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– A fogyasztással mért életszínvonal területi különbségei és az e mögött megbúvó 
regionális sajátosságok Magyarországon 1996 és 2006 között –

Vezetői összefoglaló

Az 1996 és 2006 közti időszak látszólag a magyar gazdaság sikertörténete volt. Évről évre 4-5 
százalék közti ütemben bővült a GDP, inflációt meghaladó mértékben emelkedtek a 
jövedelmek, a háztartások által fogyasztott termékek és igénybevett szolgáltatások 
mennyisége folyamatosan növekedett. A kilencvenes évek elején még rohamosan nőttek a 
társadalmi rétegek közti életszínvonalbeli különbségek, de a társadalom jövedelmi 
kettészakadása 1996 után megállt.

Tanulmányunkban arra szeretnénk rámutatni, hogy mindez a nyugodt, kiegyensúlyozott 
növekedés csak akkor látható, amikor az átlagos értékeket vizsgáljuk, és az országot egyben, 
mint homogén tömböt nézzük. Ha eltérünk ettől a megszokott szemléletmódtól és az egyes 
régiók fejlődését külön-külön vizsgáljuk, úgy már nagyon eltérő tendenciákat tapasztalhatunk. 
Míg az ország északnyugati harmadában dinamikusan nő a gazdaság teljesítménye és az 
életszínvonal, addig a többi régióban jóval lassabb bővülést, sok esetben csak stagnálást 
fedezhetünk fel.

1996-ban Magyarország épp egy stabilizációs program közepénél járt. A fogyasztás 
visszaesett, és az életszínvonal csökkenése a következő évben is folytatódott, viszont a területi 
különbségek ekkor nőttek a leglassabban. Az utána végbement növekedési folyamatok 
azonban egy idő után fenntarthatatlanná váltak, így 2006-ban ismételten egy stabilizációs 
folyamat elindítása vált szükségessé. A korábbi folyamatok megismerése fontos tanulsággal 
szolgálhat a jelenlegi döntések meghozatalában.

A régiók helyzete már 1996-ban is nagyon különbözött egymásétól. A GDP, a jövedelmek és 
a fogyasztási kiadások Közép-Magyarországon (és ezen belül is elsősorban Budapesten) 
jóval meghaladták az országos szintet, így már akkor is ez volt az ország legfejlettebb 
területe. A vidéki régiók közül Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl emelkedett ki, ahol az 
életszínvonal és az egy főre eső GDP az országos átlag körül alakult. Ennél valamivel 
kedvezőtlenebb volt Dél-Dunántúl és Dél-Alföld helyzete, bár a családok fogyasztása és 
jövedelmi színvonala ott sem sokkal maradt el az átlagostól, de a gazdaság teljesítménye 
alapján ezek a régiók fejlettségben nem érték el az északnyugati területeket. A 
leghátrányosabb helyzetben a két északkeleti országrész volt, mivel Észak-
Magyarországon és Észak-Alföldön az életszínvonal és az egy főre eső GDP is jóval elmaradt 
az átlagos értéktől. 

Az általunk vizsgált évtizedben eltérő folyamatok zajlottak az ország különböző részein, így –
bár 2006-ra szinte semmit sem változott a régiók sorrendje – a területi különbségek jelentős 
mértékben nőttek. A fogyasztás, a jövedelem és a GDP is a központi régióban emelkedett a 
legnagyobb mértékben, így a főváros és Pest megye tovább növelte előnyét az ország többi 
részéhez képest. A két fejlett dunántúli régió életszínvonala most is az országos átlag 
körül alakul, a gazdasági növekedés üteme viszont – bár a központi régiót leszámítva itt volt 
a leggyorsabb – elmaradt az országostól. A két déli régió helyzete romlott: a fogyasztás Dél-
Dunántúlon nőtt a leglassabban, de a többi életszínvonalat jelző mutató növekedése is 
alacsony volt. Figyelemre méltó, hogy a gazdaság növekedése Dél-Alföldön és Dél-
Dunántúlon volt a leglassabb, az egy főre eső GDP ebben a két régióban ma már alig haladja 
meg az északkeleti területek szintjét, holott tíz éve még jelentősnek mondható előnyük volt
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ezen a téren. Észak-Magyarország és Észak-Alföld helyzete is felemásan alakult: az 
Alföldön élő családok fogyasztása ma is kb. annyival marad el az átlagos szinttől, mint a 
kilencvenes évek közepén, míg a jövedelmi pozíciójuk kismértékben romlott. Észak-
Magyarországon ennél kedvezőtlenebbül alakult az életszínvonal: az itt élőknek ma mind a 
jövedelmi, mind a fogyasztásbeli hátrányuk nagyobb, mint egy évtizeddel ezelőtt, bár 
pozitívum, hogy 2003 óta a helyzet nem rosszabbodik. Lényeges különbség a déli 
országrésszel szemben, hogy itt az életszínvonal lassú emelkedése mellett gyorsabb volt a 
gazdasági növekedés. Bár az egy főre eső GDP tekintetében az északkeleti területek országos 
szinttől való lemaradása is nagyobb volt 2006-ban, mint 10 évvel korábban, de ezt a hátrányt 
még az ezredforduló előtti lassú fejlődéssel halmozta fel a két régió, mivel 2000 óta az 
országos színvonaltól való eltérés nem változott.

A fogyasztási struktúra jelentős változásokon ment keresztül a vizsgált tíz évben. Az 
ország összes régiójában végbement egy modernizációs folyamat, így a kiadások 
szerkezete hasonlóan változott, de területi eltérések ezen a téren is megfigyelhetőek.

Általános tendencia, hogy a háztartások összes kiadásán belül csökkent az élelmiszerekre 
költött pénzek aránya. 2006-ban gyakorlatilag mennyiségben ugyan annyit
fogyasztottak a családok, mint egy évtizeddel korábban. A magyar lakosság egyes rétegei 
kezdik átvenni az egészségesebb életmód nyugat-európai mintáját, amellett egy bizonyos 
életszínvonal fölött egyébként sem nő az elfogyasztott táplálék mennyisége. A dél-alföldi 
lakosság számít a legnagyobb élelmiszerfogyasztónak a statisztikák szerint, ez inkább arra 
utal, hogy abban a régióban a legelterjedtebb az élelmiszerek nem regisztrált kereskedelme, 
ami a kimutatásokban összemosódik a saját termelésből származó felhasználással. Észak-
Magyarország lakossága fogyasztja arányaiban a legkevesebb élelmiszert, mert itt magas az 
alacsony jövedelmű családok arányára.

1996-ban a lakásfenntartás számított a második legnagyobb kiadási tételnek. Bár a 
lakhatással kapcsolatos fogyasztás mennyiségben is nőtt, de ez a növekmény alacsonyabb az 
összes fogyasztásbővülésnél, így a családok költségvetésében ennek részaránya is csökken, 
ami szintén az életszínvonal javulásának jele. A háztartások energiafelhasználása és az általuk
igénybe vett szolgáltatások mennyisége az összes régióban növekszik, ami szintén a 
modernizációhoz köthető, mivel 1996 óta mintegy egymillió háztartást kötöttek rá a 
csatornahálózatra, és a földgázhálózat is jelentős mértékben bővült, így nőtt a lakosság által 
fölhasznált földgáz mennyisége. A villamosenergia-felhasználás is emelkedett, ami azzal függ 
össze, hogy a háztartások felszereltsége meghaladja a tíz évvel korábbi szintet, és időközben 
olyan energiafogyasztó gépek használata terjedt el széles körben, mint a mikrohullámú sütő
vagy a személyi számítógép. Területi eltérések itt is akadnak. A fővárosi családok által 
kifizetett összegek térnek el nagyobb mértékben az országos szinttől, ami a társasházi 
lakások magas arányának tudható be, mivel ezek fűtése drágább, és itt a közös költség is 
megjelenik a kiadások közt. A vidéki régiókban élő családok közel azonos összegeket 
fizetnek lakásfenntartásra. A kisebb különbségeket a lakásállomány helyi sajátosságai 
okozhatják, illetve a regionális közüzemi szolgáltatók eltérő árképzése.

2006-ban az élelmiszerek után már a közlekedésre és hírközlésre költötték a legtöbbet a 
magyar családok. A fogyasztás reálértéken számítva is dinamikusan bővült. Ez jórészt 
azzal függ össze, hogy nőtt a háztartások mobilitása, elsősorban a központi régióban. Az 
olcsóbb lakás és a nyugodtabb életkörülmények miatt sok család költözött ki Budapestről a 
környező kisebb településekbe úgy, hogy továbbra is a fővárosban dolgoznak, és gyermekeik 
is ott járnak iskolába, így pedig ingázni kényszerülnek. Ezáltal több család vásárol távolsági 
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bérletet, vagy a fogyaszt a korábbinál nagyobb mennyiségű üzemanyagot. A hírközlési 
kiadások növekedése összefügg a háztartások felszereltségének javulásával, mivel az 
ezredforduló óta gyorsan nőtt a mobiltelefont használók száma és a világhálóra is egyre 
többen csatlakoznak rá. Ez utóbbihoz elengedhetetlen volt a számítógép állomány növelése, 
ami nem kis részben a Sulinet program beindításának volt köszönhető. Megfigyelhető, hogy a 
budapesti családok költik a legtöbbet erre a kiadási csoportra, ami nem meglepő, hiszen a 
közlekedés költségei itt a legmagasabbak, ugyanakkor az országon belül itt épült ki a 
legjobban a telekommunikációs hálózat, és a számítógéppel rendelkezők aránya is itt a 
legmagasabb. Észak-Magyarországon a legalacsonyabb a napi rendszerességgel kocsival 
közlekedők aránya, ami indokolja a kisebb kiadásokat. A két alföldi régióban az országos 
átlagnak megfelelő az autóval ingázók aránya, a közlekedési és hírközlési kiadások viszont 
alacsonynak számítanak. E mögött feltételezhetően a még mindig elterjedt benzinturizmus 
állhat, mivel az itt élők jutnak hozzá könnyen az olcsó szerb, román és ukrán üzemanyaghoz.

