniumi fejlesztési cél a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítása.
Magyarországon a gyermekek 16 éves korukig kötelesek iskolába járni. Ez azt jelenti, hogy
az alapfokú oktatásban (1 – 8. osztály) minden
gyerek részt vesz. Ugyanakkor a gyermekek
egy kis része az iskolaköteles kor végéig sem
szerzi meg az általános iskolai végzettséget.
Arányuk a kilencvenes évek folyamán csökkent: 1990/ 91-ben a 16 éves népesség 6%-a
nem fejezte be az általános iskolát, az évtized közepén négy százalék körüli volt ennek
a mutatónak az értéke, 2000-re pedig 2%-ra
csökkent. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy
ma már az általános iskolai végzettség nem
elég ahhoz, hogy valaki a munkaerőpiacon
kamatoztatható képességekkel rendelkezzen.
A kilencvene években az érettségit adó középiskolákban és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya is jelentősen megemelkedett az
egyes korcsoportokban.
A harmadik millenniumi cél a nemek közötti
egyenlőtlenség előmozdítása, az ehhez kapcsolódó célkitűzés pedig a nemek közötti beiskolázási különbségek kiegyenlítése. Míg az
általános és a középiskolában tanulók között
nagyjából egyforma fiúk és lányok száma, addig a felsőoktatásban tanulók között ma már
lényegesen többen vannak a lányok. A felsőoktatásban a kilencvenes évek elején még néhány százalékkal alacsonyabb volt a lányok
aránya, a kilencvenes évek végén azonban
10 – 15%-kal többen vannak a lányok. Magyarországon az oktatásban tehát nem figyelhető
meg a nők lemaradása. Munkaerőpiaci kutatások kimutatják, hogy a nők között magasabb a gazdaságilag inaktívak, de alacsonyabb a munkanélküliek aránya, mint a férfiak
körében. Az alacsony végzettségű dolgozók
között a kilencvenes évek során csökkent
a férfiak kereseti előnye, a diplomások között
viszont növekedett, bár ez nagyrészt annak

köszönhető, hogy a diplomás nők között többen dolgoznak a közszférában. A gazdasági és
politikai élet vezető pozícióiban azonban csak
nagyon kismértékben növekedett a nők aránya a kilencvenes évek folyamán.
A negyedik milenniumi cél a gyermekhalandóság csökkentése. Magyarországon
a csecsemőhalandóság mutatója először
1997-ben csökkent 10 ezrelék alá, 2000-ben
ugyan emelkedett, de azóta megint csökkenő
tendenciát mutat. 2002-ben ezer élveszülöttre
7 egy éven aluli meghalt jutott. Az ötödik millenniumi fejlesztési cél az anyák egészségének
növelése. Ezen a területen az egyik legfontosabb célkitűzés a gyermekágyi halálozás csökkentése. Magyarországon 1990 és 2002 között
az anyai halálozási ráta, kisebb ingadozásokkal fokozatosan javult. 1990 százezer évközépi
női népességre egy anyai halálozás jutott,
2002-ben ugyanez az arány már csak 0,3. Az
anyai halálozás leginkább a 35 – 44 éves korosztályban fordult elő.
A hatodik millenniumi cél a HIV/ AIDS, malária és egyéb betegségek terjedésének megállítása és visszafordítása. Magyarországon
a fertőző betegségek a halandóság elenyésző részéért felelősek, és ez a tendencia is javuló képet mutat. 2002-ben a meghaltak
0,43%-a hunyt el fertőző és élősdiek okozta
betegségben, szemben az 1990-es esztendő
0,66%-ával. A legtöbb halált okozó fertőző
betegség 12 éve (67%) és ma (53%) is a tbc
és annak szövődményei voltak. A századelőn
még sok áldozatot követelő gyermekkori fertőző betegségek, nemi betegségek, vérhas és
tífusz ma már nem jelentenek veszélyt. Javultak a higiénés viszonyok, hatékony gyógyszerek jelentek meg, a gyermekbetegségek ellen
pedig bevezették a védőoltásokat.
A mortalitási mutatók 1993-tól tapasztalt fokozatos javulása az életkilátások, a várható élettartam emelkedésében is nyomon követető. Míg 1993-ban a férfiak születéskor
várható átlagos élettartama 64,5 év, a nőké

73,8 év volt, 2001-re ugyanez a mutató a férfiak esetében 68,2 évre, a nők esetében pedig
76,5 évre emelkedett. A javuló tendencia ellenére a Magyarországi halandóság jóval magasabb, mint a hasonló gazdasági fejlettségű
országokban. A halálozás struktúrájában figyelmet érdemel, hogy a férfiak halandósága
1990 óta nagyobb mértékben javult, mint
a nőké. Az utóbbi tizenkét évben a halálozások több mint felét a keringési rendszer betegségei okozták, további majdnem egynegyedét pedig a daganatos betegségeknek
tulajdoníthatjuk. További fontos halálok az
emésztőrendszer és a légzőrendszer betegségei, illetve az erőszakos halálokok. Ez az
öt vezető haláloki csoport adja a halálozások 94%-át. Az 1990-es évek során a haláloki
struktúra csak kis mértékben változott.
A hetedik millenniumi cél a környezeti szempontból fenntartható fejlődés előmozdítása.
A kilencvenes évek elején végbement gazdasági szerkezetváltás során jelentősen csökkent a szennyező iparágak tevékenysége, így
a környezeti terhelés is. A fenntartható fejlődés környezeti szempontjai egyre integránsabb részét képezik a hazai gazdaságfejlesztési és társadalompolitikáknak.
Kistelepüléseken a vezetékes ivóvízzel nem
rendelkező háztartások aránya kevesebb,
mint a felére, 30%-ról 12%-ra csökkent 1990
és 2002 között. Nagyobb településeken viszont nem történt hasonló mértékű javulás, bár a fővárosban a háztatásoknak csak
egy nagyon kis részébe nincs bevezetve az
ivóvíz. A kilencvenes évek folyamán jelentősen növekedett a települési szemétszállításba bekapcsolt háztartások aránya, különösen a kistelepüléseken. A szennyvíz-elvezető
csatornázás terén is volt fejlődés, ugyanakkor
ebben a vonatkozásban még mindig jelentős különbségek vannak. A kistelepüléseken
2002-ben is csak a háztartások 23%-a rendelkezik csatornázottsággal.
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Millenniumi Fejlesztési Célok Jelentés

BEVEZETÉS:
A MILLENNIUMI
FEJLESZTÉSI CÉLOK
Az ENSZ Millenniumi Közgyűlésén 2000 szeptemberében a tagállamok kinyilvánították,
hogy a fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése és a szegénység leküzdése
a legfontosabb fejlesztési céljuk. A fejlődés
mérhetősége érdekében az ENSZ nyolc fejlesztési célt fogalmazott meg, amelyek egyrészt kitűzik a fejlődés követendő irányvonalát, másrészt az országok által megtett út
értékelésére is szolgálnak. Minden fejlesztési célhoz mérhető célkitűzéseket rendelt az
ENSZ és annak illetékes szervezete a UNDP.
A célkitűzések a 1990 és 2015 közötti időszakban elérendő fejlődést rögzítik. Ezek a fejlesztési célok és az egyes célkitűzések a következők:
n 1. Cél: A súlyos szegénység és az
éhínség leküzdése
Célkitűzés: a napi 1USD-nél kevesebből
élők arányának felére csökkentése.
n 2. Cél: A mindenkire kiterjedő alapfokú
oktatás
Célkitűzés: minden fiú és lány alapfokú oktatásban részesüljön.
n 3. Cél: A nemek közötti egyenlőség
előmozdítása
Célkitűzés: nemek közötti beiskolázási különbségek kiegyenlítése az alap- és középfokú oktatásban 2005-re, a felsőoktatásban
2015-re.
n 4. Cél: A gyermekhalandóság
csökkentése
Célkitűzés: az öt éven aluliak halandóságának 2/ 3-os csökkentése.
n 5. Cél: Az anyák egészségének védelme,
a gyermekágyi halálozás csökkentése
Célkitűzés: a gyermekágyi halandóság
75%-os csökkentése.
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n 6. Cél: A HIV/ AIDS, a malária és egyéb
betegségek leküzdése
Célkitűzés: a HIV/ AIDS, malária és egyéb
betegségek terjedésének megállítása, és
visszafordítása.
n 7. Cél: Fenntartható fejlődés környezeti
szempontból
Célkitűzés: a biztonságos ivóvízhez nem jutók arányának felére csökkentése, 2020-ra
a slum-okban élők életkörülményeinek
érezhető javítása és a fenntartható fejlődés
elveinek a nemzeti politikákba való beépítése.
n 8. Cél: A világ országainak
együttműködése a fejlődés érdekében
Célkitűzés: a fejlődéshez való segítségnyújtás az arra rászoruló országoknak adósságszolgálati, nemzetközi kereskedelem, hitelezés és segélyezés szempontjából.
Az alábbi jelentés arra vállalkozik, hogy az itt
felsorolt célok fényében értékeli Magyarország fejlődését 1990 óta. A jelentés fő hangsúlya az a szegénység csökkentésének céljára
esik, így legrészletesebben ezzel a témakörrel
foglalkozunk, az oktatással, az egészséggel
kapcsolatos célok irányában tett fejlődést is
ennek fényében értékeljük. Jelentésünk több
értelemben is közös munka eredménye, egyrészt kapcsolódik a UNDP pozsonyi regionális
központja által készítendő négy országot vizsgáló leíráshoz, másrészt a több megbeszélésen keresztül a szélesebb szakma megállapításait is tükrözi.
Az egyes célokhoz rendelt konkrét célkitűzések alapvetően a fejlődő országok körülményeinek figyelembevételével kerültek megfogalmazásra, többségük így közvetlenül nem
alkalmas arra, hogy hazánk elmúlt tizenhárom
évben mutatott fejlődéséről képet nyújtson.
A célokhoz, célkitűzésekhez rendelt indikátorok nagy részére ez a megállapítás szintén
érvényes. Ezekben ez esetekben egyéb mérőszámok fogják képezni a tárgyalás kiindulópontját és csak a részterületek egymással való
összefüggésének logikáját követjük.

Cél 1

MAKROGAZDASÁGI
VÁLTOZÁSOK
MAGYARORSZÁGON
A gazdasági átmenet első szakaszát, a kilencvenes évek elejét a gazdasági szerkezetváltás jellemezte. A keletre irányuló kereskedelem összeomlása következtében egész
iparágak kerültek nehéz helyzetbe (bányászat, nehézipar), a vállalkozás-alapítás szabadsága pedig elsősorban a szolgáltatási szektor
térnyerését eredményezte. Ezt az időszakot
a belföldi és külföldi kereslet csökkenése és
ennek következtében 1990 és 1993 között
a GDP csökkenése jellemezte. A kilencvenes
évek második felében viszont a gazdaság
növekedett, 1997-től jelentős, évi 4 – 5 % körüli mértékben. A gazdasági növekedés beindulásában és felgyorsulásában ki kell emelni
a külföldi működőtőke-befektetések szerepét.
Az átmenet első szakaszában a gazdasági viszszaesés időszakában nagymértékben csökkent a foglalkoztatás. 1990 és 1997 között
több, mintegy egymillió kétszázezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. Az egyes gazdasági ágazatok közül jelentősen csökkent
a foglalkoztatás a bányászatban, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, a feldolgozóipari ágazatok közül pedig különösen a vas és
acéliparban. Eközben a szolgáltató szektorban valamelyest növekedett a munkavállalók száma: a kereskedelemben, a szállodaiparban és a vendéglátóiparban volt nagyobb
mértékű a foglalkoztatás emelkedése. A foglalkoztatás csökkenése egyrészt megnyilvánult
a munkanélküliségi ráta gyors növekedésében, amely 1993-ban érte el csúcspontját.
Másrészt rohamos gyarapodott a gazdaságilag inaktív népesség: a munkavállalási korú
népességben az inaktívak aránya az 1990-es
23%-ról, 1996-ra 35%-ra nőtt. A kilencvenes
évek második felében meginduló gazdasági
növekedés során kismértékben emelkedett
a foglalkoztatás, 1997 és 2000 között kétszá-

Ábra A:
A gazdasági növekedés alakulása a kilencvenes években (előző év = 100 %)
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GDP
Háztartások reáljövedelme

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2002

zezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Ez
a munkanélküliségi ráta csökkenésében is
megmutatkozott.
A háztartások reáljövedelmeinek változását a GDP alakulása és a foglalkoztatottság

Ábra B:
A foglalkoztatottság alakulása a munkavállalási korú lakosságon belül
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Foglalkoztatott
Munkanélküli
Nyugdijas
Tanuló
Gyed/Gyes
Egyéb inaktiv
Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2003
Megjegyzés: A munkavállalási kor a férfiaknál a 15 – 59 éves, nőknél a 15 – 54 éves kort
jelenti.
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kedés megindulása után pedig annál lassabb
ütemben kezdett növekedni, kivéve a választási éveket.

Ábra C:
A jövedelmi egyenlőtlenségek változása a kilencvenes években
35 %

5,0

30 %

4,0

25 %

3,0

20 %
2,0

15 %

1,0

10 %
5%

0,0
1987
Gini

1992

1995
1996
P90/P10

1999

2000

2001

Forrás: Tóth (2002), 1987 KSH Jövedelem-felvétel, 1992 – 996 Magyar Háztartás Panel,
1999 – 2001 TÁRKI Háztartás Monitor alapján
Megjegyzés: Fogyasztási egységre számított háztartási jövedelmek személyi eloszlása alapján. Gini-együttható értéke %-os formában. P90/ P10 a jövedelem-eloszlás
kilencvenedik és tizedik percentilisének hányadosa.

alakulása mellett az infláció, valamint a bérés jövedelemkiáramlásra vonatkozó társadalmi – politikai döntések befolyásolták. Így
a háztartási jövedelmek csökkenésének mértéke alatta maradt a GDP csökkenés ütemének a kilencvenes évek első felében, a növe-

A háztartási jövedelmek egyenlőtlenségeit
vizsgáló kutatások szerint Magyarországon
már a nyolcvanas évek közepén a gazdasági liberalizáció irányába mutató intézkedések
hatására növekedésnek indultak az egyenlőtlenségek. ² A növekedés a piacgazdaságra
való áttérés éveiben felgyorsult, a kilencvenes évek közepe óta viszont lényegében változatlan volt a jövedelmi egyenlőtlenségek
mértéke. Az egyik leggyakrabban alkalmazott
egyenlőtlenségi mutató, a háztartások jövedelem-eloszlásának kilencedik és a legalsó decilisének hányadosa ³ az 1982-es 2,6-os értékről
1987-re 2,8-ra emelkedett. A rendszerváltást
követő első években ismét növekedett valamelyest a mutató értéke, és 1992-re már több,
mint háromszor nagyobb volt a kilencedik decilis értéke a legalsó decilisének. Az évtized
közepére újabb jelentő emelkedés figyelhető
meg a mutató értékében, értéke 1995-ben
már 3,8 volt, és az évtized végén is hasonló
érték volt megfigyelhető. A Gini-együttható
értéke is hasonló pályát fut be a kilencvenes
évek során.

² Tóth, 2002
³ A decilisek azok a jövedelemértékek, amelyek, ha a háztartásokat jövedeleme szerint sorbarendezzük tíz egyenlő létszámú csoportot
különítenek el. Igy a kilenecedik decilis az a jövedelemérték, amelynél a háztartások egytizede rendelkezik nagyobb jövedelemmel.
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A súlyos
szegénység és az
éhínség leküzdése

1

Cél

Az abszolút szegénységi ráta értéke a kilencvenes évek első felében növekedett, a gazdasági
növekedés felgyorsulása óta azonban csökken. A relatív szegénység mértéke azonban az 1997
óta eltelt időszakban sem mérséklődött.
Az iskolázottság szerepe nőtt a szegénység kialakulásában, mert a gazdasági szerkezet
és a termelési technológiák megváltozása az alacsony képzettségű munka iránti kereslet
csökkenését eredményezte.
A régiók közötti munkanélküliségi különbségek növekedtek, annak ellenére, hogy
a munkanélküliségi ráta 1993 óta csökkenő tendenciát mutat.
A tartós munkanélküliek, a roma népesség és a hajléktalanok olyan társadalmi csoportok,
amelyeknél a sokrétű és tartós hátrányos helyzet megnehezíti a társadalmi beilleszkedést.

