
„ AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB” 
Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. 

„Ha az Isten íródiák volna
S éjjel nappal mozogna a tolla,
Úgy se győzné, ő se, följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek szenvedni.”
                                József Attila 1924. november

Készítette Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára
az EUSTAT adatai és Molnár György, Bakó Tamás (MTA) valamint Bruder Emese (SZIE) munkái nyomán



DEPRIVÁCIÓ I.

Magyarországon több mint egymillió dolgozó él a munkaerőpiac peremén

van állásuk, de bizonytalan és rosszul fizetett, formális, vagy informális módon idénymunkából 
élnek, esetleg éppen közfoglalkoztatottak

Ezek az adatok a 2011.évi Háztartási Költségvetési és Életszínvonal Felvételen 
(HKÉF) alapuló számításokból származnak. 

több mint 1 000 000 dolgozó 
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Magyarországon több mint egymillió dolgozó él a munkaerőpiac peremén

van állásuk, de bizonytalan és rosszul fizetett, formális, vagy informális módon idénymunkából 
élnek, esetleg éppen közfoglalkoztatottak

3.5 - 4 millió fő azok száma, akiknek háztartásában a munkaerőpiac peremén élő személy él 
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3.5 - 4 millió fő
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DEPRIVÁCIÓ I.

Magyarországon több mint egymillió dolgozó él a munkaerőpiac peremén

van állásuk, de bizonytalan és rosszul fizetett, formális, vagy informális módon idénymunkából 
élnek, esetleg éppen közfoglalkoztatottak

3.5- 4 millió fő azok száma, akiknek háztartásában a munkaerőpiac peremén élő személy él 

Ezen érintettek 35-40 %-a nem tudja rendesen fűteni a lakását. 70 %-k kétnaponta nem jut 
húshoz, főételhez, nincsenek tartalékaik, de 50%-k lakhatással kapcsolatos tartozásokat 
halmozott fel 

Ezek az adatok a 2011.évi Háztartási Költségvetési és Életszínvonal Felvételen 
(HKÉF) alapuló számításokból származnak. 

fűtés, étel, lakhatás
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3.5- 4 millió fő azok száma, akiknek háztartásában a munkaerőpiac peremén élő személy él 

Ezen érintettek 35-40 %-a nem tudja rendesen fűteni a lakását. 70 %- uk kétnaponta nem jut 
húshoz, főételhez, nincsenek tartalékaik, de felük lakhatással kapcsolatos tartozásokat halmozott 
fel 

Negyedük nem tudja kiváltani a gyógyszereit, fogyasztásuk terjedelme és szerkezete nem teszi 
lehetővé a munkavégző képesség újratermelését és a gyermekek eredményes felnevelését

Ezek az adatok a 2011.évi Háztartási Költségvetési és Életszínvonal 
Felvételen (HKÉF) alapuló számításokból származnak. 
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Következmények

Mindez oda vezethet, hogy 
kialakul a családtagjaival együtt közel 1 milliós népesség, amely 
végletesen szegmentált, 
zárt (köz)munkapiacot alkot, amellyel
véglegesen elzáródik az elsődleges munkaerőpiactól. 
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Következmények

Számukra csak a munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások 
reálértékének emelkedése adhatna megoldást, hiszen a közmunka 
is csak 6 hónap évente, más pedig nem növelhetné ténylegesen a 
foglalkoztathatóság (alkalmasság) szintjét. 

„Pedig benne laknak a galambok
Csillagtollú éneklő galambok,
De így végül griffmadarak lesznek,
Hollónépen igaz törvényt tesznek.” 
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Az EUROBAROMÉTER 2009-es felmérésében a 
megkérdezettek 52%-a szerint a munkanélküliség, 

de  49 %-a szerint a bérek és fizetések nem kielégítő volta áll 
az érezhetően növekvő szegénység létrejötte mögött, a 

Lisszaboni Stratégia 2000. évi dokumentuma egy virágzó és 
koherens társadalmú Európát vizionál, amelyben a 
szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen a 

foglalkoztatás emelésével lehet megküzdeni.

Ezzel szemben a dolgozói szegénység a 27 tagállamban
2005-ben   8.2 %,  de  2012-ben már 9.2 %!
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Szegénységi küszöb és szegénységi ráta (Euróban fő/év)

Ország Valós szegénységi küszöb Szegénységi küszöb 
vásárlóerő-paritáson

Jövedelmi szegénység

Ausztria 12 371 11 036 12,1%

Belgium 11 678 10 244 14,6%

Németország 11 278 10 491 15,6%

Franciaország 12 036 10 521 13,3%

Magyarország 2 544 4 276 12,3%

Luxemburg 19 400 16 100 14,5%

Nagy-Britannia 10 263 10 494 17,1%

Forrás: Bruder Emese Doktori értekezés tézisei 2014.
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DEPRIVÁCIÓ II.