Az élvezeti cikkekre fordított kiadások – reálértéken számítva – alacsonyabbak voltak
2006-ban, mint 10 évvel korábban. A fogyasztás 2001-ben mintegy 8 százalékkal haladta meg 
az 1996-os értéket, majd kétéves stagnálás után csökkent vissza a kilencvenes évek közepének 
szintjére. Részben a jövedéki adó emelése okozta az elfogyasztott alkohol és cigaretta 
mennyiségének csökkenését (különösen a dohánytermékek esetében volt drasztikus az 
áremelkedés mértéke 2004 körül). Azért csak részben, mert mindkét termékcsoportnak 
kiterjedt feketepiaca van Magyarországon, és az is látható, hogy az adóemelések után 
leginkább az alföldi régiókban esett vissza a bevallott fogyasztás, és ezek a területek 
határosak Romániával és Ukrajnával, ahonnan a legtöbb becsempészett jövedéki termék 
származik. Így az adóemelés részben a csempészet fellendülésével járt együtt, ami bizonyítja, 
hogy a keményebb adópolitika, csak a szigorúbb ellenőrzésekkel együtt lehet alkalmas 
az alkohol és cigarettafogyasztás csökkentésére. A cukorfogyasztási adatok azt mutatják, 
hogy a pálinkahamisítás visszaszorulóban van. Azt feltételezzük, hogy a kilencvenes évek 
közepén még Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön volt a legelterjedtebb az illegális 
szeszfőzés, míg napjainkban ennek központja áttevődött Észak-Alföldre és Dél-Dunántúlra. 
Valószínűsíthető, hogy az „iparág” helyét fokozatosan a borhamisítás vette át, aminek már 
nem a cukor az alapanyaga.

A vásárolt ruházati termékek és szolgáltatások mennyisége folyamatosan nőtt 1996 és 
2006 között. A meglévő jelentős regionális eltéréseket a családok eltérő jövedelmi helyzete 
mellett a településhálózat sajátosságai is indokolják, mivel az ország aprófalvas területein 
élők nehezebben jutnak el a nagyobb kínálatot biztosító nagyvárosi áruházakba. A 
településhálózatnak ez hatása elsősorban Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon 
figyelhető meg. Észak-Alföldön a kedvezőtlen jövedelmi viszonyokhoz képest viszonylag 
magas a ruházati termékek fogyasztása. Valószínűleg ez azzal függ össze, hogy ott a 
legmagasabb a gyermekek aránya a népességen belül, nekik pedig muszáj gyakrabban 
cserélni a ruhatárukat.

A háztartás- és lakásfelszerelésre fordított kiadások reálértéke több mint a duplájára 
nőtt 10 év alatt. Ez szorosan kapcsolódik az ezredforduló után indult lakáspiaci 
konjunktúrához, amit az államilag támogatott lakáshitelek – és az ehhez kapcsolódó 
adókedvezmény – megjelenése okozott, mivel a lakásváltás mindig jelentős felszerelési 
kiadásokkal jár. A 2000 és 2003 közti időszakban bővült a leggyorsabban a háztartások tartós 
fogyasztási cikkel való ellátottsága is. A lakásvásárlások mellett lezajlott egy modernizációs 
folyamat is, amely során a családok korábban kevésbé elterjedt eszközökkel szerelték föl 
lakásukat. A háztartások felszereltségében kisebb területi különbségeket találunk, mint 
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általában véve a fogyasztási kiadásoknál. Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon voltak a 
legalacsonyabbak a lakásfelszerelési kiadások, így ebben a két régióban a legrosszabb a 
háztartások tartós fogyasztási cikkel való ellátottsága. Az észak-alföldi lakások szintén a 
rosszabbul felszereltek közé számítottak a kilencvenes évek közepén, de az ott élők, 
magasabb kiadásaikkal csökkenteni tudták hátrányukat. Mint a legtöbb más kiadási tételnél, 
lakásfelszerelésre is a Budapesten és a központi régióban élő családok fordítják a 
legmagasabb összegeket.

Az egészségügyi és testápolási cikkek fogyasztása 2000-ig stagnált, utána viszont 3 év alatt 
mintegy 25 százalékkal emelkedett, majd ezen a magasabb szinten állandósult. A fogyasztás 
növekedését nagyrészt az okozta, hogy ebben az időszakban bővült leggyorsabban a vény 
nélkül kapható gyógyszerek forgalma, illetve a vényre kapható, de egymással helyettesíthető 
készítmények száma is megnőtt. A családok tehát fokozatosan kibővítették „házi patikájukat”, 
és a gyógyszerfelhasználásban is egyre inkább a fogyasztói szemlélet jut érvényre. Ennél a 
termékcsoportnál is megfigyelhető, hogy az ország gazdagabb régióiban élők kiadásai 
magasabbak, emellett az egyes területek demográfiai sajátosságai is nagymértékben 
befolyásolják az egészségüggyel kapcsolatos fogyasztást. Budapesten a nyugdíjasok magas 
aránya és a magas jövedelműek nagyobb száma – akik jobban tájékozottak a lehetőségekről és 
ezért több szolgáltatást igényelnek – indokolja az országos átlagnál nagyobb egészségügyi 
kiadásokat. A vidéki területek közül Dél-Alföldön a legmagasabbak ezek a kiadások, szintén 
az idősebbek magas aránya miatt. Hasonlóan elöregedő Dél-Dunántúl lakossága is. Itt a 
kiadások ugyan alacsonyabbak, de a gyógyszerfogyasztás a dél-alföldihez hasonlóan magas. 
A két fejlettebb dunántúli régióban a magasabb jövedelmekhez képest viszonylag alacsonyak 
az egészségügyi kiadások, mivel itt az átlagnál alacsonyabb a nyugdíjasok és a kisgyermekes 
családok aránya. Az észak-alföldi családok jövedelmi helyzetükhöz képest viszonylag sokat 
költenek egészségükre, ami a gyermekek nagyobb számával állhat összefüggésben.

A szabadidő eltöltésére fordított kiadások országos szinten megduplázódtak 10 év alatt. 
Ezen belül a kulturális fogyasztás az egyik fontos elem. Mivel a családok a kulturális és 
szórakozási kiadásaikról mondanak le legkönnyebben – vagy legalábbis legelőször – így nem 
meglepő, hogy itt találjuk a legnagyobb különbségeket az országon belül. A kulturális 
fogyasztás szoros kapcsolatban áll a jövedelmi helyzettel. A lakosság leggazdagabb tíz 
százalékához köthető az összes kulturális fogyasztás közel 30 százaléka. Mivel ez a felső 
réteg nagy arányban él a fővárosban, így a szabadidős kiadások ott a legmagasabbak a 
magas kulturális kiadások miatt is, valamint azért mert itt 110 százalékkal magasabb az 
üdülésre fordított összeg, mint országos szinten, ráadásul a Budapesten élők választhatnak a 
legszélesebb kulturális kínálatból. Napjainkban közel azonos összegeket költhetnek 
szórakozásra a dunántúli és a dél-alföldi területeken, míg Észak-Alföld és Észak-
Magyarország lakossága még a vidéki átlagnak megfelelő összeget sem költheti el 
kikapcsolódásra. Ennek az a fő oka, hogy ebben a két régióban a legmagasabb az alacsony 
jövedelmű családok aránya a lakosságon belül. 

A lakásberuházásokra fordított összegek 2001 és 2003 közt emelkedtek a legnagyobb 
mértékben, az államilag támogatott lakáshitelek bevezetése után. Az ingatlanvásárlásra, 
lakáshitel törlesztésre és lakásfelújításra fordított összegekben nem találunk olyan 
nagymértékű területi eltéréseket, mint a többi fogyasztási kiadás esetében. Ezt elsősorban az 
okozhatja, hogy Budapesten kevesebb lakás épül, és kevesebbet is újítanak fel, ugyanakkor itt 
minden az ingatlannal kapcsolatban felmerülő költség (munkabér, építőanyag ár) magasabb. 
Az ingatlanépítés a két fejletlenebb észak-keleti régióban a legolcsóbb, amihez az 
alacsonyabb bérszínvonal mellett az is hozzájárul, hogy ott a családok részben maguk végzik 
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el az építési-felújítási munkálatokat, míg a fővárosban inkább a lakások építtetése jellemző. A 
vidéki területeken Nyugat-Dunántúlon a legmagasabbak az ingatlanárak, ami arra utal, hogy 
jelentős a külföldi – elsősorban osztrák – jelenlét a régió lakáspiacán.

A háztartások által bevallott jövedelmek egy főre eső értéke – összehasonlítható áron 
számolva – mintegy 50 százalékkal nőtt 2006-ig. Itt az eltérő foglalkoztatási és demográfiai 
helyzet járul hozzá leginkább a területi különbségekhez. Mivel a munkajövedelem magasabb 
jövedelmi szintet biztosít egy-egy családban, mint a szociális jövedelem, ott magasabb a 
jövedelmi szint, ahol van munka. Budapest kimagasló előnyét a foglalkoztatottak nagyobb 
aránya okozza, ráadásul itt a bérszínvonal is magasabb, mint az ország többi részén. Bár a 
fővárosban jelentős a nyugdíjas korú népesség aránya is, de ők sem húzzák le nagyon a 
kedvező jövedelmi szintet, mert az országban átlagosan a budapesti nyugdíjasok ellátmánya a 
legmagasabb. A központi régió többi része és a főváros közt a leglényegesebb különbség az, 
hogy az agglomerációs térségben magasabb a gyermeket nevelő családok aránya, az ő 
jövedelmi szintjük pedig alacsonyabb az átlagnál. Nyugat-Dunántúl kedvező helyzetéhez az 
átlagnál jobb foglalkoztatottság mellett a külföldön – feltételezhetjük, hogy főként 
Ausztriában – szerzett magas jövedelmek járulnak hozzá, ugyanakkor az alacsony vállalkozói 
jövedelmek a szürkegazdaság nagyobb jelenlétére utalnak. Közép-Dunántúl helyzete hasonló, 
de itt jóval alacsonyabbak a külföldről származó jövedelmek, viszont valamivel kisebb a hazai 
vállalkozók által eltitkolt jövedelmek aránya is. Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön az 
agráriumban dolgozók és a nyugdíjasok magas aránya társul az alacsony 
foglalkoztatottsághoz, ami lefelé húzza a jövedelmeket. Ráadásul a dél-alföldi 
nyugdíjasoknak egy jelentős része a mezőgazdaságból került ki, így korábbi alacsony 
keresetük miatt jelenlegi ellátásuk is alacsony. Tovább rontja a régió helyzetét az agráriumban 
keletkezett fekete jövedelmek magas aránya. Észak-Alföld az ország legfiatalabb régiója, 
mivel itt a legmagasabb a gyermekek aránya alakosságon belül. Ez önmagában rontja a 
jövedelmi helyzetet, de e mellé társul az alacsony foglalkoztatás és az országban 
legrosszabbnak számító bérszínvonal. A vállalkozók bevételein belül itt becsülik az egyik 
legmagasabbnak a be nem vallott rész arányát. A munkanélküliség Észak-Magyarországot 
sújtja a legnagyobb mértékben és az eltitkolt vállalkozói jövedelmek aránya is igen magas 
ebben a régióban. A hosszú távon munka nélkül maradók közül sokan menekültek a 
rokkantsági nyugdíjrendszerbe. Megfigyelhető, hogy az ország szegényebb a részein magas 
a gyermeket nevelő családok aránya, ezáltal viszont a következő generáció jelentős része 
eleve kedvezőtlenebb társadalmi viszonyok közül indul, ami a regionális különbségek 
hosszabb távú növekedésének irányába mutat. Mivel az egyes jövedelmi rétegek közti 
különbségek csak kismértékben nőttek 1996-óta, de a regionális eltérések növekedése 
jelentős, így a hátrányos helyzetű régiókban egyre nő az országos viszonylatban 
szegényebbnek számító lakosság aránya.