Millenniumi Fejlesztési Célok Jelentés

Magyarország

HELYZETÉRTÉKELÉS
A háztartások jövedelmeit vizsgáló statisztikai adatfelvételek tanúsága szerint Magyarországon a kilencvenes évek folyamán a napi
1 USD-nál kevesebb jövedelemből⁴ élők aránya nem érte el az egy százalékot, és nem is
változott jelentősen a vizsgált időszak folyamán (ld. 1.1. ábra). Tehát a fejlődő országok
esetében leggyakrabban használt küszöbérték nem megfelelő hazánkban a szegénységi folyamatok követésére. Ezért az ábrán feltüntettük a naponta 4,3 USD-nál kevesebb
jövedelemből gazdálkodó személyek arányának alakulását is. Ez alapján a szegénységi
küszöb alapján 1991-ben 11 % volt a szegények aránya. A szegénységi ráta a gazdasági recesszió időszakában folyamatosan növekedett, 1996-ban érve el csúcspontját (18 %),
1.1. ábra
Abszolút szegénységi ráták alakulása a kilencvenes években különböző szegényégi
küszöbök mellett
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
1991

1992 1993
4,3 USD/nap

1994 1995 1996 1997
4,3 USD/nap 1992-ben

1998 1999
1 USD/nap

2000

Megjegyzés: saját számítás a Magyar Háztartás Panel és a TÁRKI Háztartás Monitor
vizsgálatok adatai alapján. A szegénységi ráták számítási módját lásd a lábjegyzetekben.

attól az évtől kezdve viszont folyamatosan és
gyorsan csökkent az értéke, így az évtized végén már csak a lakosság 6%-a tartozott az így
definiált szegények közé. Meg kell jegyezni,
hogy a szegénységi ráta csökkenése azt is tükrözi, hogy a magyar fizetőeszközben kifejezve
a szegénységi ráta értéke jelentősen csökkent
a forint felértékelődése miatt.⁵ Ennek a hatásnak a kiküszöbölése érdekében kiszámítottuk
a szegénységi rátát az 1992-es küszöb a forintban kifejezett értéke alapján is (természetesen az infláció figyelembevételével). Ennek a szegénységi rátának az értéke, amelyet
szintén az 1.1. ábrán tüntettünk fel, meredeken emelkedik 1997-ig, amikor 35%-os értéket
mutat, majd ezután az évtized végére 24%-ra
csökken.

A szegénység alakulása más
szegénység-mutatók alapján
A szegénységi küszöböt fix jövedelem-értékként meghatározó abszolút szegénységi mutatók mellett definiálhatunk relatív szegénységi rátát is, amikor is a küszöb
mindig az adott év jövedelem-eloszlásának
valamilyen kitüntetett pontja A relatív szegénységi mutatót ebben az esetben a mediánjövedelem 60%-ánál illetve felénél kisebb jövedelemmel rendelkezők arányaként
definiáljuk⁶. Amint látható a mutatók értéke a vizsgált időszak alatt végig növekszik.
A mediánjövedelem 60%-ánál kevesebből
élők aránya szintén egyike az Európai Unió
által javasolt, a társadalmi kirekesztést mérő
mutatóknak. Ez az arány a kilencvenes évek
elején 11 % volt, majd 1995 után 13 % körül
ingadozó érték jellemző, míg a medián felénél meghúzott szegénységi küszöb mellett

⁴ Az USD-ben megadott napi szegénységi küszöbértékeket vásárlóerőparitáson számoltuk át adott évi forint-értékre, és szoroztuk meg
az év napjainak számával. Ehhez az éves jövedelem-küszöbhöz viszonyítottuk a háztartások egy főre jutó jövedelmét.
⁵ Meg kell jegyezni, hogy a szegénységi ráta számítás módszere miatt (ld. előző lábjegyzet) a trendek tükrözik annak válozását, hogy
a dollár vásárlóerőparitáson hány forintot „ér“. Ez a dollár/ forint árfolyam, és Egyesült Államok illetve Magyarország inflációs rátájában
megfigyelhető különbségek változásától függ. A szegénységi küszöb forintban kifejezett értéke 281 866 Ft (1991) és 318 259 Ft (1995)
éves egy főre jutó jövedelem-értékek között ingadozik, 2001-re azonban jelentősen, 170 024 Ft-ra csökken.
⁶ A medián százalékában meghatározott szegénységi rátáknál a fogyasztási egységre vetített jövedelem volt a használt jövedelem-definíció. A fogyasztási egységeket az OECD 2 skála alapján számítottuk. További magyarázatért lásd a jegyzeteket.
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a kilencvenes évek végére 7%-ra növekedett
a szegények aránya. ⁷

1.2. ábra

A szegénység „hagyományos“ vizsgálati módszerei helyett ma egyre gyakrabban a próbálják a jelenség többdimenziós voltát, illetve
időbeli tartósságát vizsgálni. A szegénység
halmozódását vizsgáló kutatások abból indulnak ki, hogy a jövedelmi szegénység az egyének (háztartások) jólétének csak egyik jellemzője és a jólét egyéb jellemzőinek (fogyasztás,
lakáshelyzet) figyelembe vételével megbízhatóbb képet lehet nyerni a depriváltság társadalmi elterjedtségéről. Egy ötféle depriváltságot (jövedelmi, fogyasztási, lakás,
lakáskomfort, szubjektív) vizsgáló kutatás ⁸
szerint a háztartásoknak csak 43%-a nem tekinthető szegénynek semelyik ismérv mentén

15 %

Relatív szegénységi ráták különböző szegénységi küszöbök mellett
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Megjegyzés: saját számítás a Magyar Háztartás Panel és a TÁRKI Háztartás Monitor
vizsgálatok adatai alapján. A szegénységi ráták számítási módját lásd a lábjegyzetekben.

1.1. táblázat
A szegénység halmozódása a háztartásokban
1999 (%)

2000 (%)

Nincs egyféle szegénység sem

41,5

42,9

Csak egyféle szegénység van, ebből

30,9

30,4

Csak jövedelmi szegénység

4,1

4,5

Csak fogyasztási szegénység

10,1

10,7

Csak szubjektív szegénység

6,5

6,4

Csak lakásszegénység

5,4

5,0

Csak lakáskomfort szegénység

4,9

4,6

15,1

14,3

Háromféle szegénységtípus van

7,3

6,7

Négyféle szegénységtípus van

3,9

2,9

Ötféle szegénységtípus van

1,2

1,5

100,0

100,0

Kétféle szegénységtípus van

Összesen
Forrás: Havasi (2002), KSH Háztartási Költségvetési Felvétel alapján.
Megjegyzés: Az egyes dimenziók definíciójáról lásd a lábjegyzetet.

⁷ Ez az érték valamivel magasabb, mint a Központi Statisztikai Hivatal által kiszámított hivatalos adat, amely a Háztartási Költségvetés Felmérés alapján 9 % volt. Ez a hivatalos szegénységi mutató, amely az Európai Bizottság számára készült „Közös memorandum a társadalmi kirekesztésről“ című jelentésben is szerepel (Európai Bizottság, 2003). Ez nem meglepő, mivel a Költségvetési Felmérés elsődleges
célja, hogy részletes adatokat gyűjtsön a háztartások kiadásairól. A felmérés eltérő fókuszának tudható be részben, hogy a jövedelem eloszlás végpontjainál található háztartások gyengén reprezentáltak, ezáltal alacsonyabbak az egyenlőtlenségi becslések is (Gini = 23 százalék), mint a Háztartás Panel vagy a Monitor felméréseiben. Az utóbbi felmérések viszont meglehetősen kicsi mintával dolgoztak (2000
háztartást kérdeznek meg évente.)
⁸ A jövedelmi szegénység az egy főre jutó nettó jövedelem alapján számított első ötödbe tartozó háztartásokat jelenti. A fogyasztás
tekintetében azok a háztartások szegények, ahol az élelmiszerkiadások aránya eléri, vagy meghaladja az összes fogyasztási kiadás
45%-át. A lakásszegénység meghatározásánál a lakóhely társadalmi környezete, a lakóépület állapota és a lakás komfortfokozata voltak
a szempontok. Lakásfelszereltség szempontjából a tartós fogyasztási cikkekekkel rosszul ellátott háztatásokat tekintették szegénynek,
szubjekítv szegénység pedig azokra jellemző, akik magukat szegénynek tekintik (Havasi 2002).
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sem, míg 11%-uk három vagy annál is több ismérv szerint is szegénynek tekinthető.

Terkep 1.1
Abszolút szegénységi ráta (létminimum, napi egy főre jutó 4,3 USD
vásárlóerő-paritáson), 2000
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3,09 –7,21 %

7,22 – 11,95 %

Forrás: TÁRKI 2003.

Terkep 1.2
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A szegénység a háztartások egy csoportjánál
átmeneti állapot, amelyet átmeneti munkanélküliség, vagy más átmeneti keresetkiesés
(rövidebb betegség, anyasági periódus) okoz.
Más háztartásoknál a szegénység tartós állapot, amelyből a háztartás önerejéből kikeveredni nem tud, és létfenntartása érdekében
olyan magatartásra kényszerül, amelyek révén fokozatosan elveszíti a társadalomba való
visszailleszkedés lehetőségeit, és tartósan kirekesztetté válik. A háztartások 1991 és 1996
közötti időszakot felölelő panel-mintája alapján megállapítható, hogy bár egy adott évben
a lakosság mintegy egytizede él a szegénységit küszöb alatti jövedelemből, a vizsgált hat
év alatt több mint egynegyedük legalább egyszer megtapasztalta a szegénységet. A lakosság 9%-a a hat vizsgálati évből legalább
háromszor a szegénységi küszöb alatti jövedelemből élt. ⁹

A szegénység meghatározó
tényezői

Szegénységi ráta (transzferjövedelmekkel együtt), 2000
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17,32 – 23,28 %

Mivel a háztartások jövedelmein belül
a munka-jövedelmeknek a szerepe a legjelentősebb, így a szegénység mögött rejlő magyarázatokat egyrészt a munkaerőpiaci kereslet jellemzőiben, változásaiban, illetve az
egyének munkavégző képességében, munkavállalási szándékaiban kell keresni. A szegénység mögötti másik alapvető magyarázat
lehet a háztartás létszáma, demográfiai összetétele. Az eltartottak (gyermekek vagy idősek)
nagy száma ugyanis akkor is a háztartás elszegényedéséhez vezethet, ha a háztartás aktív
tagjai rendelkeznek jövedelemmel.

Szegénység és munkaerőpiac
A munkaerő-piaci státus nagymértékben befolyásolja a szegénnyé válás esélyeit. A szegénységi kockázat az átlagosnál jóval nagyobb azokban a háztartásokban, amelyekben

Forrás: TÁRKI 2003.

⁹ Spéder, 2001
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a háztartásfő munkanélküli vagy nem nyugdíjas inaktív, míg a foglalkoztatott háztartásfővel
rendelkező háztartásokban a szegények aránya
az átlag alatt marad. Ugyancsak látható, hogy
a munkaerőpiaci státusz szerepe a kilencvenes évek első felében jelentősen nőtt, mind
a munkanélküli, mind az inaktív (nem nyugdíjas) háztartásfős háztartásokban élők szegénységi kockázata közel kétszeresére emelkedett
1991 és 1996 között.
A munkaerő-piaci helyzet egyik legfontosabb
meghatározója az iskolázottság. A képzett, iskolázott munkaerő helyzete a kilencvenes
években nagymértékben javult. Ez megmutatkozott abban, hogy körükben alacsonyabb
volt a munkanélkülivé válók aránya és abban
is, hogy kereseteik egyre inkább meghaladták
a képzetlen munkaerő keresetét. Ez az átmenet első szakaszában annak volt köszönhető,
hogy a képzetlen munkaerőt foglalkoztató
gazdasági szektorok visszaszorultak a magyar
gazdaságban (bányászat, vas és acélipar stb.),
az átalakulás második szakaszában viszont annak tudható be, hogy a meginduló technológiai fejlődés egyre nagyobb keresletet támasztott a fiatal, képzett munkaerő iránt.¹⁰
A mediánjövedelem felénél meghúzott szegénységi küszöb mellett az évtized elején
a nyolc általánost sem végzettek szegénységi
kockázata volt kirívóan magas, az évtized végére azonban az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is az előbb említetthez
hasonló kockázattal kell, hogy szembenézzenek. Mindkét csoportban 18 – 19 % volt
a szegények aránya 2000-ben a medián felénél számított szegénységi küszöb mellett.
A szegénységi kockázat jelentősen emelkedett a szakmunkásképzőt végzettek között is
(3%-ról 7%-ra), jelezve, hogy ennek a végzettségnek is csökkent a munkaerőpiaci értéke.
Az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek között ennél jóval alacsonyabb a „nyers“
szegénységi kockázat, hiszen mindkettőben
3% alatt marad a szegények aránya.
A rendszerváltás után jelentős és növekvő
mértékű területi egyenlőtlenségek alakultak

1.2. táblázat
Tartós szegénység 1991 és 1996 között
Hányszor szegény

A valamikor szegény személyek megoszlása (%)

Egyszer sem

73,6

Egyszer

10,7

Kétszer

7,0

Háromszor

2,6

Négyszer

1,7

Ötször

2,1

Hatszor

2,3

Összesen

100,0

Elemszám

4 497

Forrás: Spéder (2001), Magyar Háztartás Panel 1.–6. hullám alapján.
Megjegyzés: Adott évben a szegénységhatár az átlagjövedelem 50 százaléka.

1.3. ábra
Szegények aránya a személyek munkaerő-piaci státusa szerint 2000-ben

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Egyéb inaktiv

Nyugdijas

Összesen
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Forrás: Gábos és Szivós (2002), TÁRKI Háztartás Monitor adatai alapján.
Megjegyzés: szegénység határa a fogyasztási egységre számított háztartási jövedelem mediánjának 50%-a.

¹⁰ Kertesi és Köllő, 2002
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ki a munkaerőpiacon. Egyrészt a szocialista
nagyipar hanyatlása is nagyon érzékenyen
érintett egyes területeket, másrészt a külföldi
tőkebefektetések elsősorban azokat a régiókat részesítették előnyben, amelyek magasabb iskolázottságú lakossággal rendelkeztek, és közelebb feküdtek a nyugattal való
kereskedelem fontos útvonalaihoz. A budapesti agglomeráció és a sok szakmunkással
rendelkező nyugat-magyarországi városok
voltak legkedvezőbb helyzetben. A munkanélküliség tekintetében megmutatkozó különbségek a kistérségek között folyamatosan
növekedtek, annak ellenére, hogy 1993 óta
a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökkent.¹¹ A keresetek regionális különbségei is
erőteljesen növekedésnek indultak. 2000-ben
a Közép-Magyarországon
alkalmazásban
állók bruttó havi átlagkeresete 27%-kal meghaladja az országos átlagot, ami a kiugróan
magas budapesti átlagbéreknek köszönhető.
A közép- és nyugat-dunántúli régió keresetei csak 4 – 8%-kal maradnak el az országos
átlagtól, a többi régiónak azonban mintegy
15 – 20 % a lemaradása.¹²

Terkep 1.3
Szegénységi rés–arány (szegénységi ráta × szegénység mélysége), 2000
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0,51 –0,80 %
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0,81 –1,58 %

1,59 – 3,05 %

Forrás: TÁRKI 2003.