AZ EU2010 deprivációs mutatók szempontjai
 
•lakás állapota
•a befűthetőség képessége
•beltéri higiénia lehetősége
•számla, vagy törlesztő részlet elmaradása
•megfelelő étkezés lehetősége
•képes-e személyautót birtokolni
•egyéb tartós fogyasztási cikk;  számítógép, 
televízió, hűtő, telefon,
•a jövedelem elég-e a megélhetésre
•képes-e nyaralás, vagy váratlan kiadás 
fedezésére
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DEPRIVÁCIÓ III.

1. Nem rendelkezik elegendő tüzelővel, hogy melegen tartsa lakását
2. Kevesebb, mint hat tartós fogyasztási cikkel rendelkezik a háztartás 
3. Nincs televízió
4. Nincs hűtőszekrény 
5. Nincs friss hús az asztalon a hét legtöbb napján
6. Kevesebb, mint 1/2 liter tej jut egy főre hetente
7. Nem tart vasárnapi összejövetelt 
8. Nincs meleg reggeli a hét legtöbb napján 
9. Nincs megfelelő cipője
10. Gyakran használt ruhát vásárol 
11. Nem vett új télikabátot az elmúlt 3 évben 
12. Az elmúlt karácsonykor a háztartás kevesebb, mint £10-ot költött 
13. Az elmúlt egy évben nem voltak nyaralni 
14. Az elmúlt 4 hétben nem költött vacsorát vagy italt házon kívül barátaival vagy rokonaival 
15. Nem volt rokona vagy barátja nála vacsorára vagy italra az elmúlt négy hét alatt 
16. Nem volt nála barátja játszani, az elmúlt 4 hétben 
17. Nem tartottak születésnapi rendezvényt az utolsó születésnapján
18. Kevesebb, mint 10 penny zsebpénzt kap
19. Nem volt szórakozni, kikapcsolódni az elmúlt két hét
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Az EU 27 középjövedelem 14. 560 € - ennek 60% = 8. 736 €.

Az árszínvonal-hatás miatt a magyar számított érték 5.202 €.

Ezt átszámítva ≈ havi 130 000 Ft. jönne ki fejenként.

Az EU 27 átlagbér 30%-ra téve az érték 65 ezer Ft/hó 
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Az egyes életkorcsoportokban lévő dolgozó szegények aránya 

16 – 29 év 30 – 49 év 50 – 59 év 60 felett

EU15 2,47 2,88 2,43 2,93

EU12 27,19 27,51 24,14 23,03

EU27 7,96 7,84 6,81 5,70

HU 26,08 25,47 20,41 10,01

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED4 ISCED5

EU15 9,8 5,0 2,0 1,4 1,3

EU12 57,2 65,8 27,6 18,7 6,8

EU27 15,9 12,4 9,1 5,6 2,1

HU 64,9 52,4 25,7 15,2 5,5

Dolgozó szegények aránya az iskolai végzettség kategóriáiban
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Forrás: Bruder Emese Doktori értekezés tézisei 2014.



Az egyes háztartástípusokban előforduló dolgozó szegények aránya (%)

Egyszemélyes 
háztartás

2 vagy több 
felnőtt 

gyermek 
nélkül

1 vagy több 
gyermeket 

egyedül nevelő 
felnőtt

2 felnőtt 1 
gyermek

2 felnőtt 2 
gyermek

2 felnőtt 3 
vagy több 
gyermek

3 vagy több 
felnőtt 

gyermekekkel

EU15 3,3 1,9 5,1 2,5 3,0 3,7 4,1

EU12 27,8 20,3 40,4 22,9 26,8 41,5 36,1

EU27 5,6 5,5 9,8 6,6 7,3 9,6 16,8

HU 28,8 16,9 48,0 24,2 24,6 40,9 28,0
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Forrás: Bruder Emese Doktori értekezés tézisei 2014.



„első a méltó munkabér meg nem fizetése…” 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
ELÉRHETŐSÉGEINK:

BUDAPEST, 1146 ABONYI UTCA 31. tel.: +36 1 338 4002
mkksz@mkksz.org.hu

WWW.MKKSZ.ORG.HU
www.facebook.com/mkksz
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