Az egy főre eső GDP tekintetében nőttek leggyorsabban a regionális különbségek, amit 
az egyes területek eltérő gazdasági szerkezete okozott. Magyarországon is érvényesül az a 
többi fejlett országra jellemző tendencia, hogy a megtermelt hozzáadott értéken belül a 
szolgáltató ágazatok aránya növekszik, míg a mezőgazdaság és az ipar hozzájárulása a 
nemzeti össztermékhez csökken. Ez alól kivételt képez a két fejlettebb dunántúli régió, ahol a 
növekedés jelentős részben az ipari termelés gyors emelkedéséhez köthető. Az évtizedes 
tendencia azt sugallja, hogy a vidéki régiók közül azok a tudták megőrizni az országos 
átlaghoz való fejlettségbeli pozíciójukat, ahol a szolgáltató szektor bővülése mellett az ipari 
termelés is emelkedett. A szolgáltató ágazatok kibocsátása vidéken a 2002-2003 közti 
időszakban nőtt jelentős mértékben, ami a közszférabeli béremelések hatásának tudható be, 
mivel a gazdasági depresszió miatt az állami szektor szerepe egyre nagyobb a vidéki régiók 
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gazdaságában, és ezekben az ágazatokban a hozzáadott értéket jelentős részben a kifizetett 
bérek teszik ki. Mivel az ország fejletlenebb részein a szolgáltató ágazatok növekedése is 
lassú volt, így ahol az ipar növekedése is visszaesett (mint például a két déli régióban), ott a
közszféra növekvő súlya sem volt képes csökkenteni a régiók folyamatos leszakadását.
A régiók felzárkóztatásának egyik lehetséges módja a beruházások növelésén keresztül vezet. 
Mivel a költségvetési szervek gyakorlatilag ugyanannyi egy főre eső fejlesztést valósítottak 
meg a vidéki régiókban (a fővárosban ennél többet, mivel az állam önmagára költött 
beruházásai elsősorban itt jelennek meg), így lényegében a magánszféra által megvalósított 
befektetések nagyságán múlik az, hogy egy-egy régió képes lesz-e felzárkózni, vagy 
legalábbis megőrizni fejlettségbeli pozícióját. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
egyébként is fejletlenebb területeken lévő vállalkozások növekedési lehetőségei a 
legrosszabbak (különösen Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön), így a felzárkózásra a hátrányos 
helyzetű régiók belső erőforrásaiból nincs esély. Emiatt a jövőben kulcsfontosságú szerep 
hárul a kormányzatra, mivel csak a hazai költségvetési pénzek és az Európai Unió által 
biztosított fejlesztési források differenciált felhasználásával lesznek csökkenthetőek azok 
a területi különbségek, amelyek az elmúlt évtized erőfeszítései ellenére is leginkább csak 
növekedtek.

A munka elkészültéért hálával tartozok dr. Ékes Ildikónak, aki több évtizedes 
tapasztalatával segítette munkámat és számtalan hasznos ötlettel, jótanáccsal járult hozzá a 
kutatás előrehaladásához. Rajta kívül hálával tartozok még kutatóintézetünk többi tagjának és 
különösen az „Időszaki közlemények” sorozat szervezőinek, valamint dr. Zádor Mártának, az 
elkészült tanulmány tudományos utóéletének megszervezésében nyújtott fáradozásaiért. 
Külön köszönöm opponenseimnek az értő és építő kritikákat, amelyekkel hozzájárultak 
kutatásom további finomításához.
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I. A fogyasztással mért életszínvonal területi különbségei

Általános tendenciák

1996 és 2006 között a magyar háztartások egy főre eső fogyasztása – változatlan áron –
38,7 százalékkal nőtt. Ezen belül az egyes régiók fogyasztása mind mennyiségében, mind 
struktúrájában jelentős eltéréseket mutat az országos átlaghoz képest.

1996-ban az egy főre eső fogyasztás 227307 forintot tett ki. A statisztikai adatok azt mutatták, 
hogy jelentős különbség van Közép-Magyarország és a többi régió fogyasztási szintje között. 
Már ekkor megfigyelhető volt a többi (a továbbiakban a rövidség kedvéért vidékinek 
mondott) régió1 hátránya, ezért készítettünk olyan számítást, amelyben kiemeltük Közép-
Magyarországot a régiók sorából. Az ország egészének átlagos fogyasztása közel 2,5 
százalékkal haladta meg az átlagos vidéki fogyasztást. Tehát a központi régió fogyasztása, 
ahol az ország lakosságának 28 százaléka él, az országos fogyasztást 2,5 százalékkal emeli 
meg. A különbséget tovább árnyalhatjuk, amennyiben külön megvizsgáljuk a budapesti 
lakosság fogyasztását, amely 1996-ban 23 százalékkal haladta meg az országos átlagot. Ennek
alapján elmondható, hogy a központi régió fogyasztási színvonalát is alapvetően a fővárosi 
lakosság magas kiadásai emelik meg2.
A kilencvenes évek közepén a vidéki régiók közt is törésvonal figyelhető meg. A dunántúli 
területek, valamint a Dél-Alföld lakosságának kiadásai az országos átlag körül alakultak. 
Ezzel szemben Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a fogyasztás messze az országos 
átlag alatt maradt (4,8 illetve 8,2 százalékkal). 

1. ábra
Az egy főre eső átlagos fogyasztás3 alakulása a különböző területeken

(Ft, 1996-os árszínvonalon)
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1 Az összes régió, Közép-Magyarország kivételével.
2 A központi régiót elvileg külön lehetne bontani Budapestre és Pest Megyére, így ezek külön-külön is 
elemezhetőek lennének. Ennek azért nincs sok értelme, mert a megye lakosságának egy jelentős része a 
fővárosban dolgozik, ezáltal „budapesti szintű” jövedelmekkel és fogyasztási kiadásokkal rendelkezik. A szoros 
összefonódás miatt a régiót csak egészében érdemes elemezni.
3 A fogyasztási kiadásokat tartalmazza, de ideértendő a háztartások saját felhasználású termelése és a kapott 
természetbeni ajándékok is. Ezek értéke ugyanis a jövedelmek közt is megjelenik, azaz a KSH úgy kezeli, 
mintha ezeket a háztartások saját maguktól vásárolták volna meg. Ezzel szemben a természetbeni társadalmi 
juttatások értéke sem a bevételeknél, se a fogyasztási kiadásoknál nem jelenik meg.
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Forrás: KSH, ECOSTAT

A kiadások 1996 és 2006 közti növekedése sem térben, sem időben nem egyenletesen 
következett be. 1997-ben a fogyasztási kiadások mintegy 2,3 százalékkal csökkentek 
reálértéken, feltételezhetően még az 1995-ös stabilizációs csomag utóhatásaként. Erre utal az 
is, hogy a megelőző két évben – 1995-ben és 1996-ban – 7 illetve 5,5 százalékot meghaladó 
mértékben esett vissza a lakossági fogyasztás. A vidéki régiók lemaradása összességében 
nőtt Közép-Magyarországhoz képest. Az évtizedben csak két olyan év (1999 és 2006) volt, 
amikor a vidéki területek nagyobb fogyasztás-növekedést produkáltak, mint a központi régió.
A vidék leszakadása sem volt azonban egységes mértékű. Az ezredfordulóig a Közép-
Dunántúl régió fokozatosan közelítette a központi terület színvonalát, ám azóta lemaradóban 
van. A kilencvenes évek végén még Észak-Alföld lakossága fogyasztotta a legkevesebbet, 
messze elmaradva mind az országos, mind a vidéki átlagtól, de az ezredforduló óta már 
Észak-Magyarország lemaradása a legnagyobb. (2. ábra)

2. ábra
Az egyes területek egy főre eső fogyasztásának eltérése az országos átlagtól
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Forrás: KSH, ECOSTAT

Elsősorban az eltérően alakuló jövedelmi viszonyokkal magyarázhatjuk azt, hogy az ország 
különböző részein máshogy alakultak a kiadások. A társadalmi egyenlőtlenségek alakulásával 
számos kutató foglalkozik, és a szerzők többsége egyetért abban, hogy a kilencvenes évek 
végére már kialakultak és rögzültek a jövedelmi rétegek közti életszínvonalbeli különbségek. 
(Kapitány-Molnár [2002]) Saját eredményeink is azt támasztják alá, hogy az ország egészét 
tekintve az egyes jövedelmi tizedek fogyasztásában már 1996-ban is jelentős egyenlőtlenség
mutatkozott, ami 1998-ig tovább nőtt, majd a rétegek helyzete stabilizálódott (3. ábra). A 
regionális folyamatok ezzel látszólag ellentétesen alakultak: nagyjából az ezredfordulóig 
csökkent vagy stagnált a hátrányos helyzetű térségek lemaradása, majd az egyes országrészek 
közti különbségek 2000-től fokozatosan-, 2002-től pedig gyorsuló ütemben nőttek, egészen 
2005-ig. Ha a rétegek közti egyenlőtlenség nem nőtt, a régiók közti eltérés viszont igen, akkor 
azt úgy magyarázhatjuk, hogy az eredetileg is szegényebb – és emiatt alacsonyabb fogyasztási 
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szintű – régiókban jóval lassabban emelkedtek a jövedelmek, mint a gazdagabb területeken.
Ezáltal az itt élő családok egyre nagyobb része válik országos viszonylatban alacsony 
jövedelművé még akkor is, ha a régión belüli társadalmi pozíciója egyébként érdemben nem 
változik. Így tehát Észak-Magyarország és Észak-Alföld háztartásai a növekvő fogyasztási 
színvonal mellett is relatíve szegényednek. 

3. ábra
Egyenlőtlenségek4 az egyes jövedelmi tizedek fogyasztási kiadásiban
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Forrás: KSH, ECOSTAT

A 2007-es évről még nem állnak rendelkezésre a KSH háztartási költségvetési felvétel adatai. 
Intézetünk becslése szerint a fogyasztási kiadások – reálértékben – mintegy 2,8
százalékkal csökkentek. 2008-ra azt várjuk, hogy a reáljövedelmek stagnálása (esetleg 
enyhe növekedése) mellett a fogyasztás 0,9 százalék körüli mértékben fog nőni. A 
becslések körül még sok a bizonytalanság, elsősorban a bérek növekedése és az inflációs 
prognózisok területén. Amennyiben becsléseink helytállóak, úgy azt is megállapíthatjuk, hogy 
2007-ben minimális mértékben csökkent a vidéki területek lemaradása, míg 2008-ra azt 
várjuk, hogy a központi régió – igaz csak kis mértékben – újra növelni tudja majd előnyét az 
ország többi részével szemben.