1.4.ábra
Munkanélküliségi ráták az egyes régiókban

A munkaerőpiaci lehetőségek nemcsak az
egyes régiók között, hanem a települések mérete szerint is eltérőek. Ennek megfelelően
ugyancsak jelentős magyarázó faktor a kérdezett lakhelyének településtípusa. A községekben az átlagosnál magasabb szegénységi rátákat találunk, míg a megyeszékhelyeken és
főként a fővárosban az átlagosnál jóval alacsonyabb a szegények aránya.

Dél-Alföld

Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl

Szegénység és demográfiai
helyzet

Nyugat-Dunántúl
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0
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5
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Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2002

¹¹ Fazekas, 2000
¹² Munkaerőpiaci Tükör 2001
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A szegénység életkor szerinti alakulásában
is láthatók változások a kilencvenes évek folyamán. A kutatások a gyermekes háztartások magas szegénységi kockázatát mutatják
ki. A legfiatalabb 0 – 2 éves gyermekek között 1991-ben 7% volt a medián fele szegénységi küszöbnél alacsonyabb jövedelemből
élő háztartásban lakók aránya, míg 2000-ben
17 %. Nagyjából hasonló mértékű emelke-

Cél 1

dés volt megfigyelhető a többi fiatalkorú csoportban is, egészen a 15 – 19 évesek korosztályáig. A kétezres évek elején a három vagy
többgyermekes családok között, és az egyszülős családok körében volt magas a szegények
aránya, és az elmúlt tíz évben ezekben a csoportokban jelentősen nőtt is a szegénység
előfordulása. ¹³
Az idős népesség jövedelmi helyzete kevésbé
volt kitéve a gazdasági ciklus változásainak,
mint a munkavállalási korú népességé. Bár
reál értelemben az idősek jövedelmi helyzete
is romlott az 1992 és 1997 közötti időszakban,
de az aktív korú népességre jellemzőnél kisebb mértékben, míg 1997 utáni időszakban
bár reáljövedelmei növekedtek, de az aktív korúakéhoz képest kisebb mértékben. A hatvan
évnél idősebbek között a medián-jövedelem
felénél alacsonyabb jövedelemből élő személyek aránya végig 3% körül ingadozott a kilencvenes évek folyamán. Az alsó jövedelmi
ötödbe tartozók aránya azonban jelentős változáson megy át, az 1992-es 28%-os arányról 1998-ra 12%-ra csökkent, majd 2001-re
15%-ra növekedett. ¹⁴ Az idősek között különösen az egyedülállók (jellemzően hetvenöt
éven felüliek és nők) és a kistelepüléseken
élők vannak nehéz helyzetben. ¹⁵

Halmozott szegénység
és különösen sérülékeny
társadalmi csoportok
A halmozott szegénység előfordulásának vizsgálata a különböző társadalmi csoportokban,
részben az előbbiekkel megegyező ismérvek
szerepét emeli ki: a halmozott szegénység
előfordulása is magasabb az átlagosnál az alacsony iskolai végzettségűek, a községekben
lakók, a sokgyermekesek között. Új elem viszont a csak idősekből álló háztartások, illetve
75 évnél idősebb háztartásfővel rendelkező
háztartások átlagosnál magasabb kockázata
a halmozott szegénység szempontjából. ¹⁶

Terkep 1.4
Relatív medián szegénységi rés, 2000
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17,87 –23,83 %

Gábos és Szívós, 2002
Medgyesi, 2002
Ferge, 1999
Havasi, 2002

23,84 – 30,52 %

Forrás: TÁRKI 2003.

1.5.ábra
Szegénységi ráták háztartástípusok szerint
Egyedülálló
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Forrás: Gábos és Szivós (2002), TÁRKI Háztartás Monitor adatai alapján.
Megjegyzés: szegénység határa a fogyasztási egységre számított háztartási jövedelem mediánjának 50%-a.
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A halmozott szegénységben élő munkaképes
korúak jellemzően kiszorultak a munkaerőpiacról, tartósan munkanélküliek, vagy tartósan
inaktívak. A fekete illetve szürkegazdaságban
végzett alkalmi vagy rendszeresebb munkából, mezőgazdasági kistermelésből tartják fenn magukat, és a hivatalos munkaerőpiacra való visszailleszkedésükre nincs valós
remény. Jövedelmeikben jelentős súlyt képviselnek a szociális ellátásból származó transzferek ¹⁷ (Simonyi 1995). A tartós szegénység
egy hosszabb távú szegénység-csapdát is rejt
magában: a háztartások sokszor a gyermekek megfelelő iskoláztatására sem tudnak eleget költeni (lásd 2. millenniumi cél). A tartós
szegénység sokszor vezet egészség-károsító
életvitelhez (alkoholizmus, dohányzás) és az
egészségi állapot korai megromlásához (lásd
6. millenniumi cél).
A városokban élők esetében jellemző a közüzemi díjhátralékok felhalmozódása és ennek
következtében a lakhatás veszélyeztetettsége.
Ehhez persze a háztartási jövedelmek csökkenése mellett a lakásfenntartási költségeket
érintő ártámogatások megszűnése, és ennek
következtében az árak inflációt meghaladó
ütemű növekedése is hozzájárult. 1998-ban
az elektromos áram-szolgáltatók ügyfeleinek
13%-a, a vezetékes gázszolgáltatók esetében
6%, a távhővel fűtő háztartásoknak pedig
21%-a halmozott fel díjhátralékot. Ez utóbb
tétel volt a legjelentősebb összegű, és ez jelentette a leghosszabb ideig halmozódó hátralékot is. Emellett mintegy 650 ezer háztartás
nem tudta törleszteni a felvett lakáshitelt, mások az önkormányzat irányába lakbérhátralékot halmoztak fel. ¹⁸
A hajléktalanok számának gyarapodásához mégsem elsősorban a díjhátralékok felhalmozása vezetett. A tartós munkanélküliség/ inaktivitás tömegessé válása mellett
a munkásszállók bezárása, a szociális bérlakásrendszer hiányosságai is nagyban hozzájárultak. Ezek miatt a családi konfliktusok, válás
¹⁷
¹⁸
¹⁹
²⁰
²¹
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vagy az intézményekből való kikerülés (állami
nevelés, börtön, kórház stb.) sokszor vezet hajléktalanná váláshoz. ¹⁹ A hajléktalanok száma
becslések szerint az országban 20 – 50ezer, Budapesten 10 – 20 ezer. ²⁰
Egy másik, különösen sérülékeny csoportot képviselnek a mozgás- és szellemi sérültek. A 2001-es népszámlálási adatok szerint a magyar népesség 6% állította magáról,
hogy valamilyen fogyatékossága van. A sérültek 44%-a mozgásában akadályozott, 14 százaléka gyengén látó vagy vak, 10 százalékuk
szellemi sérült, 9 százalékuk pedig hallássérült. A különböző fogyatékkal élők között
erősen túlreprezentáltak az idősek, ami azt
mutatja, hogy a fogyatékosság összefüggésben áll az életkor előrehaladtával bekövetkező egészségromlással. A foglalkoztatottság
általában vett csökkenése és ezáltal az úgynevezett „speciális“ foglalkoztatásé is meglehetősen nehézzé tette a sérültek helyzetét.
2001-ben a 15 és 64 év közötti sérültek mindössze 15 százalékának volt munkahelye. Ez
összefüggésben állt a sérültek alacsonyabb
iskolázottságával is: 2001-ben a sérülteknek
csak 19 százaléka rendelkezett középfokú
vagy felsőfokú diplomával, szemben a teljes
populációval, amelynek egy-harmada rendelkezik ilyen végzettséggel. A kistelepüléseken
élő sérültek helyzete különösen nehéz.

A roma népesség helyzete
A legjelentősebb népességcsoport, amelyre
a hátrányok halmozódása jellemző kétségkívül a cigányság. A romák körében a szegények
aránya sokszorosa az átlagosnak: a medián jövedelem felénél meghatározott szegénységi
küszöb mellett a 1991-ben a romák 32%-a,
a kilencvenes évek végén pedig 62%-a tekinthető szegénynek. ²¹ A cigányoknak a munkaerőpiacról való kiszorulásában jelentős szerepet játszik jellemzően alacsonyabb iskolai
végzettségük és az, hogy a foglalkoztatás
szempontjából kedvezőtlen adottságokkal

Cél 1

1.6. ábra
A 15 – 74 éves roma népesség munkaerőpiaci helyzete 2003-ban
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Forrás: Kemény és Janky (2003).

rendelkező településeken (kistelepüléseken) és régiókban laknak. Az iskolai végzettség szempontjából sokat javult a cigányság
helyzete a rendszerváltást megelőző két évtizedben. Míg 1971-ben a romák nyolctizedének nem volt általános iskolai végzettsége,
az 1993/ 94-es cigányvizsgálat szerint a kilencvenes évek elejére a roma népesség csaknem fele elvégezte a nyolc osztályt, egytizedük szakmunkásképzőbe, két százalék pedig
középiskolába ill. felsőoktatási intézménybe
is járt. ²² Az általános iskolai végzettség elterjedése mellett ugyanakkor a középiskolai és
felsőfokú végzettség esetében tovább nőtt
a cigányok és nem cigányok közötti különb-

ség. A cigányság helyzetét az tette nehézzé,
hogy a kilencvenes években a szakképzetlen
munkaerő iránti igény rohamosan csökkent,
így az általános iskolai végzettséggel rendelkezők jelentős része már nem tud megkapaszkodni a munkaerőpiacon, sőt a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak között
szakmunkásképzőt végzettek ötöde is kiszorult a munkaerőpiacról, mert a kilencvenes
években leépülő iparágakban (bányászat, kohászat) szerezte a szakmáját.²³ Ennek súlyos
következménye, hogy a cigány családokban élő
eltartott gyermekek fele olyan háztatásban lakik, ahol nincsen egy aktív kereső sem. ²⁴

1.7. ábra
A roma népesség életkor szerint megoszlása 2003-ban
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Forrás: A roma népességre vonatkozó adat forrása: Kemény és Janky (2003a), teljes népességre vonatkozóan Magyar Statisztikai Évkönyv 2002.

²² Kemény, 1996
²³ Kertesi, 1995
²⁴ Ibid.
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A cigány népesség területi elhelyezkedése
is kedvezőtlen foglalkoztatási szempontból,
mert bár húsz év alatt egyötödről kétötödre
növekedett közöttük a városlakók aránya,
de ez még mindig jelentősen alatta marad
az országos átlagnak. Az alacsonyabb iskolai végzettség, a kistelepüléseken levő lakóhely (a demográfiai eltérések- életkor, családi
állapot, nem stb. figyelembe vétele mellett)
sem magyarázza meg teljes mértékben
a munkanélküliség előfordulásának valószínűségében cigányok és nem cigányok között
megfigyelhető különbséget, sem a foglalkoztatottak között megfigyelhető bérkülönbséget. Mindez azt is jelzi, hogy a munkaerő-piaci
diszkrimináció is minden bizonnyal szerepet
játszik ezeknek a különbségeknek a kialakításában. ²⁵
Különösen
kedvezőtlennek
mondható
a nagycsaládos cigányok helyzete. A romák
körében magasabb a gyerekszám, amit
a romák a teljes népességtől jelentős mértékben eltérő korfája is jelez. A roma nagycsaládok szegénysége gyakran vezet a gyermekek alultápláltságához. A UNDP és az ILO
által 2002-ben végzett felmérés szerint,
a roma gyerekek több, mint a fele él olyan
háztartásban, ahol havonta legalább egy vagy
két napon éheznek. ²⁶

Társadalompolitika
a szegénység
visszaszorításáért
Magyarországon a jövedelmi szegények aránya abszolút szegénységi mérőszámmal
mérve a kilencvenes évek első felében nőtt,
majd a gazdasági növekedés beindulásával csökkeni kezdett. Az abszolút szegénység csökkentésében tehát a gazdasági növekedésnek nagyon fontos szerepe van. Az
egyenlőtlenségek mértéke és a relatív szegénység azonban ebben az időszakban, ha
lassabban is, mint az évtized elején, tovább
²⁵ Ibid.
²⁶ ENSZ Fejlesztési Program, 2002.
²⁷ Galasi és Nagy, 2001.
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növekedett. Az abszolút jövedelmi szegénység csökkenése természetesen kedvező folyamat, de a társadalmi kirekesztés problémája
mint a társadalomba való beilleszkedést lehetetlenné tevő többszörösen hátrányos helyzet
a társadalom bármilyen fejlettségi szintjén
felmerül. A kilencvenes évek folyamán számos társadalompolitikai intézkedés történt
e probléma kezelésének érdekében. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érinti a foglalkoztatáspolitika, a családpolitika, az oktatáspolitika (lásd 6. millenniumi
cél), a szociális segélyezés és a regionális politika területét is.
A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem egyrészt a foglalkoztatáspolitika keretein belül megy végbe. A magyar foglalkoztatáspolitika legfőbb célja a foglalkoztatási
ráta növelése. E cél elérése érdekében a kormányzat egyrészt ún. aktív munkaerő-piaci eszközökkel igyekszik fellépni. A legjelentősebb
ilyen programok, a közhasznú foglalkoztatás,
munkanélküliek átképzését szolgáló programok és a tartósan munkanélküliek bértámogatással ösztönzött foglalkoztatása.
A kormányzat több ízben (1993-ban,
2000-ben) próbálta a munkanélküliségi ellátások rendszerének szigorításával, a munkakínálat ösztönzése révén kedvezőbb környezetet
teremteni a foglalkoztatottság növekedésének. A munkaerőpiaci kutatások azonban kimutatták, hogy sem járadékjogosultság lerövidítése, sem a járadék után kapható segély
összegének csökkenése nem vezet a munkanélküliek körében gyorsabb elhelyezkedéshez. ²⁷
A foglalkoztatottság növelése inkább
a munkakereslet élénkítésével lenne növelhető. A munkát sújtó magas adó- és járulékterhek, az utóbbi években jelentős mértékben
emelkedő reálkeresetek viszont nem teremtenek ennek kedvező feltételeket. Az évezred elején a minimálbér kétszeresére emelkedése
a kedvező jövedelmi hatások mellett a kevésbé képzett dolgozók foglalkoztatását drá-
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gította meg, ami különösen azért vezethet
foglalkoztatási problémákhoz, mert ebben
a munkaerőpiai szegmensben legélesebb az
olcsó munkaerőt foglalkoztató országok versenye, és ez a fajta munkaerő a legkönnyebben helyettesíthető. ²⁸
A kilencvenes években a családtámogatások rendszerében is számos változás történt.
A már korábban is létező családi pótlék az
1995-ös stabilizációs csomag részeként jövedelemfüggő ellátás lett, majd 1998-ban
ismét alanyi jogú ellátássá vált, de a következő években reálértéke csökkent. Ugyanakkor 1999-től a családok a gyermekek számától függően adókedvezményt jogosultak
igénybe venni, amely az adóköteles jövedelemmel rendelkező családoknál érzékelhető
jövedelem-növekedést okozott. A családtámogatások harmadik fontos eleme a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, amely
a szegényebb családokban élő gyermekek
helyzetét segíti.
A kilencvenes évek elején elfogadott szociális
és önkormányzati törvények a szociális segélyezés feladatit a települési önkormányzatok
feladatkörébe utalták. A települési önkormányzatok
n pénzbeli (pl. rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély),
n természetbeni (pl. közgyógyellátás)
n humán szolgáltatás jellegű (pl. házi gondozás, családsegítés, adósságkezelési tanácsadás)
ellátásokat működtetnek. Az önkormányzatok
által nyújtott ellátásokat egyrészt a központi
költségvetés finanszírozza különböző normatívákon, támogatásokon keresztül, másrészt
az önkormányzat saját bevételeiből fedezi
ezeknek az ellátásoknak a költségeit.
A decentralizáció előnye, hogy a települési
önkormányzatok közelebb vannak a rászorulókhoz, jobban fel tudják mérni az igényeket,
és pontosabb információkkal is rendelkeznek. Hátránya azonban, hogy elősegíti, hogy

az egyes ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való
hozzájutásban egyenlőtlenségek keletkezzenek. A települések ugyanis különböznek jövedelemtermelő képességükben és a rászorulók arányában is, ráadásul általában ott
alacsonyak az önkormányzat saját bevételei,
ahol nagyobb a rászorulók aránya. Ugyancsak
az egyenlőtlenségeket erősítő tényező, hogy
bizonyos szolgáltatásokat nem lehet költséghatékonyan működtetni kistelepüléseken. Ez
leginkább a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatások esetén (házi gondozás, étkeztetés, családsegítés) jelent problémát, ahol még
2001-ben is csak az önkormányzatok 30%-a
működtette, mind a három, a törvények által
kötelezőként előírt szolgáltatást. Összességében tehát a lakóhely jelentősen befolyásolja
az egyéneknek a szociális ellátásokhoz való
hozzáférését. Emiatt sokak szerint az önkormányzatok szerepét a szociális ellátásban újra
kell gondolni, meghatározva azoknak a juttatásoknak és ellátásoknak a körét, amelyhez
minden állampolgárnak egyenlő eséllyel kell
a hozzáférést biztosítani.
1998-ban a fogyatékkal élők esélyegyenlőségével és jogaival kapcsolatos törvényt fogadott el a Parlament, amely kimondta az érintetteknek a „védett“ munkahelyhez való jogát.
Azok a húsz főnél többet foglalkoztató vállalatok, amelyek a foglalkoztatottak 5%-ának erejéig nem alkalmaznak fogyatékkal élőket hozzájárulást tartoznak fizetni a Rehabilitációs
Alapba. A törvényben meghatározott jogok
alkalmazása a Fogyatékkal élők Nemzeti Programja kretében folyik. A program a következő
célok elérésére indít projekteket:
n a fogyatékkal élők mobilitását segítő infrastruktúrális beruházások
n a fogyatékok típusainak meghatározása és
értékelő rendszer kidolgozása
n az integrált oktatás és foglalkoztatás előmozdítása
n a súlyosan fogyatékosok számára új támogatás bevezetése.