                                                
4 A tanulmány további részében – amikor társadalmi egyenlőtlenségekről lesz szó – az egyes jövedelmi tizedek 
közt fennálló különbségeket az ún. Lorenz-görbe segítségével fogjuk bemutatni.  Az ábra vízszintes tengelyén a 
jövedelmi tizedek láthatóak, a függőleges tengelyen pedig a bemutatni kívánt mennyiség (jelen esetben a 
lakosság összes fogyasztása) százalékos értékei. Ezáltal a görbe pontjai azt jelenítik meg, hogy az összes vizsgált 
mennyiség hány százaléka jut a lakosság alsó X tizedére. Társadalmi egyenlőségről akkor beszélünk, ha az első 
decilisre jut a teljes mennyiség 10-, az első 2 tizedre pedig 20 százaléka, stb., amit az ábrán a 45 fokos egyenes 
jelöl. Minél távolabb van ettől valamelyik változó görbéje, annál nagyobb egyenlőtlenségről beszélhetünk.
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A kiadások szerkezetében bekövetkezett változások

A háztartásstatisztika 10 főcsoportba5 sorolja be a fogyasztási kiadásokat. A 4. ábrán látható, 
hogy az egyes kiadási csoportok aránya az összesenből hogyan alakult a vizsgált évtizedben 
országos szinten. Az egyes tételeknél először az országos tendenciákat, majd a regionális 
eltéréseket mutatjuk be.

4. ábra
Az egyes főcsoportokra fordított összegek aránya az összes folyó áron számított
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Az összes kiadás több mint 60 százalékát 3 nagy tétel teszi ki. Ezek az élelmiszerek, a 
lakásfenntartás, valamint a közlekedés, hírközlés. Ezen belül a 10 év alatt jelentős 
mértékben csökkent az élelmiszerekre fordított kiadás (a kilencvenes évek közepén mért 33 
százalékról 23,4 százalékra), míg ezzel párhuzamosan nagymértékben nőtt a közlekedésre 
valamint hírközlésre költött pénzek aránya (12,4 százalékról 20,6 százalékra). A harmadik 
nagy kiadási tétel – a lakásfenntartás – részaránya is nőtt valamelyest (17,9 százalékról 19,5 
százalékra), de a növekmény itt jóval szerényebb mértékű. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
2006-ra már nem a lakásfenntartás jelenti a második legnagyobb kiadást a családok 
költségvetésében, hanem az utazás és a hírközlés. A fogyasztási struktúra átalakulásának 
három oka van. Egyrészt a gazdasági növekedés velejárója, hogy a jövedelem, a jólét 
emelkedésével párhuzamosan az élelmiszerre fordított kiadások csökkennek részben azért, 
mert a magasabb jövedelem módot ad kevésbé alapvető szükségletek (nagyobb mértékű) 
kielégítésére, részben pedig azért, mert az élelmiszer fogyasztásának vannak fizikai korlátai 
is. Ráadásul a korunkat uraló fogyókúrás, fittnesses szemlélet éppen az élelmiszerfogyasztás 
csökkentése irányába tereli az embereket. Másrészt termékcsoportonként eltérő mértékű 
inflációt tapasztalhatunk, ennek következtében átrendeződnek a kiadási elemek arányai a 
                                                
5 Ezek: élelmiszer; élvezeti cikkek; ruházkodás; lakásfenntartás; háztartás- és lakásfelszerelés; egészségügy, 
testápolás; közlekedés, hírközlés; művelődés, üdülés, szórakozás; egyéb személyes célú kiadás; lakásberuházás. 
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fogyasztói kosárban, azonos mennyiségi fogyasztás esetén is. Végül egy évtized alatt a 
fogyasztói szokások is változtak.

Szembetűnő a fogyasztás átstrukturálódása, amennyiben a volumen adatokat vizsgáljuk (5. 
ábra). Vagyis a folyó kiadásokat az adott főcsoport árindexével defláljuk egy referencia évre. 
Ebben a tanulmányban minden esetben 1996-ot tekintjük a referencia-évnek. Ekkor azt látjuk, 
hogy az évtized során csak minimálisan nőtt, az élelmiszerfogyasztás. A háztartások 2006-ban 
1,3 százalékkal fogyasztottak több élelmiszert, mint 1996-ban. (2001 és 2004 között minden 
régióban nőtt az elfogyasztott élelmiszerek értéke, de 2005-re visszaesett a korábbi szintre). A 
csekély változás oka a korábban említettekben lelhető fel. Korábban a magyar családokra az 
volt a jellemző, hogy bőségesen táplálkoztak. Részben a tömegkommunikáció által közvetített 
orvosi ajánlások, részben a divat diktálta csontsoványság ideálja (elsősorban a fiatalabb 
korosztályokat) afelé tereli a társadalmat, hogy inkább csökkentse, mint növelje az élelmiszer 
fogyasztását. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a társadalom egy 
részének egyszerűen nincs miből élelmiszerre költenie, mert nincs ehhez elégséges 
jövedelme. Többek között ezért is kapunk az EU-tól a közeli jövőben támogatást az iskolatej 
osztáshoz, mert sok helyen előfordul, hogy az elégtelen táplálkozás miatt a gyerekek rosszul 
lesznek az osztályban. Persze, sok esetben a nyugdíjasoknál sem jobb a helyzet, csak az ő 
problémáik nem jelennek meg ilyen látványosan.

5. ábra
Az egyes kiadási főcsoportok fogyasztásának kumulált volumenváltozása (1996=0)6
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Regionális különbségek a fogyasztás belső szerkezetében is kimutathatóak, bár a legtöbb 
esetben nem találkozunk olyan nagy eltérésekkel, mint az összes fogyasztás vizsgálatakor. Az 
élelmiszerekre fordított összegeket elemezve szembetűnik, hogy 3 olyan terület van, ahol 
ezek a kiadások tartósan és nagyobb mértékben meghaladják az országos átlagot: a központi 
régió, a főváros és Dél-Alföld, míg Észak-Magyarország ebben a tekintetben is leszakadóban 
                                                
6 Az egyes éveknél megjelenő számok azt jelentik, hogy az adott év végére hány százalékkal változott az egyes 
főcsoportok fogyasztásának volumene. Tehát pl. az „Összes személyes célú kiadás” 2006-ban 38,7 százalékkal 
volt magasabb, mint 1996-ban.
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van. Az élelmiszerfogyasztáson belül külön vizsgálandó kérdés a saját termelésű élelmiszer 
fogyasztása. Ez Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön számít igazán nagy 
tételnek, ahol 2006-ban az összes élelmiszerfogyasztás 17, illetve 15 százaléka származott 
saját termelésből. (1996-ban ez az arány még mindhárom régióban 30 százalék fölött volt). A 
három országrész között mégis alapvető különbség fedezhető fel. Míg Dél-Dunántúlon és 
Észak-Alföldön a nagyarányú saját termeléssel együtt is többnyire az országos átlag alatt 
alakul az élelmiszerfogyasztás, addig a Dél-Alföldön ez a kiadás évről évre 6-10 százalékkal 
magasabb volt az átlagnál. A magas élelmiszerfogyasztás a jelentős arányú saját termeléssel 
együtt arra enged következtetni, hogy a megtermelt élelem egy részét valójában nem 
fogyasztják el a háztartások, hanem elajándékozzák a rokonaiknak, vagy értékesítik 
másoknak. 

6. ábra
Élelmiszerre fordított kiadások az egyes régiókban az országos átlaghoz képest
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Forrás: KSH, ECOSTAT

A lakásfenntartásra fordított összegek reálértéken is mintegy 16 százalékkal nőttek 10 
év alatt. Ezt részben a lakóingatlanok modernizációja okozta. Ennek szemléletes példája a 
csatornahálózat bővülése, hiszen a kilencvenes évek közepén körülbelül 1 millió 850 ezer 
lakás csatlakozott a közüzemi csatornahálózatra, míg 2006-ra ez a szám elérte a 2 millió 860 
ezret. Egy évtized alatt tehát egymillió háztartásnál (az összes család több mint 
egynegyedénél) jelent meg egy olyan kiadási tétel (a csatornadíj), amely korábban nem is 
létezett. Helyette ugyan időről-időre szükség volt a szippantós autó szolgáltatásaira, de a 
legföljebb éves gyakorisággal jelentkező kiadás mindenképpen kevesebb volt, mint a havi 
rendszerességgel fizetendő csatornadíj. Hasonló hatása volt a földgázhálózat bővülésének is, 
mivel az egy fogyasztóra jutó gázfelhasználás gyakorlatilag nem változott a vizsgált 
időszakban7, az összes gázfogyasztás viszont nőtt, ami annak a jele, hogy egyre több lakást 

                                                
7 A lakások alapterülete átlagosan 5 négyzetméterrel nagyobb napjainkban, mint a kilencvenes évek közepén, 
ami – a nagyobb fűtendő terület miatt – a korábbinál magasabb gázfogyasztást indokolna. Ezt a logikusan 
feltételezhető hatást azonban gyakorlatilag lehetetlen kimutatni, mégpedig azért, mert az évről évre változó 
időjárás sokkal inkább befolyásolja a felhasznált gáz mennyiségét, mint a lakásállomány lassú fejlődése. Ezt jól 
szemlélteti, hogy míg 2006-ban az 1997-es értéknél 3,1 százalékkal kevesebb gázt használt fel egy fogyasztó, 
addig 2005-ben 3,8 százalékkal többet. Természetesen egyik évről a másikra nem változott lényegesen az átlagos 
lakásméret, a hőmérsékletben viszont jelentős különbségek mutatkoztak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
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kapcsolnak rá a földgázhálózatra. A gázfűtésre való átállás viszont növelte a családok 
kiadásait, mert a gáz ára gyorsabban emelkedett, mint a korábbi fűtéshez használt szén és 
tűzifa ára. A vezetékes gáz ára 2006-ban 174 százalékkal haladta meg az 1996-os értéket. 
Ezzel szemben a brikett ára csak 107,2 százalékkal nőtt 10 év alatt, míg a tűzifa 170,3 
százalékkal kerül többe, mint egy évtizeddel ezelőtt. Feltételezhetjük, hogy a háztartások 
felszereltségének javulása is szerepet játszik a lakásfenntartási kiadások növekedésében. A 
villamosenergia-fogyasztás egy fogyasztóra eső értéke is nőtt, ami korábban nem elterjedt 
eszközök használatára utal (pl. légkondicionáló, mikrohullámú sütő, számítógép).
Területi különbségeket itt is felfedezhetünk. (7. ábra) A vidéki háztartások az országos 
átlaghoz képest reálértéken számítva is évi 7-9 százalékkal költenek kevesebbet 
lakásfenntartásra. Ezt elsősorban az okozza, hogy a fővárosban magas a társasházi lakások 
aránya. Ezek jelentős részében távhővel fűtenek, ami költségesebb, mint az egyéni fűtés. Ezen 
kívül itt a társasházak közös költsége is megjelenik kiadásként, amit a magánházban élőknek 
szintén nem kell fizetniük. Náluk e kiadások egy része az egyszeri beruházás, felújítás 
formájában jelentkezik, amit gyakran maguk, vagy a barátaik végeznek el. A vidéki
területeken a háztartások kiadásainak reálértéke sokkal kevésbé tér el egymástól, mint  ha 
bármelyik régiót Budapesthez viszonyítjuk. Feltételezhetjük, hogy ezeket a kisebb eltéréseket 
elsősorban a különböző regionális közüzemi szolgáltatók eltérő árképzése, illetve részben a 
lakásállomány helyi sajátosságai okozzák. 