²⁸ Köllő, 2001
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A jogi szabályozás és a különböző programok
ellenére a jelenleg működő ellátórendszer, különösen a személyes gondokodás terén nem
tudja kielégíteni az igényeket.
A rendszerváltás után új intézményi, jogi keret
létesült a cigányság problémáinak kezelésére
is. A rendszerváltás évében felállt a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatal, amelynek feladata
a kormány kisebbségvédelmi döntéseinek
előkészítése, elvi megalapozása és koordinálása, valamint kisebbségek helyzetének folyamatos elemzése. Ugyancsak 1993-ban törvény
rendelkezett a kisebbségi jogok országgyűlési
biztosának intézményének (ombudsman) létrehozásáról. A kisebbségek politikai képviseletének biztosítására létrehozták a kisebbségi
önkormányzatok rendszerét. A kormányzaton
belül a minisztériumok és az országos hatáskörű szervezetek tevékenységét 1995-től
a Cigányügyi Koordinációs Tanács hangolta
össze, most a Miniszterelnöki Hivatalon belül
működik a Romaügyi Hivatal. Az egyes szakminisztériumok szintjén is történtek intézményi változások. 2002-től az Oktatási, valamint
a Munkaügyi Minisztériumban a roma ügyekkel foglalkozó miniszteri biztosokat neveztek
ki. Az újabb keletű intézményi reformok között meg kell említeni az Esélyegyenlőtlenségi
Hivatal felállítását és az esélyegyenlőtlenségi
törvény közelgő elfogadását is.
A kisebbségi, etnikai ügyek intézményi kereteinek kialakítás mellett a cigányság egyre nehezebbé váló helyzete világossá tette, hogy
a cigányság életfeltételeinek javítása csak egy
átgondolt, hosszú távú stratégia következetes
végig vitele esetén van esély. ²⁹ Ezért először
1997-ben egy középtávú intézkedéscsomag
került elfogadásra a romák esélyegyenlőségének biztosítására. Az idei évtől érvényes három évre szóló csomag a jogegyenlőség biztosítása mellett az életminőség javítását tűzi
ki célul, beleértve az

²⁹ Kállai, 2000
³⁰ Ibid.
³¹ Ferge, 2003.
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n egészségi állapot javítását,
n a tanulás ösztönzését,
n lakhatási és környezeti körülmények javítását,
n tartós munkalehetőségek teremtését,
n a kulturális identitás fejlesztését.
Készült egy hosszú távú stratégia is, amely
a roma népesség társadalmi és gazdasági integrációját tűzi ki célul a romák identitásának
megőrzése mellett, az alapelvek leszögezésén
kívül a dokumentum kevés valós előrelépést
jelentett. ³⁰

ÖSSZEFOGLALÁS
Az 1990-es évek Magyarországán a szegénység nem számított új jelenségnek. A szegénység létének hivatalos tagadása ellenére,
a szociológusok már a hetvenes évektől végeztek szegénység kutatásokat. A szegénység
gyors terjedése azonban, amely az átmenet
első éveit jellemezte, mégis sokkhatásként
érte a társadalmat. Csaknem egy millióval
csökkent a foglalkoztatottak száma. A gazdasági átalakulás visszásságait részben mérsékelte a szociális háló: az előnyugdíj és a rokkantnyugdíj jellemző menekülési útvonalak
voltak a teljes elszegényedés elől. A legroszabb év 1995 volt, amikor a kormányzat drasztikus kiadáscsökkentésre kényszerült az ország teljes fizetésképtelenségének elkerülése
érdekében. 1997-től a magyar gazdaság növekedésnek indult, és az abszolút szegénységi ráta csökken. A társadalmi egyenlőtlenségek azonban nem csökkennek, a relatív
szegénységi ráta pedig növekszik. Mindez
arra indította a kutatókat, hogy Magyarországot „kétsebességes“ társadalomként írják
le, ³¹ amelyben a társadalom egy fontos része
(a tartósan munkanélküliek, a romák, a kistelepüléseken élők) nem részesülnek a gazdasági növekedés áldásaiból.

A mindenkire
kiterjedő
alapfokú oktatás

2

Cél

Az általános iskolát a tanköteles korig be nem fejező gyermekek aránya 6%-ról 2%-ra csökkent
a kilencvenes években.
Az érettségit adó középiskolákban és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya jelentősen
növekedett a kilencvenes években. Az érettségizettek között több, mint kétszeresére emelkedett
a felsőoktatásban nappali tagozaton továbbtanulók aránya.
Az oktatási rendszer a roma diákok jelentős részének a nem romákkal való integrált oktatását
továbbra sem tudja biztosítani.
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HELYZETÉRTÉKELÉS
Magyarországon a gyermekek 16 éves korukig kötelesek iskolába járni. Ez azt jelenti, hogy
az alapfokú oktatásban (1 – 8. osztály) minden
gyerek részt vesz. Ugyanakkor a gyermekek
2.1. ábra
A különböző középiskolákban továbbtanulók aránya az általános iskolát végzettek
között
100 %
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20 %
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egy kis része az iskolaköteles kor végéig sem
szerzi meg az általános iskolai végzettséget.
Arányuk a kilencvenes évek folyamán csökkent: 1990/ 91-ben a 16 éves népesség 6%-a
nem fejezte be az általános iskolát, az évtized közepén négy százalék körüli volt ennek
a mutatónak az értéke, 2000-re pedig 2%-ra
csökkent. ³²
A második millenniumi fejlesztési cél tehát
teljesül Magyarországon, az általános iskolai végzettséget gyakorlatilag minden gyermek megszerzi. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy ma ez már nem elég ahhoz, hogy
valaki a munkaerőpiacon kamatoztatható képességekkel rendelkezzen. Amint korábban
is láttuk a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők szegénységi kockázata igen
magas. A szegénység elleni küzdelem egyik
fő lehetősége a munkaerőpiac által is értékelt
közép- és felsőfokú képzettséggel rendelkezők arányának növelése.
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Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2003

2.2.ábra
Továbbtanulás a felsőoktatásban a kilencvenes években
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(a 18–22 éves népesség %-ában)

Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2003

³² Jelentés a magyar közoktatásról, 2000
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A középfokú és felsőfokú
oktatás kiterjesztése
A kilencvenes években lényegesen emelkedett az egyes korosztályokban az érettségit
adó középiskolai és a felsőfokú oktatásban
részt vevők aránya.
1988/ 89-ben az általános iskolát elvégzettek
egyötöde folytatta tanulmányait gimnáziumban és 27%-uk tanult tovább szakközépiskolában. Mindkét arány mintegy másfélszeresére
emelkedett az évtized végére, így összesen
az általános iskolából kikerülők 70%-a tanult
tovább középiskolában. Ezzel párhuzamosan jelentősen, mintegy húsz százalékponttal
csökkent azok aránya, akik szakmunkásképzőben tanultak tovább. Az általános iskola után
egyáltalán tovább nem tanulók aránya is csökkent az évtized első felében, az 1995/ 96-os
tanévben az általánost befejezőknek kevesebb, mint 1%-a nem tanult tovább, de az évtized végére 4%-a emelkedett ez az arány.

Cél 2

A felsőoktatásban résztvevők aránya is növekedett az egyes korcsoportokban: a 18 és 22
év közötti korcsoportban a nappali tagozatos
felsőoktatásban résztvevők aránya az évtized
eleji egytizedről a kilencvenes évek végére
17%-ra emelkedett. Az adott évben érettségizettek arányában még látványosabb a növekedés, hiszen míg 1990-ban 32%-uk nyert
felvételt a felsőoktatásba, addig 2002-ben
76%-uk.
A kilencvenes évek közoktatásában végbement változásokat a demográfiai és a gazdasági változások fényében érthetjük meg.
A csökkenő születésszám az iskoláskorú korosztályok létszámának csökkenését eredményezte. A középiskolai képzés illetve felsőoktatásban való részvétel terjedésében egyrészt
a korosztályok létszámának csökkenése tükröződik. Ugyanakkor a kilencvenes évek elején a felsőoktatási intézmények száma is jelentősen szaporodott.
A szakképzés terén is számos változás történt.
A hagyományos hároméves szakképzés viszszaszorul és a szakképzés egyre inkább középfokra illetve középfok utánra kerül. Bár
a hagyományos szakmunkásképző tanműhelyek összes száma is csökkent, ez a csökkenés
elsősorban az iskolán kívüli tanműhelyek számában következett be. A szakképzésben új lehetőségeket nyitott meg 1998-tól beinduló
a felsőfokú szakképzés, amely a felsőoktatás
része, de rövidebb, és gyakorlatorientált ismeretek átadására törekszik, együttműködve
a felvevőpiac képviselőivel. Ugyanakkor ebben az ún. „posztszekunder“ oktatási formában még csak nagyon kevesen tanulnak. ³³

Oktatáspolitika
Magyarországon a közoktatás mélyreható
változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedben. Az állami iskolák fenntartásának feladata a települési önkormányzatok hatáskö-

rébe került. Állami iskolák mellett egyházi és
alapítványi iskolák is nagy számban létesültek, illetve alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó iskolák is alapultak. Jelentősen
átalakult az oktatás szerkezete. A demográfiai
hullámvölgyben a gimnáziumok hat és nyolc
osztályos programok indításával, a szakközépiskolák érettségi utáni képzések beindításával
próbálták a tanulók változatlan létszámát biztosítani. A hagyományos szakképzés visszaszorulásával és a felsőfokú szakképzés megjelenésével a szakképzés is jelentősen átalakult.
A szerkezeti változások mellett a képzés tartalmi átalakuláson is átment. Az egyes iskoláknak a nemzeti alaptanterv keretein belül
ki kellett dolgozniuk saját oktatási tevékenységük szabályzatát.
A középiskolai és felsőoktatásban végbement mennyiségi javulás mellett ugyanakkor
az oktatás minőségét és torz szerkezetét számos kritika érte. Az alapfokú oktatás minőségében a kilencvenes évek első felében legalábbis általános romlás volt megfigyelhető.
Az oktatás minőségét sztenderdizált tesztfeladatok segítségével mérő kutatások szerint
mind az olvasás-megértési, mind a matematikai feladatok megoldásában romlott a tanulók teljesítménye³⁴. A kilencvenes évek második felében az olvasási-szövegértési feladatok
esetében megállt ez a tendencia, a matematikai feladatok megoldásánál viszont tovább
folytatódott. A felsőfokú képzés „eltömegesedése“ az oktatás minőségének a rovására is
megy. Felmerült a kérdés, vajon a felsőoktatási kínálat megfelelően igazodik-e a munkaerőpiac igényeihez. Példaként a gazdasági képzettségűek és a 4 – 5 éves képzések magas
arányát szokták említeni. Mindez a felsőfokú
végzettséggel rendelkező pályakezdők körében már-már túlkínálathoz vezet. ³⁵
A magyar oktatási rendszert számos kritika éri
az egyenlőtlenségeiért is. A tanulói teljesítmények szóródása jelentős és növekvő. Egyrészt
a városi és falusi iskolák között növekedtek
a tanulók teljesítményében mutatkozó kü-

³³ Tímás és Polónyi, 2002
³⁴ Jelentés a magyar közoktatásról, 2000
³⁵ Tímár és Polónyi, 2002
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lönbségek. Másrészt a nemzetközi összehasonlítások kimutatják, hogy Magyarországon
magas a gyermekek iskolai teljesítményében
megmutatkozó különbség az apa iskolázottsága szerint. Erős szelekció működik a magyar
közoktatásban, a középiskolákban a szelekciós pontok egyre korábbra kerültek. ³⁶
A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben rendkívül fontos az oktatáspolitika szerepe. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felemelkedéséhez az kell,
hogy tagjai a munkaerőpiac által is értékelt
iskolai végzettséget szerezzenek. A cigány
gyermekeket az oktatásban azonban számos
hátrány éri. Sokakat közülük értelmi fogyatékosként speciális iskolákba irányítanak. Ezért
az Oktatási Minisztérium az integrációs felkészítés normatív támogatására indított programot, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson az elkülönített osztályok felszámolásához,
és a tanulókat egyéni fejlesztéssel tegye képessé az integrált osztályokban való munkához. A Közoktatási törvény ez évi módosítása
pedig a fogyatékossá nyilvánítás rendszerének vizsgálja felül.

³⁶ Lannert, 1998
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ÖSSZEFOGLALÁS
A magyarországi gazdasági változások
a humántőke felértékelődésével jártak együtt. Mindez aláhúzza az oktatás jelentőségét
a szegénység felszámolásában. A második
Milleniumi Fejlesztési Céllal összhangban, sikerült visszaszorítani azoknak az arányát, akik
nem fejezik be az általános iskolát az iskolaköteles kor végéig. Az oktatás növekvő fontossága a magasabb szintű diplomák iránti
kereslet fellendülésében is megmutatkozott. Megnőtt azoknak az aránya, akik gimnáziumba iratkoztak be, és a felsőoktatásba
belépők száma is jelentősen nőtt. Bár a kutatók elismerik e pozitív tendenciák meglétét,
továbbra is felteszik a kérdést, hogy vajon
a magyar oktatási rendszer megfelelő válaszokat ad-e a munkaerőpiaci kereslet változásaira. A rendszerben meglévő egyenlőtlenségek
miatt szintén sokan bírálják a közoktatást, különösen amiatt, hogy képtelennek tűnik megoldani a roma kisebbséghez tartozó diákok
nagy részének integrált oktatását.

A nemek közötti
egyenlőség
előmozdítása

3

Cél

A lányok és fiúk aránya az általános és középiskolákban megegyezik, míg a felsőoktatásban
a diákok több mint fele nő.
A nők munkaerőpiaci hátrányai fennmaradtak a kilencvenes években: a nők általában
alacsonyabb bérért dolgoznak, és továbbra is hiányoznak a családbarát, rugalmas
foglalkoztatást biztosító munkahelyek.

Millenniumi Fejlesztési Célok Jelentés

HELYZETÉRTÉKELÉS
Míg az általános és a középiskolában tanulók között nagyjából egyforma fiúk és lányok száma, addig a felsőoktatásban tanulók között ma már lényegesen többen vannak
a lányok. A kilencvenes évek elején még néhány százalékkal alacsonyabb volt a lányok
3.1.ábra
Lányok és fiúk aránya a különböző iskolákban
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Lányok/fiúk arány a középiskolákban
Lányok/fiúk arány a felsőfokú képzésben

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3.2.ábra
Inaktivitási arány alakulása a munkaképes korú férfiak és nők között
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Forrás: Munkaerőpiaci helyzetkép 2003

³⁷ Köllő, 2000
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aránya, a kilencvenes évek végén azonban
10 – 15%-kal többen vannak a lányok. Egyetemi szakok közül a műszaki, agrár és természettudományos szakokon a fiúk továbbra
is nagyobb számban szereznek diplomát,
a tanárképző, bölcsész és társadalomtudományi szakokon viszont a nők.

Nők és férfiak
a munkaerőpiacon
Magyarországon a rendszerváltást megelőzően nemzetközi összehasonlításban magas volt a női foglalkoztatottság. 1990-ben
a 15 – 64 éves nők 50%-a volt foglalkoztatott az EU tagállamokban, hazánkban ez az
arány húsz százalékponttal magasabb volt.
A kilencvenes évek közepére a foglalkoztatottság erőteljes csökkenésének hatására ez az
előny teljes mértékben eltűnt. A nők munkaerő-piaci részvétele alacsonyabb fokú, mint
a férfiaké: a munkavállalási korú nők között magasabb volt az inaktívak aránya, mint
a férfiak körében (lásd 14. ábra). Az inaktivitási különbség egy része természetesen magyarázható azzal, hogy kisgyermekes nők
GYES-re/ GYED-re mennek. A munkanélküliségi ráta viszonyt alacsonyabb a nők körében,
mint a férfiaknál.
A férfiak kereseti előnye a nőkhöz képest 1989
és 1992 között jelentősen csökkent, azóta átlagosan 20%-kal haladják meg a férfiak keresetei a nőkét. ³⁷ A férfiak kereseti előnyének
csökkenésében a legnagyobb szerepet az játszotta, hogy növekedett a szellemi dolgozók
relatív bére, és a nők között nagyobb arányban fordulnak elő az ilyen jellegű munkát végzők. A nemek közötti kereseti különbségek az
alacsony bérű ágazatokban és a középkorúak között csökkentek leginkább. Ugyanakkor
a diplomás, szellemi munkát végzők között
ebben az időszakban is növekedett a férfiak kereseti előnye. 1992 után is folytatódott
ez a tendencia : csökkent a keresetek közötti
különbség az alacsony keresetek tartomá-

Cél 3

nyában, növekedett viszont a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. 1998-ban
a diplomás férfiak keresetei 50%-kal haladták
meg a diplomás nők keresetét a teljes gazdaságban. A vállalati (nem költségvetési) szférában azonban csak 20% volt ez a különbség,
ami arra világít rá, hogy a férfiak jelentős kereseti előnye a diplomások között abból fakad, hogy a nők között nagyobb a közszférában dolgozók aránya ráadásul a költségvetési
szektor relatív bérszintje a vállalati szférához
képest visszaesett.
A nők alulreprezentáltak a gazdasági, politikai élet vezetői között. A gazdasági szervezetek vezető pozícióiban 1990-ben, 1993-ban
és 1997-ben is 17% körüli volt a nők aránya.
A bankszektorban és a minisztériumokban
a vezetők mintegy egynegyede nő, míg az
egyéb magánvállalatok vezetőinek csak tíz
százaléka tartozik a szebbik nem tagjai közé. ³⁸
A nők alacsonyabb aránya a politikai vezető rétegben is megfigyelhető. Az 1990-ben megválasztott Parlamentben 7% volt a képviselőnők
aránya, 1994 és 1998 között 11%, majd utána
ismét tíz százalék alatti volt a nők aránya, míg
a jelenlegi Parlament képviselőinek 9%-a nő.
A települési önkormányzatokban már valamivel gyakoribb a női politikusok részvétele.
A női polgármestereket aránya 11% volt az
1990-ben és 13% a 2002-ben megválasztottak
között, míg a képviselőtestületekben 16%-ról
23%-ra növekedett a nők aránya. ³⁹ A nők magasabb aránya az önkormányzatokban jórészt
a kistelepüléseknek köszönhető, a tízezernél
nagyobb lélekszámú települések esetében
a női polgármesterek aránya csak 5%.

Társadalompolitika és a nők
helyzete
A nemek közötti esélyegyenlőség biztosításának intézményi, jogi keretei kiépülőben
vannak Magyarországon. Amint már emlí-

tettük a kormány tárca nélküli minisztériumként hozta létre az Esélyegyenlőségi Hivatalt,
amely a civil ügyek, roma és a női esélyegyenlőségi programok koordinálásáért felelős. Küszöbön áll az Esélyegyenlőségi törvény elfogadása is. A jogi keretek megalkotása után
a jogérvényesítés lesz a legfőbb feladat.
A nők élethelyzetének javításában központi
fontosságú a rájuk nehezedő kettős „teher“,
a családi szerep és munkahelyi feladatok jobb
összehangolása. Ezt biztosíthatják az olyan
rugalmas munkaformák, mint a részmunkaidős foglalkoztatás vagy a távmunka. Ezek segíthetnek abban, hogy a nők minél rövidebb
ideig szakadjanak ki a munkaerőpiacról gyermekvállalás esetén, ami az oda való visszatérésüket is nagymértékben elősegíti. Magyarországon azonban a mind a részmunkaidős
foglalkoztatás, mind a távmunka meglehetősen kevéssé elterjedt. A részmunkaidő gyakoribbá válásának egyik akadálya a foglalkoztatáshoz kapcsolódó magas fix költség
(egészségügyi hozzájárulás stb.).

ÖSSZEFOGLALÁS
Ami az oktatási rendszereket illeti, a nőnemű diákok hátrányait gyakorlatilag felszámolták Magyarországon. Az általános iskolákban
a lányok és fiúk aránya egyenlő, míg a felsőoktatásban már több a lány. A munkaerőpiacon
azonban még mindig jelentősek a keresetbeli
különbségek a nők hátrányára, ami a magasabb képzettséggel növekszik. Ezt részben megmagyarázza a költségvetési szféra és a versenyszféra bérei közötti különbség, de azt is
mutatja, hogy a nők ritkábban jutnak el vezetői pozícióba. Az elmúlt évtizedben sem
a gazdasági, sem a politikai szervezetekben
nem növekedett a nők aránya a vezető testületekben.

³⁸ Nagy, 1999
³⁹ Lévai és Kiss, 1999
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A gyermekhalandóság
csökkentése

4
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Az anyák egészségének
védelme,
a gyermekágyi
halálozás
csökkentése

Cél

Cél

A csecsemőhalandóság csökkent a kilencvenes években, leginkább az újszülöttek
halandóságának csökkenése következtében.
Az abortuszok arányának csökkenése a felelősebb gyermekvállalási és születésszabályozási
magatartás továbbterjedését jelzi.

Millenniumi Fejlesztési Célok Jelentés

HELYZETÉRTÉKELÉS
A csecsemőhalandóság nem csak a terhesgondozás és a csecsemővédelem érzékeny mutatója, hanem az adott ország egészségügyi ellátórendszeréről, sőt társadalmi fejlettségéről is
képet ad. 1990-ben ezer élveszületésre 15 egy
éven aluli halálozás jutott. A csecsemőhalandóság mutatója először 1997-ben csökkent
10 ezrelék alá, és bár 2000-ben emelkedett,
de azóta megint csökkenő tendenciát mutat
és 2002-ben ezer élveszülöttre hét egy éven
aluli meghalt jutott.⁴⁰ Az öt éven aluliak halandósága hasonló tendenciát mutat: az 1990-es
ezer élveszületésre jutó 17 elhalálozásból 9-re
csökkent 2001-re.
4.1. ábra
A csecsemőhalálozások száma korcsoportonként
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Forrás: Csecsemőhalandóság, KSH.

⁴⁰ Magyar Egészségadattár
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A csecsemőhalálozások
alakulása és okai
A csecsemőhalandóság tekintetében Magyarország különösen a nyugat-európai országokhoz viszonyítva tradicionálisan kedvezőtlen
helyzetben van, a 20. század elején a legmagasabb csecsemőhalandóságú országok közé
tartozott. Az 1920-as évektől a helyzet fokozatosan javult, az utóbbi évtizedekben a magyarországi csecsemőhalandóság már a közép- és
kelet-európai, valamint az EU-átlag közötti értéket mutatott. A XXI. század elején a magyarországi csecsemőhalandóság ugyanolyan
arányú volt, mint Lengyelországban, Szlovákiában és Litvániában, de rosszabb, mint
Csehországban, Szlovéniában és a magas jövedelmű OECD országokban. Az újszülött
(0 – 28 napos) és ezen belül a korai újszülöttkori (0 – 6 napos) halandóság az utóbbi években kedvezőbb lett Közép- és Kelet-Európa
átlagánál. Ahogyan azt a 4.1. ábra szemlélteti,
a csecsemőhalandóságban 1990 óta bekövetkezett kedvező változást a perinatális időszak
csecsemőhalandóságának jelentős csökkenése eredményezte.
Az 1990-es évek során az egy éven aluliak halandóságának csökkenése mellett változott
a haláloki struktúra is. Jelentősen visszaszorult a fertőző betegségek és az emésztőszervi
betegségek részaránya, így a csecsemőhalálozásokat főleg a perinatális időszakkal összefüggő egyes elváltozások, valamint a veleszületett rendellenességek okozzák. 2002-ben is
a csecsemőhalálozások döntő többségét ezek
a tényezők idézték elő.

Cél 4, 5

Terhességmegszakítás
A terhességmegszakítások száma 1990 és
2002 között lényegesen csökkent. A 1990-es évek elején még mintegy 90000 művi vetélést hajtottak végre évente, ezzel szemben
2001-ben évi 56000 ilyen műtétet végeztek.
Bár a kilencvenes évek során a szülési kedv is
visszaesett, a születéseknél jobban csökkent
a művi vetélések száma. ⁴¹ Ennek eredményeként 2002-ben 100 élveszületésre 58 művi vetélés jutott, ami a nyugat-európai arányokhoz
mérve még mindig kedvezőtlenül magas, de
az 1990 évi 72%-os arányhoz viszonyítva jelentős javulást mutat. Szerencsés változás,
hogy 2000 óta a legszámottevőbb javulás
a művi vetélések káros következményeinek
leginkább kitett fiatalok körében következett
be. Mivel a 15 – 19 éves korcsoport termékenysége hosszú idő óta csökken, a mérséklődő
abortuszgyakoriság egy felelősségteljesebb
gyermekvállalási és születésszabályozási magatartás terjedését tükrözi.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az összes csecsemőhalandóság tekintetében kedvező változás állt be, hiszen az újszülött-halandóság visszaszorulásának következtében a teljes arány is lecsökkent. Az 1990-es
években az öt éven aluli gyermekek halálozási aránya csaknem a felére csökkent, ami jelentős lépés a negyedik Milleniumi Cél elérése
felé. Mindazonáltal Magyarország még mindig messze van a magas jövedelmű országok
alacsony halandósági mutatóitól. Az anyai halálozási arány szintén csökkent. Az abortuszok
számának csökkenése felelősségteljesebb
gyermekvállalási és születésszabályozási viselkedésre utal.

Terkep 5.1
1000 nőre jutó abortuszok száma, 2000
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Az anyák egészsége
Az anyák egészségének javítása terén a legfontosabb célkitűzés a gyermekágyi halálozás
csökkentése. Magyarországon 1990 és 2002
között az anyai halálozási ráta, kisebb ingadozásokkal fokozatosan javult. 1990 százezer évközépi női népességre egy anyai halálozás jutott, 2002-ben ugyanez az arány már csak 0,3.
Az anyai halálozás leginkább a 35 – 44 éves
korosztályban fordult elő.
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17,20 –19,90 %
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19,91 –24,60 %

24,61 – 27,30 %

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2003.

⁴¹ Demográfiai Évkönyv, 2001
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A HIV/ AIDS,
a malária és egyéb
betegségek
leküzdése

6

Cél

A születéskor várható élettartam három évvel való növekedése ellenére Magyarországon
a halandóság magasabb, mint a hasonló fejlettségű országokban.
A vezető halálokok Magyarországon a szív és érrendszeri betegségek, és a rosszindulatú
daganatok. A dagantok okozta halálozás szerepe növekedett, míg az erőszakos halálok szerepe
csökkent a kilencvenes évek során.
Jelentősek a halandóság társadalmi státusz szerinti különbségei : a halandóság alacsonyabb
az iskolázottabb népességgel rendelkező kistérségekben, és magasabb ott, ahol nagyobb
a munkanélküliek illetve a roma népesség aránya.

Millenniumi Fejlesztési Célok Jelentés

A hatodik millenniumi fejlesztési cél
a HIV-fertőzés és AIDS, a malária és más betegségek leküzdése. E céllal kapcsolatos információkat a trendek leírását alapvetően a magyar
viszonyokhoz igazítottuk, ennek megfelelően
egyrészt más betegség-csoportokat is vizsgálunk, másrészt szélesebb kontextusban is bemutatjuk az adatokat.

HELYZETÉRTÉKELÉS
Fertőző betegségek okozta
halálozások
Magyarországon 2002-ben a meghaltak
0,43%-a, 576 ember hunyt el fertőző és
élősdiek okozta betegségben, szemben az
1990-es esztendő 963-as halálozási számával (az összes meghalt 0,66%-a). ⁴² A legjelentősebb halálozásért felelős fertőző betegség
még mindig a tuberkulózis és szövődményei.
A századelőn még sok áldozatot követelő
6.1 ábra
A TBC által okozott halálozás alakulása
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Forrás: Adatok a haláloki struktúra változásáról (KSH)

⁴² Fertőző betegségek Magyarországon és a világban, 2002
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gyermekkori fertőző betegségek, nemi betegségek, vérhas és tífusz ma már nem jelentenek
veszélyt. Javultak a higiénés viszonyok, hatékony gyógyszerek jelentek meg, a gyermekbetegségek ellen pedig bevezették a védőoltásokat.
1954-től kötelező a torokgyík, szamárköhögés és tetanusz elleni DiPerTe-oltás, 1960-tól
járványos gyermekbénulás elleni Salk-oltás,
illetve Sabin-cseppek. 1969 óta kanyaró,
1989 óta rubeola ellen is oltják gyermekeinket, 1991-ben pedig bevezették a kanyaró,
mumpsz és rubeola elleni MMR-oltás. Magyarországon az oltási fegyelem magas, az
oltottak aránya minden kötelező oltás esetében 99% feletti. A védőoltások ellenére minden évben találkozhatunk néhány szamárköhögéses, kanyarós, mumpszos vagy rubeolás
esettel, ezek azonban nagyon kis hányadát teszik ki az összes fertőző megbetegedésnek. Az
1980-as évek végi tízezres nagyságrendű esetszámok mára 100 – 200-ra csökkentek.