7. ábra
Lakásfenntartásra fordított kiadások az egyes régiókban

(Ft/fő/év, 1996-os árszínvonalon)
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Forrás: KSH, ECOSTAT

Minden más kiadási tételnél nagyobb mértékben nőttek a közlekedésre és hírközlésre 
fordított kiadások, amiket – bár a KSH egy csoportba von össze – mi itt külön tárgyalunk az 
eltérő folyamatok miatt. A közlekedésre fordított összegek növekedését elsősorban a 
gépkocsiállomány bővülése okozta. Míg 1996-ban száz családra 37 személyautó jutott, addig 
2006-ban már 54. Ma már arról is gyűjt adatokat a KSH, hogy az autóállomány hogyan oszlik 
meg a családok között. 2000-ben az autóállomány 5,7 százaléka olyan családoknál volt, ahol 
legalább 2  kocsit használnak. Jelenleg ez az arány már 13,9 százalék, miközben a családok 
                                                                                                                                                        
adatai szerint 2005 lényegesen hidegebb év volt, mint 1997, míg 2006-ban az éves középhőmérséklet magasabb 
volt a kilenc évvel korábban mértnél. 
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több mint felének továbbra sincs autója. 2000 és 2006 között 422 ezerrel nőtt a gépkocsival 
rendelkező családok száma. Náluk egy sor olyan kiadás jelent meg, amely korábban (amíg 
nem volt autójuk) föl sem merült. Az autóállomány növekedésével tehát nőttek a családok 
által gépjárműadóra, biztosítási díjra és üzemanyagra fordított kiadások. Ezek közül a benzin 
a legjelentősebb tétel, aminek ára ráadásul az inflációt meghaladó mértékben emelkedett (az 
árszínvonal 2006-ban 126 százalékkal haladta meg a 10 évvel korábbi szintet, míg a benzin 
ára az időszak során 130,8 százalékkal lett több). Azok a családok sem jártak jobban, ahol 
autó hiányában a tömegközlekedést kénytelenek igénybe venni, mivel a havi bérletek 
átlagosan 3,5 szer annyiba kerültek 2006-ban, mint a kilencvenes évek közepén, de a teljes 
árú vasúti menetjegyért is az 1996-os átlagár 2,5-szeresét kell fizetni. Összességében 
elmondható, hogy a közlekedésre fordított folyó kiadások jelentős növekedését az inflációt 
meghaladó áremelkedés okozta, emellett – az autóállomány növekedésével – több benzint és 
több a kocsihoz kapcsolódó szolgáltatást is vásárolnak a családok. Mindezek mellett létezik 
még egy – nem elhanyagolható – szempont. Nevezetesen az hogy nőtt a lakosság mobilitása
is; a nagyobb városokból egyre több család költözött ki az elővárosokba, környékbeli 
falvakba, az olcsóbb lakás és a csöndesebb, nyugodtabb életvitel reményében. Ugyanakkor –
mivel helyben nem igen akad munkalehetőség, óvoda, piac bevásárlóközpont, stb. – így a 
többségük ingázni kényszerül a nagyváros és lakóhelye között, illetve oda kell bejárnia 
számos más okból is. Napjainkban tehát több családnál szerepel a kiadások között a helyközi 
bérlet, illetve a korábbinál magasabb üzemanyag-fogyasztás.

A hírközlési kiadások reálértékének növekedését is az indokolja, hogy a háztartások több (és 
másmilyen) szolgáltatást vesznek igénybe napjainkban, mint 10 évvel ezelőtt. A 
mobiltelefonok elterjedésével átalakultak a kommunikációs szokások, egyre többen 
használnak műholdas vagy kábel televíziót, és az internetezésre fordított kiadások is jóval 
több háztartásban jelennek meg napjainkban. 1996-ban még csak 3 mobiltelefont használtak 
100 háztartásban, 2006-ban viszont már 158-at! A családok 80 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy rendelkeznek mobiltelefonnal, így az vált tipikussá, hogy ahol van ilyen eszköz, ott 
általában 2 db-ot használnak. 2001 óta állnak rendelkezésre adatok a családok internet 
használatáról. Akkor 100 háztartásra 17 számítógép jutott, és ebből 5 volt olyan, amelyet a 
világhálóra is rákötöttek. 2005-re már 37 PC jutott 100 háztartásra, és ebből 15-ről lehetett 
elérni az internetet. Mindössze 4 év alatt megháromszorozódott az otthoni internet 
előfizetések aránya. Mivel erős árverseny folyik a hírközlési és kommunikációs piacon, így 
ezeknek a szolgáltatásoknak az ára reálértéken csökkenő tendenciát mutat. Összességében 
tehát a közlekedésre és hírközlésre fordított kiadások nagymértékű növekedése úgy ment 
végbe, hogy a háztartások többet utaznak, emellett pedig a korábbinál jóval több 
telekommunikációs szolgáltatást vesznek igénybe. 
Itt is felfedezhetünk regionális sajátosságokat. Nem meglepő, hogy Budapesten és a 
központi régióban találjuk a legmagasabb kiadásokat (az országos átlagnál évente 25-30 
százalékkal nagyobb értékeket). A vidéki háztartások lemaradása 10 százalék körüli, de az 
alföldi és az észak-magyarországi területeken még a vidéki átlagnak megfelelő összeget sem 
költik el a családok (8. ábra). A két terület közt tapasztalható legnagyobb különbség 
mérséklődött valamelyest: 1996-ban Budapesten 74 százalékkal költöttek többet utazásra és 
telekommunikációra, mint Észak-Alföldön, míg 2006-ban ez az eltérés a főváros, és Észak-
Magyarország között volt a legnagyobb – 57 százalék. A különbségeket a gépkocsi-használat 
különbsége okozhatja8. Észak-Magyarországon a munkavállalóknak csak 27,5 százaléka jár 
autóval dolgozni, míg a diákoknak kevesebb, mint 5 százaléka jut el autóval az iskolába. 
Mindkét érték a legalacsonyabb az országban. Ráadásul itt a legmagasabb az inaktívak aránya 
                                                
8 A KSH 2005-ben a Mikrocenzushoz kapcsolódva mérte föl a foglalkoztatottak és a diákok napi utazási 
szokásait. (KSH [2006/b])
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a népességen belül, akik egyébként is kevesebbet utaznak, illetve az idősebbek a számukra 
ingyenes tömegközlekedést használják. Általában a két alföldi régióban is a vidéki átlagnál 
alacsonyabbak ezek a kiadások, ugyanakkor ott az ingázó munkavállalók több mint 40 
százaléka használ személyautót, ami megfelel az országos átlagnak. Ez arra utal, hogy ezekről 
a területekről sokan járnak át tankolni a szomszédos Romániába és Ukrajnába, de az ott 
vásárolt olcsóbb üzemanyag már nem jelenik meg a magyar statisztikákban a háztartások 
kiadásainál, mert azt a családok eltitkolják. 

8. ábra
A családok által közlekedésre és hírközlésre fordított kiadások alakulása

(Ft/fő/év, 1996-os árszínvonalon)
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Forrás: KSH, ECOSTAT

A többi 7 vásárlási tétel részaránya a folyó kiadásokon belül külön-külön 3 és 6 százalék közt 
ingadozik, de átrendeződések itt is kimutathatóak.

Az élvezeti cikkekre fordított összeg aránya a kiadások közt 5,6 százalékról 4,8 
százalékra csökkent 2006-ig. Amennyiben az árarányok változását is figyelembe vesszük 
már nagyobb visszaesést tapasztalhatunk. Ebben az esetben az élvezeti cikkek aránya az
összes fogyasztáson belül 4 százalékra csökkent. A 9. ábrán látható, hogy 2003-ig az árak 
növekedésével párhuzamosan a fogyasztási kiadások reálértéken is emelkedtek, tehát az 
elfogyasztott alkohol és dohányáru mennyisége nem csökkent. Az élvezeti cikkek 
árnövekedése 2002 és 2004 között haladta meg legnagyobb mértékben az inflációt (évente 4-6 
százalékponttal), elsősorban a jövedéki adó emelése miatt. Ezzel a politikával sikerült elérni 
azt, hogy a háztartások által bevallott szeszesital és cigarettafogyasztás csökkenjen. A 
bevallott kiadások viszont nem feltétlenül egyeznek meg a tényleges fogyasztással. Ez 
különösen igaz az élvezeti cikkeknél, mivel a kiadási naplót vezető családok sokszor nem 
szívesen írják le, hogy mennyit költöttek cigarettára és alkoholra, emiatt itt gyakran a valósnál 
jóval kisebb összegek szerepelnek. Emellett kellemetlenséget okoz az is, hogy ennek a 
fogyasztásnak egy részét sok család illegálisan szerzi be, mivel hazánkban igencsak kiterjedt 
az alkohol és dohánytermékek feketepiaca. Az aluljárókban vagy piacokon vásárolt – vagy 
esetleg „közvetlenül importált” – élvezeti cikkek értéke szintén kimarad a statisztikákból.
Hasonló a helyzet a bögrecsárdák forgalmával, illetve a házilag párolt pálinkával.
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9. ábra
Az élvezeti cikkekre fordított kiadások alakulása
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/*: Ft, 1996-os árszínvonalon, az alkohol- és dohánytermékek árváltozásával deflálva
Forrás: KSH, ECOSTAT