Tuberkulózis
Magyarországon a fertőző megbetegedések
között alacsony a tbc fertőzések aránya, viszont a fertőzés több esetben halálos kimenetelű, mint az összes többi fertőző megbetegedés együttvéve. A tbc az esetek túlnyomó
többségében a légzőrendszert támadja meg.
A légzőrendszer tuberkulózisa okozta halálozások száma 1990 és 2002 között közel felére csökkent (6.1. ábra). A legtöbb haláleset
1993-ban történt, ekkor a tízezer lakosra jutó
halálozások száma 0,54 volt, 2002-re ez az
arány már csak 0,26.
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HIV-fertőzés és AIDS
A HIV-fertőzés az 1980-as években jelent meg
hazánkban. A bejelentett új AIDS-betegek aránya Magyarországon az EU országaihoz mérten viszonylag alacsony. 1999-ben a százezer lakosra eső bejelentett új betegek aránya
az EU-ban átlagosan 2,51 fő volt, Magyarországon 0,37 fő. A nyilvántartott HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek száma Magyarországon
1990-ben 40 fő, 2002-ben 78 fő. Az AIDS-ben
meghaltak száma 1994-ben volt a legmagasabb, 34 fő, a kilencvenes évek végétől azonban
az AIDS okozta halálozások száma csökkent. ⁴³
A fertőzöttek legnagyobb része szexuális úton
fertőződött. A vérkészítménnyel való kezelés vagy vérátömlesztés révén fertőzöttek
száma jóval alacsonyabb, az intravénás kábítószer-használat miatt fertőzöttek száma elenyésző.

A halandóság változása
és a várható élettartam
A halandóság a kilencvenes években először emelkedő majd csökkenő trendet mutat. A legmagasabb mértékű halandóság
1993-ban volt, ekkor ezer lakosra 15 halálozás
esett, míg 2001-ben 13, amely az utóbbi két
évtized legalacsonyabb halandóságát jelenti.
A mortalitási mutatók 1993-tól tapasztalt fokozatos javulása az életkilátások, a várható élettartam emelkedésében is nyomon követető. Míg 1993-ban a férfiak születéskor
várható átlagos élettartama 64,5 év, a nőké
73,8 év volt, 2001-re ugyanez a mutató a férfiak esetében 68,2 évre, a nők esetében pedig 76,5 évre emelkedett. (6.2. ábra) A halálozás struktúrájában figyelmet érdemel, hogy
a férfiak halandósága 1990 óta nagyobb mértékben javult, mint a nőké. A halandóság kormegoszlását tekintve a középkorú férfiaknál
körében a legjelentősebb a csökkenés.
A pozitív változások ellenére, a magyarországi mortalitás még mindig sokkal rosszabb,

Terkep 6.1
Százezer lakosra jutó tuberkulózis esetek száma, 2001
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2003.

6.2. ábra
A születéskor várható átlagos élettartam alakulása
1990
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Forrás: Demográfiai Évkönyv (KSH, 2002)

⁴³ Ibid.
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6.3. ábra
A rosszindulatú daganatok okozta halálozás változása (sztenderdizált halálozási
ráta 100 000 lakosra)
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Forrás:Magyar Egészségadattár
Megjegyzés: A korspecifikus halálozási rátákat a sztenderd európai népesség kormegoszlásával súlyozták.

mint más, azonos gazdasági fejlettségű országokban. Csehországban a születéskor várható
élettartam négy évvel magasabb a férfiak, és
két évvel a nők esetében. Bár kisebb mértékben, de a lengyel, a horvát és a szlovák mutatók is jobbak a magyarnál. A magyar születéskor várható élettartam közel áll a bulgáriaihoz
és a romániaihoz, ahol az egy főre eső GDP
jelentősen alacsonyabb, mint Magyarországon. ⁴⁴

A halandóság legfőbb okai
Az utóbbi tizenkét évben a halandóság okstruktúrája a következőképpen alakult: a halálozások több mint felét a keringési rendszer
betegségei okozták, további majdnem egynegyedét pedig a daganatos betegségeknek tulajdoníthatjuk. További fontos halálok
az emésztőrendszer és a légzőrendszer betegségei, illetve az erőszakos halálokok. Ez
az öt vezető haláloki csoport adja a halálozások 94%-át. A kilencvenes évek során a halál-

⁴⁴
⁴⁵
⁴⁶
⁴⁷
⁴⁸
⁴⁹
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Magyar Statisztikai Évkönyv, 2002.
Adatok a haláloki struktúra változásáról, 1991 – 2001
Ibid.
Magyarországi Egészségdattár
Adatok a haláloki struktúra változásáról, 1991 – 2001
Ibid.
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oki struktúra csak kis mértékben változott:
a daganatos halálozások aránya 1990 – 2001-ig
négy százalékponttal, az emésztőrendszer betegsége okozta halálozások aránya egy százalékponttal emelkedett. Ezzel szemben a légzőszervi megbetegedésekből eredő, valamint az
erőszakos halálesetek aránya csökkent. ⁴⁵
Magyarországon 1990-ben a keringési rendszer betegségei okozták több mint 76 ezer
ember halálát, 2002-ben pedig közel 68 ezer
ember halt meg ezekben a betegségekben.⁴⁶
A nők esetében a sztenderdizált halálozási
ráta a nők esetében, ha lassan is de csökkent
a kilencvenes években, míg a férfiak esetében
a 1990 és 1993 közötti emelkedés fordult csökenő trendbe. A keringési rendszer betegségei nagyobb gyakorisággal okozták a nők halálát (57 – 58 %), mint a férfiakét (45 – 47 %), ⁴⁷
de a nőket magasabb életkorban érte a halál.
A daganatos megbetegedések 1990 és 2002
között évente 32 – 34 ezer fő halált okozták.⁴⁸
Amint a 6.3. ábra is mutatja, a sztenderdizált halálozásai ráta értéke emelkedett a kilencvenes évek végéig, míg a kétezres években
némi javulás volt tapasztalható. A mutató értéke 2002-ben nagyjából ugyanakkora a férfiak esetében, mint 1990-ben, a nők esetében
viszont valamelyest alacsonyabb.
A halálozások külső okai, vagy erőszakos halálokok közé tartoznak a balesetek, az öngyilkosság vagy önsértés és az emberölés.
Az erőszakos halálozás aránya az összes halálozáson belül az elmúlt tizenkét évben csökkent: 1990-ben százezer lakosra még 128 erőszakos halálozás jutott, 2001-ben már csak
87. A motorosjármű-balesetek miatti halandóság felére csökkent, az egyéb balesetek
és az öngyilkosság okozta mortalitás pedig
30 – 30%-kal. ⁴⁹
Magyarországon a halállal végződő öngyilkosságok száma tradicionálisan magas. Az
öngyilkosságok okozta halálozás a hatva-
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nas évektől tapasztalt folyamatos emelkedés után 1985-ben érte el csúcspontját. A kilencvenes évek öngyilkossági mortalitásában
már csökkenő trend tapasztalható: a sztenderdizált halálozási ráta a százezer lakosra jutó
61-ről 45-re csökken a férfiak, és 19-ről 11-re
a nők esetében (ld. 6.4. ábra). A fő kiváltó tényezők a hosszan tartó betegségek, az elmebetegségek, a szenvedélybetegségek és
a krízishelyzetek. A férfiak körében háromszor-négyszer magasabb az öngyilkosságok
aránya, mint a nőknél.

6.4. ábra
Öngyilkosság és öngyilkossági kisérletek (sztenderdizált halálozási arány
100 000 lakosra)
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A dohányzás és az
alkoholizmus hatása
a mortalitásra
A középkorú férfiak körében a szív- érrendszeri
betegségek okozta halálozások legalább egyharmada, a rákhalálozások kb. fele és a légzőrendszeri betegségek miatt bekövetkezett halálozások közel kétharmada a dohányzásnak
tulajdonítható. A dohányzás majdnem kétszer
annyi ember halálát okozza, mint az alkoholizmus, de ez utóbbi mortalitásra gyakorolt hatása is jelentős. Az alkoholizmus okozta halálozások legnagyobb része (közel egyharmada)
májzsugor következménye, de a balesetek, az
agyérbetegségek, az alkoholos eredetű elmezavarok, a szájüregrák okozta halálozások és
az öngyilkosságok bekövetkezésében sem elhanyagolgató az alkoholizmus szerepe.
A magyar felnőtt nők több mint egyötöde,
a férfiaknak pedig a fele fogyaszt kis mértékben alkoholt, míg a nők öt, a férfiak 20
százaléka bizonyult „erősen italozónak“ ⁵⁰
a 2000-es Országos Egészségügyi Felmérés
szerint. A többváltozós elemzések azt mutatják, hogy a középkorúak, az egyedülállóak
a kistelepüléseken lakók, a szakmunkások és
a segédmunkások valamint a mezőgazdaságban dolgozók az átlagosnál nagyobb valószínűséggel válnak „erős italozókká“. A képzettséggel együtt nő az alkoholfogyasztás a nők
esetében, következésképpen a nemi különb-
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Forrás:Magyar Egészségadattár
Megjegyzés: A korspecifikus halálozási rátákat a sztenderd európai népesség kormegoszlásával súlyozták.

6.5. ábra
A dohányzók aránya a különböző korcsoportokban
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Forrás: Országos Lakossági Egészség Felmérés 2000.

ségek az egyetemi végzettséggel rendelkezők
között voltak a legkisebbek. ⁵¹
Ugyanez a vizsgálat azt is megállapította,
hogy a nők 23, a férfiak 38 százaléka min-

⁵⁰ Az Országos Egészségügyi Felmérésben, a férfiakat akkor tekintették alkoholistának, ha több, mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak
el a felmérést megelőző héten. A nők esetében a küszöb hét egység volt. s (Kutatási jelentés, OLEF, 2000).
⁵¹ Ibid.
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míg a Dél-Dunántúl, és az északi régiók mutatják a legalacsonyabb értéket. A régiók között
a születéskor várható élettartamban meglevő
különbségek a gazdasági fejlettség sorrendjét követik: azokban a régiókban a legkedvezőbbek a halandósági viszonyok, amelyekben
magasa az egy főre jutó GDP, míg a fejletlenebb keleti régiókban magasabb a halandóság.
Egy, a kistérségek mortalitását összehasonlító
tanulmány ⁵³ arra következtetésre jut, hogy az
alacsonyabb mortalitás több tényezővel korrelál: magasabb iskolázottságú, jobb anyagi
körülmények között élő és urbanizált népesség körében kedvezőbb; alacsonyabb munkanélküliségi ráta; a roma népesség alacsony
aránya. ⁵⁴

6.6. ábra
A születéskor várható élettartam régiók szerint (év)
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Forrás: A századvég halandóságának földrajzi különbségei (KSH, 2001)

den nap dohányzik. A rendszeres dohányosok a fiatalok, az alacsonyan iskolázottak,
a kisjövedelműek és a rossz lakáskörülmények között élők közül kerülnek ki. Kutatások
szerint a Közép-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon élők nagyobb valószínűséggel
válnak dohányosokká. ⁵²

Egészség és társadalmi
helyzet
A halandóság társadalmi meghatározottságát elsősorban annak területi, illetve települési hierarchia mentén való eltéréseivel
tudjuk illusztrálni. A Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország régiókban a legkedvezőbb
a születéskor várható élettartam mutatója,

A területi különbségek az egyes halálokoknál
is jelentősek: A legmagasabb öngyilkossági
arány évtizedek óta a dél-alföldi megyékben,
illetve Hajdú–Bihar és Jász–Nagykun–Szolnok
megyében tapasztalható. Lényegesen kedvezőbb az öngyilkossági halálozási arány Budapesten, Győr–Moson–Sopron, Veszprém és
Vas megyében.
A 2000-es Országos Egészségügyi Felmérés adatai szerint a morbiditás összefügg
a társadalmi státussal. A középkorú lakosság (35 – 64 között) kétötödének, az idős
férfiak kétharmadának és az idős asszonyok háromnegyedének vannak vagy voltak szív- és érrendszeri panaszai, beleértve
a magas vérnyomást, a szívbetegségeket és
az agyér-elmeszesedést. A többváltozós statisztikai elemzések azt mutatják, hogy a szívés érrendszeri betegségek előfordulása egyre
nő az életkor előrehaladtával, és a nők, az alacsonyan iskolázottak és az egyedül élők esetében gyakoribb.

Egészségpolitika
A magyar lakosság egészségi állapota, halandósági mutatói kedvezőtlenebbek a hasonló gazdasági-társadalmi fejlettségi szinten

⁵² Ibid.
⁵³ Magyarország 175 kistérségből áll. Ezek NUTS III szintű területi egységek.
⁵⁴ Klinger, 2003.
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álló országokhoz képest, és ebben az elmúlt
években sem következett be változás. Ez a magyar lakosság egészségtelen életmódjának
és az egészségügyi rendszer kritikus helyzetének következménye. Mindez arra késztette
a kormányzatot, hogy „Egészség Évtizedének
Johan Béla Nemzeti Programja“ címmel alkosson stratégiát, amelynek célja, hogy tíz éve
alatt három évvel emelje a születéskor várható
élettartamot mind a férfiak, mind a nők esetében. A program célul tűzi ki a lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlenségek csökkentését is, és épít az egyének,
közösségek felelősségvállalására. A program
egyrészt a lakosság életmódjában meglevő
számos egészségi kockázat csökkentésére törekszik, így a dohányzás és alkohol-fogyasztás
visszaszorítására, a mozgáshiányos életmód,
az egészségtelen táplálkozási szokások megváltoztatására, és az egészséges fizikai környezet kialakítására. A program a keringési
rendszer betegségei, és a daganatos betegségek okozta halálozások visszaszorítása mellett a lelki egészségvédelem megerősítésének
érdekében is lépéseket kíván tenni. Az egészségügyi intézményrendszeren belül elsősorban a szűrővizsgálatok elterjesztését és az
alapellátás fejlesztését gondolja fontosnak, de
erőforrás-fejlesztést is szükségesnek tart.

ÖSSZEFOGLALÁS
A magyar lakosság egészségi állapota kritikus.
Az elmúlt évtizedben végbement kedvező
változások ellenére a születéskor várható élettartam még mindig alacsonyabb, mint más,
hasonló gazdasági fejlettségű országokban.
A fertőző betegségek nem tartoznak a vezető
halálokok közé Magyarországon, a halálozások vezető okai a szív- és érrendszeri betegségek és a rosszindulatú daganatok. A kedvezőtlen halandósági mutatókhoz a népesség
egészségtelen életvitele (dohányzás és alkoholfogyasztás) is hozzájárul és a szegénység
is gyakran jár együtt rossz egészségi állapottal. A születéskor várható élettartam majdnem két évvel alacsonyabb a kevésbé fejlett
észak-magyarországi régiókban, mint Nyugat-Magyarországon. Az eddigi kormányzati
erőfeszítések e problémák orvoslására hatékonytalannak bizonyultak, az egészségügyi
ellátórendszer reformjára irányuló kezdeményezések sorra elbuktak. Végül kidolgozásra
került egy tízéves program, amely azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy három évvel megnöveli a születéskor várható élettartamot, elsősorban az egészséges életvitel népszerűsítése
és a prevenció segítségével.
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Fenntartható fejlődés
környezeti
szempontból

7

Cél

A kilencvenes évek során lezajlott gazdasági szerkezetváltás során csökkent néhány jelentősen
szennyező iparág (pl. bányászat, vegyipar) tevékenysége, így csökkent a légszennyezs mértéke
és javult a felszíni vizek állapota.
Javult a lakosság infrastruktúrális ellátottsága : a vezetékes ivóvízzel rendelkező,
illetve a csatornahálózatba bekapcsolt háztartások aránya a kistelepüléseken nőtt 1990
és 2002 között.
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HELYZETÉRTÉKELÉS
A kistelepüléseken a vezetékes ivóvízzel nem
rendelkező háztartások aránya kevesebb,
mint a felére, 30%-ról 12%-ra csökkent 1990
és 2002 között. Nagyobb településeken viszont nem történt hasonló mértékű javulás,
bár a fővárosban a háztatásoknak csak egy nagyon kis részébe nincs bevezetve az ivóvíz.

Háztartások szennyvíz
és szemétgazdálkodása
A kilencvenes évek folyamán jelentősen növekedett a települési szemétszállításba bekapcsolt háztartások aránya. Különösen a kistelepüléseken figyelhető meg nagymértékű
változás: 1992-ben a községekben 27%-os
volt az ilyen háztartások aránya, 2002-ben pedig 80%. A régiók között a kistelepülésekben
gazdag Dél-Alföld és Észak-Alföld mutatta
a legnagyobb mértékű növekedést.
A szennyvíz-elvezető csatornázás terén is
volt fejlődés, különösen a kilencvenes évek
második felében és elsősorban Közép- és
Nyugat-Dunántúl régiókban, illetve a kiste7.1. ábra
A vezetékes ivóvízzel ellátott háztartások aránya településtípusok szerint
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lepüléseken mintegy húsz százalékponttal növekedett az ilyen háztartások aránya. Ugyanakkor ebben a vonatkozásban még mindig
jelentős különbségek vannak mind a régiók,
mind településtípusok között. A kistelepüléseken 2002-ben is csak a háztartások 23%-a
rendelkezik csatornázottsággal.

Környezetszennyezés
alakulása
a rendszerváltás után
A rendszerváltó Magyarország súlyos környezeti problémákat örökölt az előző rendszertől.
A kilencvenes évek elején végbement gazdasági szerkezetváltás és ezt a folyamatot kísérő
gazdasági kedvező irányú változásokat indított el. A szocialista nehézipar fejletlen technológiával működő, energiaigényes és meglehetősen szennyező üzemeket működtető
szektorainak (erőművek, bányászat, vegyipar) termelése jelentősen csökkent, csökkentve ezáltal a környezeti terhelést. Csökkent
a gazdaság nyersanyag és energia- felhasználása, a fellendülés időszakában pedig a termelési technológiák fejlesztése környezetbarát
eljárások bevezetését is lehetővé tette. Mindezek miatt összességében csökkent a szennyezőanyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok,
üvegházhatású gázok, porszennyezés, ózontakarót károsító anyagok) kibocsátása, javult
a felszíni vizek állapota is. Mindez annak dacára, hogy a 2003-as ipari termelés jelentősen nagyobb volt, mint 1999-ben. A gazdasági szerkezetváltás tehát egy környezeti
szempontból fenntartható fejlődés irányába
való elmozdulást jelentett, és az átmenetet
megelőző, erőteljes szennyezési szintre való
visszatérés nem valószínű. ⁵⁵ Ugyanakkor az
elmúlt évtized változásai veszélyeket is hordoznak a környezetszennyezés szempontjából, pl. a jelentősen megnőtt közúti járműforgalom révén (személy és teherszállítás),
amely a városi légszennyezés egyik legfőbb

Cél 7

okává lépett elő. Ugyanakkor különösen az
EU-csatlakozás folyamatában a fenntartható
fejlődés környezeti szempontjai egyre integránsabb részét képezik a hazai gazdaságfejlesztési és társadalompolitikáknak.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az 1990-es években komoly előrelépés történt a hetedik milleniumi cél, a fenntartható
fejlődés megvalósítása tekintetében. A vezetékes ivóvíz nélküli háztartások aránya több,
mint felére csökkent, 30 százalékról 12 százalékra. A kilencvenes évek folyamán a csatornahálózatba bekötött háztartások aránya
jelentősen megnőtt, különösen a kis falvakban. A helyzet a szennyvízelvezető rendszerhez csatlakozott háztartások tekintetében is
javult, de továbbra is jelentősek a település típusok szerinti egyenlőtlenségek. Ami a környezetszennyezést illeti, a kilencevenes évek gazdasági szerkezetváltása következtében nagy
mértékben lecsökkent a legsúlyosabban környezetszennyező iparágak termelése, ennek
következtében pedig a szennyezés is csökkent. A magyar kormányok gazdaság- és társadalomfejlesztési politikája immár figyelembe veszi a fenntartható fejlődés környezeti
aspektusait is.

7.2. ábra
Szennyvízcsatornával rendelkező háztartások aránya régiók szerint
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MAGYARÁZÓ JEGYZETEK
1. CÉL
Abszolút szegénység
A háztartás és/ vagy a háztartás tagjainak helyzete (státusza) ahhoz a jövedelemnagysághoz viszonyíva, amire egy háztartásnak szüksége van, hogy kielégítse tagjainak szükségleteit. Egy háztartás akkor számít szegénynek, ha a jövedelme az abszolút szegénységi szint (azaz létfenntartási
minimum vagy bér-minimum) alá esik.
Decilisek (decilis-csoport)
A decilis-csoport a jövedelem alapján a minimumtól maximumig sorbarendezett összes háztartás egy tizedét jelenti. Az első decilis-csoport az első tized (az összes háztartás azon 10%-a, amelyik a legkevesebb jövedelemmel rendelkezik). Az utolsó decilis a háztartások azon tizede, amelyik a legmagasabb jövedelemmel rendelkezik.
Gini-együttható
A Gini-együttható a jövedelem-eloszlás egyenlőtlenségének fokát méri. A jövedelmek teljes
egyezősége esetén nullával egyenlő, a teljes egyenlőtlenség (amikor minden jövedelem egy
kézben összpontosul) esetén pedig egy az értéke.
Humán Fejlődés Index
Az Humán Fejlődés Indexet azért alkották, hogy kiegészítse a szegénység szűk, jövedelem-alapú
mértékét. Az index három összetevőből áll (jövedelmek, oktatás és egészség),, amelyek célja,
hogy az emberi fejlődés szélesebb területét fogja át. A három komponens három alapvető választást takar, hosszú és egészséges életet élni, tudást szerezni és olyan erőforrásokhoz jutni,
amelyek lehetővé teszik egy megfelelő, átlagos (standard) élet leélését.
Szegénységi ráta
Azt méri, hogy a népesség, vagy egy meghatározott népesség-csoport (amennyiben az analízis
csoportokra vonatkozik) hány százaléka él egy általános szegénységi szint alatt.
Statisztikai Területi Egységek Nomenklatúrája (Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS))
A NUTS a területi egységeknek az EUROSTAT által az EU tagországok és a csatlakozó országok
számára meghatározott egyedi, uniformizált megnevezése. A nemzeteken belüli régiók és adminisztratív szintek mérésének osztályozását vagy harmonizációját nyújtja regionális összehasonlítások számára. A NUTS használatának célja, hogy az összehasonlítható nagysággal rendelkező
régiók mind azonos szinten jelenjenek meg, ezzel lehetővé téve, hogy összehasonlíthassuk pl.
különböző országok egy adott regionális szinten megvalósuló politikáját.
OECD ekvivalencia skála
Olyan együttható, amely a különböző méretű és összetételű háztartások méretgazdaságosságát tükrözi. Ennek segítségével a különböző összetételű háztartásokban élők jólétének összehasonlításához korrigáljuk az egy főre jutó jövedelem és kiadás mutatókat. Ez a korrigálás azon
a feltevésen alapul, hogy bizonyos háztartási kiadások függetlenek a háztartások tagjainak számától. Az OECD ekvivalencia skálák a háztartás első tagjához 1-es együtthatót rendelnek, 0,5-öt
a másodikhoz és 0,3-at egy gyerekhez a háztartáson belüli egy főre jutó jövedelem számításakor.
Így szegénység-kutatás során az ekvivalencia skála alkalmazásával egy összesen €1200-t kereső
háromfős háztartást úgy kezelünk, mintha az egy „fogyasztási egységre“ jutó jövedelme (vagy
más szóval „ekvivalens jövedelme“) 1200/ (1+0,5+0,3)=€666,7 lenne (és nem €400, mint egy súlyozatlan átlag esetében).
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Szegénység
A szegénység fogalmát az egyén és/ vagy a háztartás jóléti helyzetének jellemzésére használják.
Többdimenziós volta miatt sokféle módon lehet mérni és számos definíciója van. A mérés felől
megközelítve „abszolút“ és „relatív“ szegénységet különböztetünk meg. A definícióra alapozva
megkülönböztetünk „jövedelmi szegénységet“ (income poverty) (tisztán gazdasági dimenzióra
redukálva, a jövedelem és a fogyasztás szempontjából meghatározva a szegénységet) és „humán szegénységet“ (human poverty) (ez a fenntartható megélhetés felől közelít és a szegénység
három szempontján alapul: jövedelem, alapvető szükségletek és lehetőségek). Mivel a „humán
szegénység“ mérése bonyolult és vitatott, az elemzések általában az abszolút vagy relatív szegénység fogalmát használják.
Vásárlóerő Paritás (Purchasing Power Parity – PPP$)
A PPP$ lehetőséget nyújt arra, hogy különböző országok (általában különböző árstruktúrával
rendelkező országok) GDP-jének vagy jövedelmeinek értékét egy, a nemzetközi összehasonlítást
lehetővé tevő módon, közös egységben kifejezzük. Azért van szükség egy közös egységre, mert
a fogyasztói kosárban található különböző javak árarányai eltérnek a különböző országokban,
így a nemzeti valuták átváltása USD-re közös átváltási rátát alkalmazva nem alkalmas arra, hogy
kifejezze az országok közötti valós megélhetési költségeket eltérését. A PPP$-ben kifejezett GDP
megmutatja, hogy a népesség milyen valós jövedelemmel rendelkezne, ha az ország árstruktúrája hasonló lenne az Egyesült Államokéhoz.
Relatív szegénység
A rögzített szegénységi küszöbérték (létminimum vagy a túléléshez szükséges kiadások) által
meghatározott abszolút szegénységgel szemben a relatív szegénység a többiekhez képest meghatározott szegénység. Ebben az esetben a szegénységi küszöb más háztartások jövedelmeihez vagy kiadásaihoz viszonyítva határozható meg (leginkább a medián ekvivalens jövedelem
60%-át alkalmazzák).
Társadalmi kirekesztés
A társadalmi kirekesztés fogalma az egyének vagy társadalmi csoportoknak a társadalom életébe való bekapcsolódásában megmutatkozó egyenlőtlenséget tükrözi. A társadalmi kirekesztés olyan helyzet, amikor valaki egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan fér hozzá a társadalmi rendszerhez. Ugyancsak ide tartozik pl. az etnikai hovatartozásra, szexuális irányultságra,
egészségi állapotra, vagy egyéb szociálisan megbélyegzett csoporthoz (büntetett előélet vagy
drog-függőség) való tartozásra visszavezethető hosszú távú munkanélküliség.
2. CÉL
Beiskolázási arány (bruttó, nettó)
A bruttó beiskolázási arány egy adott iskolai szintre beíratott összes gyermek száma az adott
iskolatípusnak megfelelő korosztályú gyermekek számához viszonyítva. A nettó beiskolázási
arány csak azokat a gyermekeket tartalmazza, akik az adott oktatási szintnek megfelelő korcsoporthoz tartoznak. Ez azt jelenti pl., hogy a „évismétlők“ a bruttó beiskolázási arányba (ER) beleszámítanak, de a nettó ER-ba nem, így látható, hogy általában miért nagyobb a bruttó ER, mint
a nettó ER.
Nemzetközi Felnőtt Írásbeliségi Felmérés (International Adult Literacy Survey – IALS)
Az IALS adatbázis egy hét ország által elindított kezdeményezés, amit 1994 őszén végeztek el.
A cél az volt, hogy nemzeti, nyelvi és kulturális határokon átnyúló összehasonlító írásbeliségi profilokat alakítsanak ki. Ugyanakkor a felmérés a felnőttoktatásban és -képzésben való részvételre
vonatkozó adatoknak a világon az egyetlen forrása. Az IALS második és harmadik adatfelvételét
1996-ban bonyolították le.
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Nemzetközi Standard Oktatási Besorolás (International Standard Classification of Education – ISCED)
Az ISCED-t az UNESCO hozta létre a 70-es években azzal a céllal, hogy mind egyes államok szintjén, mind nemzetközi szinten lehetőség legyen oktatási statisztikák összegyűjtésére, összeszerkesztésére és prezentálására.tionally.
A szint neve
Elemi előtti oktatás
Elemi oktatás
Az alapfokú oktatás első lépcsőfoka
Alsóbb középiskolai oktatás
Az alapfokú oktatás második lépcsőfoka
(Felsőbb) középiskolai oktatás
A középfokú oktatás utáni nem felsőfokú oktatás
A felsőfokú oktatás első lépcsőfoka (nem vezet közvetlenül felsőfokú kutatói képesítéshez)
A felsőfokú oktatás második lépcsőfoka (felsőfokú kutatói képesítéshez vezet)

Kód
0
1
2
3
4
5
6

Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelési Program (Program for International Student
Assessment – PISA)
A PISA az OECD által a legfőbb ipari országokban végzett három éves, a 15 évesek tudását és
képességeit vizsgáló felmérés. A felmérés 32 ország 265 000 tanulóját foglalja magában. Azt
értékeli, hogy a kötelező oktatás végéhez közeledő tanulók milyen mértékben sajátították el
a társadalom teljes jogú tagjává váláshoz szükséges tudást és képességeket. A tanulók olvasási,
matematikai képességeiről és tudományos műveltségéről gyűjt adatokat, rámutat ezen képességek otthoni és iskolai fejlődését befolyásoló tényezőkre és ajánlásokat fogalmaz meg az oktatáspolitika kialakítására.
Harmadik Nemzetközi Matematikai és Tudományos Felmérés (Third International Mathematics an Science Survey (TIMSS)
Az 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban összeállított TIMSS a tanulók matematikai és tudományos
eredményeiről szolgáltat trend-adatokat nemzetközi perspektívából. Az TIMSS 1999-et a Boston
College által működtetett International Study Center végezte el 38 országban. Az 1999-es értékelés megmérte a nyolcadikos tanulók (13 és 14 évesek) matematikai és tudományos eredményeit és alapos információkat gyűjtött a diákoktól, tanároktól és iskolaigazgatóktól a matematikai és tudományos tananyagról, oktatásról, otthoni környezetről és az iskolai karakterisztikákról
és irányelvekről.
3. CÉL
A nők által betöltött helyek aránya a nemzeti parlamentekben
A nők által betöltött helyek száma, az összes betöltött hely százalékában.
A lányok aránya a fiúkhoz képest az elemi, a másodlagos és a harmadlagos oktatásban
Az elemi, a másodlagos és a harmadlagos szinten az állami és a magániskolákba beiskolázott lányok aránya a fiú tanulókhoz képest.
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4. CÉL
Gyermekhalandóság
Az 1000 élveszületésre jutó 5 év alatt gyermekhalálozások száma.
Csecsemőhalandőság
Az 1000 élveszületésre jutó 1 év alatt gyermekhalálozások száma.
5. CÉL
Anyasági halandósági ráta
Az anyasági halandósági ráta azon nőknek a száma, akik a terhességhez, vagy annak a kezeléséhez kapcsolhatóan vagy az által súlyosbítva halnak meg (a balesetek és véletlenek kizárva),
a terhesség és szülés során vagy a terhesség utáni 42 napban, függetlenül a terhesség tartamától és helyétől függetlenül, 1000 élveszületésre számítva.
6. CÉL
HIV/ AIDS gyakorisági ráta
Azon egyének népességen belüli aránya, akik HIV fertőzöttek egy bizonyos időpontban. Az UNAIDS általában a 15 – 49 évesek közötti HIV-gyakoriságot mutatja.
Tuberkolózis (TB) gyakorisági ráta
A tuberkolózis (TB) gyakorisági ráta a 100 000 főre jutó TB-esetek száma. A TB-hez kapcsolódó
halálozási ráta a TB által okozott halál 100 000 főre vetítve.
7. CÉL
Szén-dioxid kibocsátás
Az egy főre jutó szén-dioxid kibocsátás az emberi tevékenységek (termelés és fogyasztás) következtében egy ország által kibocsátott szén-dioxid teljes mennyisége, elosztva az ország népességével.
Kiépített vízforráshoz való hozzáféréssel rendelkező népesség aránya, városi és vidéki
A népesség azon aránya, amelyik a következő ivóvíz-ellátottság valamelyikét használja: vezetékes víz, közösségi csap; furat/ pumpa; védett kút; védett forrás; esővíz.
A higiénikus létesítményekhez hozzáférő városi és vidéki népesség aránya
A népesség azon százalékára utal, amelyik rendelkezik olyan létesítményekkel, amelyik higiénikusan elkülöníti az emberi salakanyagot emberi, állati és rovarokkal való érintkezéstől.
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MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK
Célok és célkitűzések (a Millenniumi Deklarációból)
1. Cél:

A súlyos szegénység és az éhínség leküzdése

1. Célkitűzés: a napi 1USD-nél kevesebből élők arányának felére csökkentése
1990 és 2015 között.

1. A napi 1$ (PPP)-nál kevesebből élők aránya.
2. Szegénységi rés-arány (szegénységi ráta×szegénység mélysége).
3. A legszegényebb ötöd arána a nemzeti fogyasztásban.