A feketegazdaság igen nehezen számszerűsíthető a statisztikák segítségével, ugyanakkor a 
különböző adatsorok összevetésekor tapasztalható szokatlan és indokolatlannak tűnő 
jelenségekből le lehet vonni néhány következtetést az illegális gazdaság jelenlétéről. Mivel az 
élvezeti cikkek különösen érintettek ebből a szempontból, így érdemes olyan folyamatokat 
keresnünk, amelyek szeszesital és cigaretta nem regisztrált fogyasztására utalnak.
Az illegális szeszesitalgyártásnak nagy „hagyományi” vannak Magyarországon. Ennek 
területi elhelyezkedéséről a háztartások cukorfogyasztásának segítségével nyerhetünk némi 
információt9. A kilencvenes évek közepén 20 kg körül volt az egy főre eső cukorfogyasztás. 
A vidéki lakosság ennél kb. 1 kg-mal többet fogyasztott, amit részben életmódbeli eltérések 
okozhattak.  A tendenciák alapján elmondhatjuk, hogy minél gazdagabb egy régió, minél 
magasabb az ott élő családok jövedelmi színvonala, annál alacsonyabb cukorfogyasztás 
mérhető. (1996-ban még a fővárosban élők vásárolták a legkevesebbet, míg a legmagasabb 
egy főre jutó cukorfogyasztást Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön mérték). Amennyiben 
azt nézzük, hogy a különböző jövedelmi helyzetű családok mennyi cukrot fogyasztanak, azt 
látjuk, hogy 1996-ban a jövedelmi tizedek közt a gazdagabb családok felé haladva nőtt az 
évente vásárolt cukor mennyisége. A két adatsor ellentmond egymásnak annyiban, hogy az 
alacsonyabb jövedelmű régiókban élő (tehát elvileg több cukrot fogyasztó) családokról 
feltételezhető, hogy országos szinten is az alacsonyabb jövedelmi tizedekbe kerülnének 
(ennek alapján pedig elvileg kevesebb cukrot vásárolnának). Mivel az országos átlagok 
elfedik a helyi jellegzetességeket, így arra gondolhatunk, hogy az alacsonyabb átlagos 
jövedelmi helyzetű területeken a családok egy szűkebb körének magas cukorfogyasztása 
jelenhet meg a helyi átlagban, ami országos összevetésben már nem lesz kivehető a 
statisztikákból. Ebből a szűkebb körből kerülhetnek ki azok, akik a cukrot illegális 
szeszfőzésre használják.

                                                
9 Cukor hozzáadásával ugyanis nagymértékben növelhető a cefre alkoholtartalma, végső soron pedig az 
előállított pálinka mennyisége. Bár így a „végtermék” minősége romlani fog, de az illegális előállításnál nem is 
az ízvilág a legfontosabb szempont. 



18

A jövedelmi tizedek cukorfogyasztásában tapasztalható különbség évről évre csökkent a 
vizsgált évtizedben. 1996-ban még közel 15 kg-mal fogyasztott többet egy a legmagasabb 
cukorfogyasztó tizedbe tartozó család, mint a legalacsonyabb tizedbe tartozók. Ez a különbség 
az ezredforduló környékén 10 kg-ra csökkent, 2006-ban pedig már mindössze 5 kg volt. Az 
átlagos cukorfogyasztási is csökkent, 2006-ban fejenként 6,5 kg-mal kevesebb édesítőt 
használtak a családokban, mint tíz évvel korábban. A területi különbségek is mérséklődtek ez 
idő alatt. A vizsgált évtizedben végig tapasztalható, hogy a vidéki családok több cukrot 
fogyasztanak (évente kb. 1kg-mal az országos átlag fölött).
Összességében feltételezhetjük, hogy a kilencvenes évek közepén a Dél-Alföldön és Észak-
Magyarországon volt a legmagasabb az illegális szeszesital-termelés, míg napjainkra ez 
inkább a Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön jellemző. Az összes cukor fogyasztás 
csökkenéséből és abból, hogy az egyes jövedelmi rétegek cukorfelhasználása is közeledett 
egymáshoz (tehát a két adatsor közti eltérés csökkent) azt feltételezhetjük, hogy a 
törvénytelen szeszesitalgyártás valamelyest visszaszorult a tíz évvel ezelőtti állapotokhoz 
képest. (Ennek oka lehet az is, hogy közben nőtt a szeszcsempészet, illetve a pálinka helyett a 
tablettás borok terjedtek el, aminek köztudottan a műtrágya az alapanyaga.)

Az élvezeti cikkekre fordított kiadások kb. 45 százalékát költik cigarettára. Ezt a csoportot 
külön is érdemes vizsgálnunk, mivel kereskedelme szigorúan szabályozott és az árak 
országosan egyformák. A cigarettafogyasztás igencsak szemléletes példája annak, hogy a 
statisztikák milyen nagy mértékben térhetnek el a valós értékektől, ami az államháztartási 
adatok segítségével viszonylag pontosan becsülhető. 2006-ban hozzávetőleg 213,2 milliárd 
forint jövedéki adó bevétel keletkezett. Bár a különböző árkategóriájú cigaretták adóterhelése 
más és más10, azt megállapíthatjuk, hogy a jövedéki adó aránya a kiskereskedelmi ár 55-60 
százalékát teszi ki. Ennek alapján viszont a lakossági cigarettafogyasztás összességében 350-
390 milliárd forintra tehető, ami fejenként 35-39 ezer forintot jelent évente, ez pedig több 
mint a duplája a HKF-ben „bevallott” 14700 forintnak. Ráadásul a jövedéki adóbevételekből 
csak a legális fogyasztás becsülhető, holott Magyarországon igen kiterjedt az illegális 
cigarettapiac is. A 10. ábrán jól nyomon követhető, hogy 1999-ig nagymértékben nőtt a 
cigarettafogyasztás, majd 2001-ig gyakorlatilag stagnált. A nagyobb visszaesés 2002 és 2004 
között következett be, amikor a kormányzat összesen 4 alkalommal – és igen drasztikusan –
emelte a dohánytermékek jövedéki adóterhelését, aminek következtében mind a „bevallott”, 
mind a „becsült” fogyasztás jelentős mértékben csökkent. Ebből az a tanulság vonható le, 
hogy az élvezeti cikkek fogyasztása meglehetősen árrugalmatlan, így érdemi csökkentésre 
csak a nagymértékű adóemelés lehet alkalmas, de kizárólag abban az esetben, ha egyidejűleg 
a feketepiacot is képesek visszaszorítani az erre illetékes szervek.

10. ábra
A cigaretta árának összetétele és az átlagos fogyasztás változása

                                                
10 A minimális adómérték alkalmazása miatt ugyanis az olcsóbb cigaretta árának nagyobb részét teszi ki a 
jövedéki adó.
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Az élvezeti cikkekre fordított kiadásoknál is vannak regionális különbségek, de az eltérések itt 
jóval kisebbek, mint a többi fogyasztási cikk esetében. Itt is elmondható, hogy a fővárosban és 
a központi régióban nagyobb összegeket költenek, illetve a kétezres évek elején még Közép-
Dunántúlon voltak magasabb értékek. Mivel a háztartások a valósnál kevesebb ilyen kiadást 
vallanak be – és az eltérések is kicsik – ezért regionális viszonylatban is inkább a tendenciák 
alakulása lehet érdekes. 2006-ban összességében kb. ugyan annyi volt a háztartások élvezeti 
cikk fogyasztása, mint 10 évvel korábban, de területenként eltérő folyamatok játszódtak le. 
Míg a központi régióban – elsősorban Budapesten – nőtt az alkohol és cigarettafogyasztás, 
addig Közép-Dunántúlon, a Dél-Alföldön és az Észak-Alföldön 8-10 százalékos visszaesést 
mérhetünk. (A többi országrészben a kiadások értéke stagnált). Feltételezhetjük, hogy a 
családok csak a legális és belföldön vásárolt termékeket vallják be a felmérés során. Az 
itthoni jelentős áremelkedések viszont arra csábíthatták az ország déli és keleti területein 
élőket, hogy a közeli határ szerb, román vagy ukrán oldalán vásároljanak cigarettát és 
szeszesitalt, mivel ott országokban lényegesen olcsóbban szerezhetőek be ezek a termékek. 
Az alföldi területeken tehát inkább a feketegazdaság növekedése állhat a bevallott fogyasztás 
visszaesése mögött. Feltételezhetjük, hogy a szigorúbb schengeni határellenőrzés 
bevezetésével az ukrán és a szerb határszakaszon, valamint Románia EU csatlakozása után az
ottani árszínvonal11 emelkedésével a feketepiac már a közeljövőben visszaszorulhat.

A ruházkodásra fordított összegek folyamatosan nőttek a vizsgált 10 évben, de a tétel
súlya a háztartások kiadásain belül csökkenő tendenciát mutat. A lakosság 1996-ban még 100 
elköltött forintjából 6-ot öltözködésére fordított, ez 2006-ra 5 forint alá csökkent (a visszaesés 
mértéke 1,3 százalékpont). Reálértéken olyan mértékben nőttek a ruházkodásra költött 
összegek, mint az összes fogyasztás, így a kiadási tétel részaránya stagnált. Az 1996 óta letelt 
évtizedben 1997 volt az egyetlen olyan év, amikor az öltözködési kiadások volumene 

                                                
11 Az Európai Unió ugyanis – a dohánytermékek esetében – egy minimális jövedéki adó mérték bevezetését írja 
elő a tagállamoknak, Magyarországon ezért nő 2004 óta folyamatosan a cigaretta ára. Ugyanez az áremelkedés 
Romániában is végbe fog menni a közeljövőben.
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nagyobb mértékben csökkent, a lakosság abban az évben 4,2 százalékkal kevesebb ruhát, 
cipőt (vagy ezekhez köthető szolgáltatást) fogyasztott, mint az előző évben. Azóta a ruhafélék
fogyasztásának reálértéke vagy növekszik, vagy stagnál (2001 és 2003 között tapasztalható 
igazán dinamikus növekedés12). Összességében elmondhatjuk, hogy 2006-ban a háztartások 
közel 32 százalékkal több ruhát és cipőt vásárolnak, mint 10 évvel korábban. Ebben nagyrészt 
a fogyasztói társadalom elveinek terjedése, valamint az ország olcsó keleti tömegárúval való 
elárasztása játszik szerepet. Igaz az utóbbiak minősége általában silány, viszont 
megvásárlásukat azok is megengedhetik maguknak, akiknek szűkösek az anyagi lehetőségeik. 
Persze ez nem csak a ruházati termékekre igaz. A ruházatból ma már a márkafüggőket 
leszámítva még a jobb módúak sem feltétlenül a minőséget részesítik előnyben. Mivel a divat 
is gyorsan változik, a többség megelégszik a közepes minőséggel, ha a termék egyébként 
divatos, így legalább nem sajnálja kidobni, akár egy-két alkalom után sem, ha közben pl. más 
szín lett uralkodó. Feltételezhetjük, hogy ez a folyamat a későbbiekben még tovább fog 
gyorsulni, mivel Nyugat-Európában is hasonlóak a tendenciák. (Ott ugyanis az 
előrehaladottabb fogyasztói szemlélet – és persze a magasabb életszínvonal – miatt a 
magyarországinál is gyorsabb a ruhatár lecserélődésnek üteme.) Mindezek következtében az 
olcsó keleti termékek konkurenciájaként az utóbbi években megjelentek az ún. „angol 
boltok”, ahol olcsó, a kínai piacon kaphatónál jobb minőségű, főként Nagy-Britanniából 
származó használt ruhát lehet vásárolni. (Persze többnyire ezek az öltözékek is Ázsiában 
készülnek, de valamivel jobb minőségűek). A két irányból érkező olcsó árukészlet hatására a 
ruházati cikkek árnövekedése fokozatosan elmaradt az infláció mértékétől, 2006-ban pedig 
már csökkent a termékcsoport árindexe. Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk a 
hazai textilipar agóniáját látva.
Ez esetben is megvannak a szokásos területi eltérések. Akárcsak a legtöbb termék- és 
szolgáltatáscsoport esetében, itt is Közép-Magyarországon és elsősorban a fővárosban 
magasabbak az egy főre eső kiadások, amelyek a kilencvenes évek közepén a központi 
régióban 8, Budapesten pedig 16 százalékkal haladták meg az országos átlagot. Ebben 
egyértelműen a magasabb jövedelemnek és a magasabb foglalkoztatásnak van szerepe. Az 
előbbi lehetővé, az utóbbi szükségessé teszi a csinosabb öltözködést, a több vásárlást. Nem 
elhanyagolható szempont azonban a boltok, a kínálat nagyobb választéka sem. A központi 
régió 2004-től ennél is jobban elhúzott az ország többi részétől: az itt élő családok azóta 15-20 
százalékkal többet tudnak ruházkodásra költeni, míg ez az előny a fővárosban lakók esetében 
már 30-40 százalék. Az sem túl meglepő hogy az öltözködésre költött összegek a két 
fejlettebb dunántúli régióban az országos átlag körül alakulnak, annál feltűnőbb, hogy a Dél-
Alföldön a régió jövedelmi szintjéhez képest szokatlanul magas ezeknek a kiadásoknak az 
abszolút nagysága. Mint annyi más tekintetben, itt is látszik Észak-Magyarország folyamatos 
lemaradása: 1996-ban az itt élők az országos átlagnál 5,3 százalékkal tudtak kevesebbet 
fordítani ruhatáruk gyarapítására, és 2006-ra ez már meghaladta a 16 százalékot. Az Észak-
Alföld helyzete szintén romlik: itt 2001 és 2003 között volt némi fölzárkózás (amikor a 
ruházkodási termékek és szolgáltatások értéke a fogyasztói kosárhoz képest csökkent), de 
azóta ez a régió is a sereghajtók közé csúszott vissza. (11. ábra) Feltételezhetjük, hogy Dél-
Dunántúlon sokan azért vásárolnak kevesebb ruhát, mert az aprófalvas településhálózat miatt 
nehezen jutnak el a nagyobb választékot nyújtó nagyvárosi üzletekbe. Ez a hatás Észak-
Magyarországon is fennállhat, ugyanakkor ott az alacsony jövedelmek, és a szegény családok 
magas aránya lehet a kisebb öltözködési kiadások fő okozója. Észak-Alföld jövedelmi 
helyzete sem mondható kedvezőnek, de ott mégis többet költenek öltözködésre, mint az előbb 
említett két régióban. Ennek hátterében az állhat, hogy itt a legmagasabb a gyermekek aránya 
a lakosságon belül, nekik pedig sűrűbben kell cserélniük a ruhatárukat. 

                                                
12 2000 óta a termékcsoport árindexe jóval kisebb mértékben nő, mint a fogyasztói árindex.
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11. ábra
A ruházkodásra fordított kiadások területi különbségei 

(az országos átlag százalékában)
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A háztartás- és lakásfelszerelési kiadások a fogyasztási struktúra egyik legstabilabb 
elemét jelentik. Ezek részaránya az összes folyó kiadáson belül az 1996-os 4,6 százalékról
4,8 százalékra nőtt 2006-ra, így a fogyasztás növekedéséhez hasonló ütemben nőttek a 
lakásfelszerelési kiadások is. Ezeknek a cikkeknek az ára szerényebb mértékben emelkedett, 
mint az általános árszínvonal, így napjainkban – az összes kiadáshoz képest arányaiban 
ugyanakkora összegből – jóval több a háztartás felszereléséhez szükséges terméket és 
szolgáltatást vásárolhatnak meg a családok, mint a kilencvenes évek közepén, mivel a
kiadások reálértéke összesen 114 százalékkal nőtt tíz év alatt. Ennek a jelentős 
fogyasztásnövekedésnek a hátterében két – részben egymást erősítő – jelenség húzódik meg. 
1996 és 2006 között lezajlott egy modernizációs folyamat, amelynek eredményeként sokat 
javult a háztartások felszereltsége, tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága. Míg a 
vizsgált időszak elején még csak 528 ilyen cikk jutott száz háztartásra, addig 2006-ban már 
898. Leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy míg 1996-ban egy átlagos család 5,3 tartós 
fogyasztási cikket birtokolt, addig napjainkban már kilencet. Ez tehát a fogyasztás növekedés 
egyik oka. A másik pedig az, hogy nőttek a lakásberuházásra – ingatlan-felújításra és új lakás 
vásárlására – fordított kiadások is. Ez a két tevékenység pedig gyakran lakásfelszerelési 
kiadásokkal egészül ki, hiszen pl. egy konyha felújítása gyakran a konyhaszekrény cseréjét is 
maga után vonja, mivel a felújított környezetben már nem feltétlenül mutat jól a viseletes 
bútordarab, ráadásul ilyenkor egyszerre megoldható a külön-külön is nagy felfordulással járó 
átalakítás és bútorcsere. Ugyan ez a helyzet új lakás vásárlásakor is, hiszen költözéskor akár a 
szobák különböző mérete, belső elrendezése miatt sem felelnek meg a régebbi bútorok. A 12. 
ábrán jól látható, hogy valóban ez a két folyamat áll a lakásfelszerelési kiadások növekedése 
mögött, ugyanakkor a két hatás nem egyszerre jelentkezett. 2001-ig ugyanis mind a 
lakásépítések volumene, mind a lakásberuházásra fordított összegek reálértéke elmaradt az 
1996-os szinttől, így ebben az időszakban elsősorban a háztartások fokozatos modernizációja 
okozta a lakásfelszerelési kiadások növekedését. 2001-től azután megindult a lakáspiaci 
konjunktúra (ekkor bővítették ki a lakáshitelekhez kapcsolódó adókedvezményt), ráadásul a 
modernizációs folyamat is felgyorsult (elsősorban a mobiltelefonok és a számítógépek 
állománya nőtt dinamikusan, ez utóbbi szintén egy adókedvezmény – a „Sulinet  program” –
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hatására). 2003-tól a modernizáció üteme lassult, a lakásberuházások értéke pedig egy a 
korábbinál magasabb szinten stabilizálódott, akárcsak a háztartás és lakásfelszerelésre 
fordított kiadások reálértéke.

A háztartás- és lakásfelszerelésre fordított összegek területi eltéréseit a tanulmány egy későbbi 
fejezetében – a tartós fogyasztási cikk állomány vizsgálatánál – részletezzük ki. 

12. ábra
A háztartásvitelre és lakásfelszerelésre fordított kiadások, a lakásberuházások és a 
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Az egészségügyre és testápolásra fordított összegek 1999-ig stabilan az összes folyó kiadás 
5 százalékát tették ki. Ezután – mindössze 2 év alatt – hirtelen emelkedés következett be, 
amely során a főcsoport részaránya 6 százalék fölé emelkedett, majd ezen a magasabb szinten 
stabilizálódott. A kilencvenes évek közepén még meglévő nagyobb regionális különbségek is 
csökkentek (elsősorban Budapesten és a központi régióban volt az országos átlagnál 
magasabb a részarány). Napjainkban már nem találunk érdemi különbséget a vidéki régiók és 
az országos átlag között (a kiadások nagyságában továbbra is megvannak a területi eltérések, 
de a főcsoport az összes régióban hasonló arányt képvisel a teljes kiadási struktúrán belül).
A folyó áron számított kiadások 1999 és 2003 között nőttek a legnagyobb mértékben, 
ami két tényező hatásának tudható be: egyrészt nőtt a gyógyszerek ára, másrészt a lakosság 
több gyógyászati és testápolási cikket és szolgáltatást vásárolt. Az árnövekedés főként arra 
vezethető vissza, hogy a lakosság elsősorban a vénynélküli és az OEP által nem támogatott 
vényköteles gyógyszerekből vásárolt többet, míg a támogatott orvosságok árában nőtt a
betegek által fizetendő térítési díj aránya. 1998-ban a fogyasztói árnak átlagosan a 22 
százalékát tette ki a térítési díj, míg ez az arány 2002-re 26 százalékra nőtt. 
Az elköltött összegek reálértéken 22,6 százalékkal nagyobb fogyasztást tettek lehetővé
1996 és 2006 között. Gyakorlatilag a teljes növekmény az egészségügyi kiadásokhoz köthető, 
mivel napjainkban a lakosság több egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe és a 
gyógyszerfogyasztás is magasabb, mint a kilencvenes évek közepén, ugyanakkor a 
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testápolással összefüggő fogyasztás szinte nem változott ez eltelt évtizedben. Az egészségügyi 
kiadások növekedése 2001 és 2003 között következett be, a többi évben gyakorlatilag stagnált 
a fogyasztás. Itt már lényeges területi különbségeket fedezhetünk föl. A kilencvenes évek 
közepén a fővárosban több mint 50-, a központi régióban pedig 30 százalékkal is többet 
költöttek a családok egészségügyre és testápolásra, mint az ország egészének átlagában. Ez a 
nagy különbség 2001/2002-ig a felére csökkent, majd napjainkra valamelyest újra nőtt 
(Közép-Magyarország előnye kb. 20-, Budapesté 34 százalék körüli). Közép-Dunántúlon és 
Dél-Alföldön az országos átlag körüli összegeket költöttek erre a termékcsoportra, míg a dél-
és a nyugat-dunántúli, valamint az észak-magyarországi családokról elmondható, hogy ennél 
évente 10-20 százalékkal kevesebbet fordítanak egészségügyre és testápolásra. Az észak-
alföldi háztartások lemaradása 1996-ban még 20 százalék körüli volt, 2001 és 2003 közt ezt 
szinte teljesen behozták, de azóta újra kb. 10 százalékkal kevesebbet fordítanak erre a 
főcsoportra. Itt is érvényesül az alapelv, hogy az ország gazdagabb részein magasabbak a 
kiadások, emellett az egyes régiók demográfiai sajátosságai is kihatnak az egészségügyi 
fogyasztásra, ugyanis ahol magasabb a nyugdíjasok és a kisgyermeket nevelő családok
aránya, ott magasabb gyógyszerfelhasználást is mérhetünk. Azokon a területeken, ahol 
magasabbak az átlagos jövedelmek, ott magasabb az országos szinten a felső jövedelmi 
tizedekbe tartozó –, tehát gazdagabb – családok aránya is. Feltételezhetjük, hogy ők nem csak 
a társadalombiztosító által támogatott gyógyszereket vásárolják, hanem drágább, esetleg újabb 
hatóanyagú orvosságokat íratnak föl maguknak, illetve több vény nélküli gyógyszert 
fogyasztanak. Mindezen túl a jobb módú családok gyakrabban járnak privát 
rendelőintézetekbe és magán fogorvoshoz, ami szintén növeli egészségükre fordított kiadásaik 
összegét.
A vidéki régiók közül Dél-Alföldön a legnagyobbak az egészségügyi kiadások, ami annak 
tudható be, hogy itt az országos átlagnál magasabb a nyugdíjasok aránya. Hasonlóan 
elöregedő régiónak számít a Dél-Dunántúl is, összességében itt mégis alacsonyabb 
egészségügyi és testápolási fogyasztást találunk. Ennek oka, hogy itt az átlagnál kevesebben 
járnak magán orvoshoz és magán fogorvoshoz, ugyanakkor a gyógyszerfogyasztás itt is átlag 
feletti. Észak-Magyarországon, a nyugdíjasok mellett a kisgyermekes családok aránya is 
magas, mégis itt a legalacsonyabb az országban az összes egészségügyi fogyasztás és a 
gyógyszerforgalom is. Feltételezhetjük, hogy az itt élő szegényebb családok egy része csak az 
olcsóbb, az egészségbiztosító által támogatott gyógyszereket engedheti meg magának. Ezen 
túl a képzetlenek aránya is magasabb itt, akik nem is tudják, hogy milyen panaszokkal kellene 
orvoshoz fordulniuk, illetve hogy mi mindenre kaphatnának orvosságot. Így inkább tűrik a 
fájdalmakat, és orvoshoz csak akkor fordulnak, amikor már nagy a baj. Az Egészségügyi 
Minisztérium több eseti vizsgálata mutatta ki, hogy ez az a régió, ami arányához képest a 
legolcsóbb az egészségügynek, a ritka orvos-beteg találkozók miatt. Igaz, ehhez egyre inkább 
hozzájárul az is, hogy ezeken a részeken nő az orvoshiány. Kevesen vállalják a nagy körzetet 
és a rossz útviszonyokat háziorvosként.  Közép- és Nyugat-Dunántúlon a jobb jövedelmi 
helyzethez képest relatíve alacsony kiadásokat az indokolhatja, hogy itt átlag alatti a 
kisgyermekes és nyugdíjas háztartások aránya. (13. ábra)