2.Célkitűzés : az éhezők számának felére csökentése 1990 és 2015 között

4. Az öt éven aluli kissúlyú gyerekek aránya.
5. A minimális energiabevitelnél kevesebbet fogyasztók aránya.

2. Cél:

A mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás

3.Célkitűzés: minden fiú és lány alapfokú oktatásban részesüljön.

3. Cél:

4. Cél:

Fiúk és lányok aránya az álapfokú, középfokú és felsőfokú oktatásban.
Az írástudó nők és férfiak aránya a 15 – 24 évesek között.
A nem mezőgzadaságban foglalkoztatott nők aránya.
A nők aránya a nemzeti Parlament képviselői közöt.

13. A öt éven aluliak halálozási aránya.
14. A csecsemők halálozási aránya.
15. A kanyaró ellen beoltottak aránya az egy éven aluliak között.

Az anyák egészségének védelme, a gyermekágyi halálozás csökkentése

6. Célkitűzés: a gyermekágyi halandóság 75%-os csökkentése.
6. Cél:

9.
10.
11.
12.

A gyermekhalandóság csökkentése

5. Célkitűzés: az öt éven aluliak halandóságának 2/ 3-os csökkentése.

5. Cél:

6. Nettó beiskolázási arány.
7. Az 1. osztályt elkezdő gyerekek azon hányada, akik 5. osztályt is elvégzik.
8. A 15 – 24 évesek írástudási rátája.

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása

4.Célkitűzés: nemek közötti beiskolázási különbségek kiegyenlítése az
alap- és középfokú oktatásban 2005-re, a felsőoktatásban
2015-re.

16. Anyasági halálozási ráta.
17. Szakképzett személyek által vezetett szülések aránya.

A HIV/ AIDS, a malária és egyéb betegségek leküzdése

7. Célkitűzés: 2015-re a HIV/ AIDS terjedésének megállítása.

18. A HIV fertőzöttek aránya 15 – 24 éves terhes nők között.
19. Gumióvszer használat aránya a fogamzásgátló használaton belül.
20. Az AIDS miatt elárvult gyermekek száma.

8. Célkitűzés: 2015-re a malária és más fertőző betegségek terjedésének
megállítása.

21. A malária előfordulása, és az ezzel összefüggő halálozás.
22. A malária álta veszélyeztetett területen élők között a hatásos megelőzést
és kezelést alkalmazók aránya.
23. A tuberkulózis előfordulása, és az azzal összefüggő halálozás
24. A rövid lefolyású közvetlenül megfigyelt kezelés (DOTS) keretében felderített és kezelt tuberkulózis esetek aránya.

7. Cél:
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Indikátorok a fejlődés monitorozására

Fenntartható fejlődés környezeti szempontból

9.Célkitűzés : a fenntartható fejlődés elveinek a nemzeti politikákba való
beépítése és a természeti erőforrások csökkenésének
megállítása.

25.
26.
27.
28.

Az erővel borított földterületek aránya.
A természetvédelmi területek aránya.
1$ GDP-re jutó energiafelhasználás (kg olaj egységben).
Egy főre eső CO2 kibocsátás, és az ózonkárosító CFC-k (ODP tonnna)
fogyasztása.
29. A szilárd fűtőanyagot használó lakosok aránya.

10. Célkitűzés: a biztonságos ivóvízhez nem jutók arányának felére
csökkentése, 2020-ra

30. A jó minőségű ivóvízhez hozzáférő lakosok aránya,
városokban és vidéken.

11.Célkitűzés : 2020-ig 100 millió slum-okban élő életkörülményeinek
érezhető javítása.

31. A szennyvízelvezetésbe bekapacsolt lakosok aránya a városokban.
32. A tartós lakáshasználók (tulajdonos vagy bérlő) aránya.

Millenniumi Fejlesztési Célok

8. cél:

nemzetközi együttműködés kiépítése a fejlődésért

12.célkitűzés: egy nyitott, szabályalapú, kiszámítható, diszkrimináció-mentes Az alábbi jelzőszámok közül néhányat a legkevésbé fejlett országok (LDC),
kereskedelmi és pénzügyi rendszer továbbfejlesztése
Afrika, a kisállamok és kis szigeteken levő fejlődő államok esetében
Tartalmazza a jó kormányzáshoz, fejlődéshez és a szegénység
külön mérnek.
csökkentéséhez való elkötelezettséget – mind nemzeti, mind
Hivatalos fejlesztési támogatás (ODA)
nemzetközi szinten.
33. Nettó ODA, összesen és a legkevésbé fejlett országoknak (LDC) nyújtott, az
13.célkitűzés: A legkevésbé fejlett országok különleges igényeit fogalmazza
OECD/ DAC adományozók bruttó nemzeti jövedelmének százalékában
meg
34. az OECD/ DAC adományozók teljes bilaterális, szektorokra meghatározott
Tartalmazza: legkevésbé fejlett országok exportja számára vám
támogatása (ODA) az alapvető társadalmi szolgáltatások (elemi oktatás,
és kvótamentes piacra jutás biztosítása; a súlyosan eladósott
elsődleges egészségügyi gondozás, élelmezés, biztonságos víz és higiészegény országok (HIPC) adósságainak elengedésére és hivania) arányában
talos kétoldalú adósságok eltörlésére program kidolgozása; és
35. az OECD/ DAC adományozók szabadon felhasználható bilaterális fejlesztési
sokkal nagylelkűbb fejlesztési támogatás (ODA) a szegénység
támogatásának az aránya
csökkentése iránt elkötelezett országok számára
36. a kisállamok által kaptt fejlesztési támogatás (ODA) a GNI arányában
14.célkitűzés: A kisállamok és kis szigeteken levő fejlődő államok igényeit
37. a kis szigeteken levő fejlődő államok által kapott fejlesztési támogatás
fogalmazza meg.
(ODA) a GNI arányában
(a Kis Szigeteken Levő Fejlődő Államok Fenntartható Fejlődésé- Piaci hozzáférés
ért Akcióprogramon (Programme of Action for the Sustainable
38. a fejlett országoknak a fejlődő országokból és legkevésbé fejlett országokDevelopment of Small Island Developing States) és a Közgyűlés
ból származó teljes importjának az aránya (érték alapján és a fegyvereket
22. Különleges ülésén elfogadottak alapján)
nem számítva), vámmentesen
15.célkitűzés: A fejlődő országok adósság-problémáinak átfogó kezelése nem- 39. a fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékekre és szövetekre
zeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül az adósság hosszú
és ruházatra a fejlett országok által kiszabott vámok átlaga
távú kezelhetősége érdekében.
40. az OECD országok becsült mezőgazdasági támogatása a GDP százalékában
41. a kereskedelmi kapacitások kiépítésre nyújtott fejlesztési támogatás
(ODA) aránya ¹
Adósság kezelhetősége
42. azon országok száma, amelyek elérték HIPC döntési pontjukat és azok
száma, amelyek elérték HIPC teljesítési pontjukat (kumulatív)
43. Súlyosan eladósodott szegény országok (HIPC) által kezdeményezett
adósságkönnyítés, US$
44. adósságszolgálat a javak és szolgáltatások exportjának százalékában
16.célkitűzés: Stratégiák kialakítása a fiatalok számára megfelelő és
termelékeny munkalehetőségek biztosítására, a fejlődő
országokkal együttműködésben

45. a 15 – 24 évesek munkanélküliségi rátája, nemek szerint és összesen ²

17.célkitűzés: megfizethető, alapvető gyógyszerek biztosítása a fejlődő országok számára, gyógyszerészeti cégekkel együttműködésben

46. azon népesség aránya, amelyik folyamatos hozzáféréssel rendelkezik
megfizethető alapvető gyógyszerekhez

18.célkitűzés: új technológiák, legfőképpen információs és kommunikációs
technológiák előnyeihez való hozzáférés biztosítása,
a magánszektorral együttműködésben

47. 100 főre jutó telefonvonalak és mobiltelefon előfizetések
48. 100 főre jutó személyi számítógépek és 100 főre jutó Internet-használók

A millenniumi fejlesztési célok és célkitűzések a Millenniumi Deklarációban kerültek meghatározásra, amelyet 189 ország, ezen belül is 147 államfő írt alá,
2000 szeptemberében. A célok és célkitűzések összefüggnek és egészként kell figyelembe venni őket. A fejlődő és a fejlett országok közötti együttműködést
képviselik és céljuk, mint azt a Deklaráció állítja „olyan környezet megteremtése – nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt – amely hozzájárul a fejlődéshez
és a szegénység megszüntetéséhez.“

¹ Az OECD és a WTO adatokat gyűjt, ezek 2001-től lesznek elérhetőek.
² Az ILO a következő években fog kidolgozni egy továbbfejlesztett mércét.
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EU TÁRSADALMI KIREKESZTÉS INDIKÁTOROK
Elsődleges indikátorok
Indikátor
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Definició

Adatforrás

1a

Szegénységi kockázat
(transzferjövedelmekkel együtt)
életkor szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező
háztartásokban élő személyek aránya. Korcsoportok: 1. 0 – 15, 2. 16 – 24
3. 25 – 49, 4. 50 – 64, 5. 65+. Nemek szerinti bontás minden korcsoportban és
összesen.

Eurostat ECHP 1997

1b

Szegénységi kockázat munkaerő-piaci
státus szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező
háztartásokban élő 16 éven felüli személyek aránya. Leggyakoribb aktivitási
státuszok: 1. alkalmazott, 2. vállalkozó, 3. munkanélküli, 4. nyugdíjas,
5. gyéb inaktív. Nemek szerinti bontás minden korcsoportban és összesen.

Eurostat ECHP 1997

1c

Szegénységi kockázat háztartástípus
szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező
háztartásokban élő személyek aránya.
1. Egyszemélyes háztartás 30 év alatt
2. Egyszemélyes háztartás, 30 – 64 éves.
3. Egyszemélyes háztartás 65 év felett.
4. Két felnőtt, gyermek nélkül, legalább egy 65 év feletti.
5. Két felnőtt, gyermek nélkül, mindkettő 65 év alatt.
6. Egyéb gyermek nélküli háztartások.
7. Egy felnőtt, gyermekkel.
8. Két felnőtt, 1 gyermek.
9. Két felnőtt, 2 gyermek.
10. Két felnőtt, 3 vagy több gyermek.
11. Egyéb gyermekes háztartások.
12. Összesen

Eurostat ECHP 1997

1d

Szegénységi kockázat
lakástulajdonlás szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező
háztartásokban élő személyek aránya.
1. Tulajdonos
2. Bérlő
3. Összesen

Eurostat ECHP 1997

1e

Szegénységi küszöb értéke )
(illusztratív értékek)

A medián ekvivalens jövedelem 60%-a vásárlőerő-paritáson kifejezve, euróban
és nemzeti valutában:
1. Egyszemélyes háztartásban.
2. Két felnőtt, két gyermekes háztartásban.

Eurostat ECHP 1997

2

Jövedelmek eloszlása

S80/ S20: Az ekvivalens jövedelmek eloszlásában a felső 20% és alsó 20%
jövedelmeinek hányadosa.

Eurostat ECHP 1997

3

Tartós szegénység

Olyan személyek aránya, akik a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben, és legalább két
másik évben n−1, n−2, n−3 évek közül. Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat ECHP 1997

4

Relatív medián szegénységi rés

A szegények mediánjövedelmének és a szegénységi küszöbnek a különbsége
a szegénységi küszöb %-ában kifejezve. Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat ECHP 1997

5

Regionális kohézió

Regionális munkanélküliségi ráták relatív szórása NUTS2 szinten.

Eurostat LFS 2000

6

Tartós munkanélküliségi ráta

A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli,
ILO definíció) száma az aktív népesség létszámához viszonyítva.
Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat LFS 2000

EU társadalmi kirekesztés indikátorok

7

Foglalkoztatott nélküli háztartásban élők
aránya.

A dolgozó nélküli háztartásban élő 0 – 65 (0 – 60) éves személyek aránya.
Viszonyítási alapul az összes háztartásban élő személyek szolgálnak, kivéve
azok, ahol minden háztartástag:
• 18 évnél fiatalabb,
• 18 – 24 éves tanuló vagy inaktív,
• 65 (60) évnél idősebb és nem dolgozik.

8

Az iskolát korán elhagyók, akik nem
tanulnak.

A 18 – 24 éves népesség azon része, amely legfeljebb ISCED 2 szintű iskolai vég- Eurostat LFS 2000
zettséget szerzett, és jelenleg nem tanul. Nemek szerinti bontásban és összesen.

9

Születéskor várható élettartam

Az ember által várhatóan leélt évek száma, 0 éves kortól számítva, nők és férfiak Eurostat demografická
esetében külön-külön.
statistika

Szubjekív egészségi állapot jövedelem
szerint

Az ekvivalens jövedelmek alapján a legalsó és legfelső kvintilisbe eső 16 éven
felüli személyek között a saját egészségi állapotukat rossznak vagy nagyon
rossznak (WHO definíció) minősítők arányának hányadosa. Nemek szerinti
bontásban és összesen.

10

Eurostat LFS 2000

Eurostat ECHP 1997

Másodlagos indikátorok
Indicator

Definition

Adatforrás

11

Szóródás a szegénységi küszöb körül

A medián ekvivalens jövedelem 40%-ánál, 50%-ánál és 70%-ánál kevesebb
jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.

Eurostat ECHP 1997

12

Szegénységi ráta időben állandó
szegénységi küszöbbel

Kiindulási év: ECHP 1995
1. Relatív szegénységi ráta 1997-ben (= 1. indikátor)
2. Relatív szegénységi ráta 1995-ben az 1994/ 46-os inflációs rátával szorozva.

Eurostat ECHP 1997

13

Szegénységi ráta transzferjövedelmek
nélkül

Relatív szegénységi ráta, a jövedelem következő számítási módja mellett:
1. Jövdelemből a szociális transzferek nélkül.
2. Jövedelem az öregségi és özvegyi nyugdíjakkal.
3. Jövedelem az összes szociális transzferrel (1. Indikátor).
Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat ECHP 1997
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Gini együttható

A jövedelme szerint sorbarendezett népesség kumulatív népességi arányának és Eurostat ECHP 1997
kumulatív jövedelmi részarányának viszonyát kifejező mutató.
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Tartós szegénység (medián 50%-ánál
meghúzott szegénységi küszöb)

Olyan személyek aránya, akik a medián ekvivalens jövedelem 50%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben, és legalább két
másik évben n−1, n−2, n−3 évek közül. Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat ECHP 1997
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A tartós munkanélküliek aránya

A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli,
ILO definíció) száma a munkanélküliek létszámához viszonyítva.
Nemek szerinti bontásban és összesen.

Eurostat LFS 2000
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Nagyon tartós munkanélküliségi ráta

A nagyon tartós munkanélküliek (24 hónapnál régebb óta munkanélküli, ILO
definíció) száma az aktív népesség létszámához viszonyítva. Nemek szerinti
bontásban és összesen.

Eurostat LFS 2000
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Alacsony képzettségű személyek aránya

ISCED 2 vagy az alatti szintű iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek aránya
korcsoportonként (25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64). Nemek szerinti bontásban
és összesen.

Eurostat LFS 2000

Megjegyzés: ECHP – European Community Household Panel; LFS – Labour Force Survey
Forrás: Social Protection Committee, ‘Report on Indicators in the field of poverty and social exclusion’, Social Protection Committee, Brussels, October 2001.
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