2000 és 2003 között nagyobb átrendeződéseket láthatunk, ami mögött több folyamat húzódik 
meg. 2002-ig mérséklődtek a területi különbségek, feltehetőleg azért, mert ebben az 
időszakban csökkent a gyógyszerek ártámogatása, és akkor a szegényebb családok inkább 
más kiadásaik terhére finanszírozták gyógyulásukat, míg a középső rétegek egészségüggyel 
kapcsolatos fogyasztása nem nőtt. 2001 végén változott a gyógyszerek helyettesíthetőségéről 
szóló kormányrendelet. A változtatás lényege az volt, hogy kibővült az egymással 
helyettesíthető gyógyszerek köre, ezáltal a gazdagabb családok már drágább – esetleg 
hatásosabbnak vélt – orvosságokhoz jutottak hozzá. A támogatási rendszer átalakítása 
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azonban elsősorban a gyógyszerek árában jelentkezett, a ténylegesen elfogyasztott 
mennyiséget csak közvetve befolyásolta13. Közvetlen hatása volt ugyanakkor a vásárolt 
mennyiségre annak, hogy folyamatosan bővül a vény nélkül kapható készítmények piaca14 is,
ami arra utal, hogy – elsősorban a jobb módú családoknál – már a gyógyszerhasználati 
szokásokban is terjed a fogyasztói szemlélet, és egyre meghatározóbbá válik az öngyógyítás.
Ez utóbbi állítást más kutatások is alátámasztják. A magyar fogyasztóknak csak 71 százaléka 
kért már életében legalább egyszer tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől nem vényköteles 
termék vásárlása előtt, ami a környező országokkal összevetve igen alacsony arány. 
Ugyanakkor a lakosság ötöde reklámok alapján tájékozódik az újfajta gyógyszerekről.
[Gazdasági Versenyhivatal (2003)] Az ezt alátámasztó felmérések 2002-ben – tehát a nem 
vényköteles készítmények piacának felfutásakor – készültek. Azóta valószínűsíthető, hogy 
még inkább a fogyasztói beállítottság befolyásolja a családok gyógyszerhasználati szokásait.

13. ábra
Az egészségügyre és testápolásra fordított kiadások az egyes régiókban
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A művelődésre, üdülésre és szórakozásra költött pénzek a kilencvenes évek közepén kb. 
az összes folyó kiadás 6 százalékát tették ki. Ez az arány – kisebb ingadozásokkal fokozatosan 
8 százalékra emelkedett 2006-ra15. Ez biztos jele az életszínvonal javulásának, ugyanakkor ez 
a részarány még mindig alacsonynak mondható. Mivel ezek a kiadások jellemzően a 
szabadidő eltöltését szolgálják, így nagyon szorosan együtt mozognak a jövedelmi 
viszonyokkal. A háztartások a jövedelmi helyzet javulásakor gyorsan reagálnak, és növelik a 
szabadidővel összefüggő kiadásokat. A „szűkebb esztendőkben” csökken a szabadidős 
fogyasztás, de korántsem olyan mértékben, mint a jövedelmi színvonal. Ezt az okozza, hogy
általánosan ezt tekintik a családok a leginkább nélkülözhető kiadásnak. Emellett a kulturális 
fogyasztás rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a különböző jövedelmi színvonalú társadalmi 
                                                
13 Feltételezhetjük, hogy az új helyettesítő szerek bevezetésének esetleg mégiscsak lehetett fogyasztásnövelő 
hatása, amennyiben egyes családok a meglévő „házipatikájukat” modernizálták, az új gyógyszerek 
beszerzésével.
14 2000-ben még csak a teljes gyógyszerpiac 23 százalékát adták a vény nélkül kapható szerek, 2003-ban viszont 
már a forgalom közel 37 százaléka ebből a szegmensből származott.
15 A főcsoport árindexe kevésbé növekedett, mint a teljes fogyasztói árindex, így reálértéken számítva a 
kulturális, szórakozási kiadások részaránya 9,2 százalékra nőtt.
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csoportok között. Amikor csökken a családi bevételek vásárlóértéke, akkor ez sokkal inkább 
sújtja a szegényebbeket, akik kénytelenek lesznek visszafogni a fogyasztásukat. Ebben az 
esetben pedig nyilván hamarabb mondanak le a moziba- és színházba járásról, a nyaralásról, 
vagy az újság előfizetésről, mint pl. a lakáshitel törlesztő részletének befizetéséről. A jobb 
módú családoknál viszont a reáljövedelem csökkenés sok esetben csak a gazdagodás 
ütemének csökkenését jelenti, azaz akár fönn is tarthatják korábbi fogyasztási színvonalukat, 
vagy legalábbis kevésbé kell azt visszafogniuk.

14. ábra
A jövedelmi színvonal és a szabadidő eltöltésére fordított kiadások kapcsolatai
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Reálértéken számítva 2006-ra közel megduplázódtak a művelődésre és kikapcsolódásra 
fordított összegek. A jövedelmi rétegek közti különbségek nem mérséklődtek, a jómódú
családok napjainkban kb. hétszer annyit fordíthatnak szabadidős kiadásokra, mint a 
legszegényebbek, és a kilencvenes évek közepén is hasonló eltérések voltak. A szélesebb 
értelemben vett középosztály (a 4. és a 6. jövedelmi tized) helyzete viszont ténylegesen 
romlott a gazdagabbakhoz képest, ezáltal 2006-ban összességében nagyobb társadalmi 
különbségeket tapasztalhattunk a kulturális javakhoz való hozzáférés tekintetében. A 15. 
ábrán ezeket az egyenlőtlenségeket ábrázoltuk a Lorenz-görbe segítségével. 

15. ábra
Társadalmi egyenlőtlenségek a kikapcsolódással összefüggő fogyasztás tekintetében 
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Nem meglepő, hogy regionális viszonylatban is a jövedelmi színvonalnak megfelelő 
eltéréseket tapasztalhatunk. A Budapesten és a központi régióban élők az országos átlagnál 
jóval nagyobb összeget fordíthatnak szabadidejük eltöltésére. Ez nem véletlen, hiszen 
nemcsak a jövedelmek színvonala magasabb, hanem Budapesten koncentrálódik az ország 
kulturális intézményeinek jelentős része. Vagyis sokkal több a kihívás és lényegesen 
egyszerűbb a programokhoz való hozzáférés. Ráadásul az utóbbi 10-15 évben jelentős 
erőfeszítéseket tettek a budapesti kulturális szervezetek, hogy a programjaikat vonzóvá 
tegyék. Az őszi, tavaszi zenei fesztiválok, az egyes múzeumi kiállítások, a Sziget Fesztivál, a 
Hungaroring rendezvényei ma már nemzetközi viszonylatban is számon tartott eseményekké 
váltak. A rajtuk való részvétel pedig egyes társadalmi csoportoknál már elvárássá lépett elő.
1996-ban a két terület előnye 60- illetve 30 százalék volt az átlaghoz képest, majd ez az előny 
1999-ig fokozatosan 37 illetve 20 százalékra apadt, amiben minden bizonnyal az is 
közrejátszott, hogy 1998-ban a vidéki területeken volt nagyobb a jövedelem növekedés
valamint annak is, hogy a vidéki színházak is egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek nagy 
tömegeket vonzó programok szervezéséért. Az ezredfordulótól kezdve a főváros és Közép-
Magyarország azonban egyre inkább eltávolodott az ország többi területétől. A különbség 
2005-ben volt a legnagyobb, abban az évben az itt élők 76,5 illetve 43 százalékkal többet 
költhettek kikapcsolódásra. 2006-ban újra csökkentek a jövedelmi különbségek, így a vidéki 
területek lemaradása 65 illetve 40 százalékra csökkent Budapesthez és a központi régióhoz 
képest. A legnagyobb lemaradást ezúttal is Észak-Magyarországnál és Észak-Alföldnél
mérhetjük: 1996-ban az itt élők az átlagnál 18,5 illetve 25 százalékkal fordíthattak itt 
kevesebbet kultúrára és szórakozásra. Ez a különbség 2006-ra 28 százalékra nőtt, illetve az 
Észak-Alföldön gyakorlatilag nem változott. A dél-alföldi és a dél-dunántúli családok a vidéki 
átlag körüli összegeket költenek szabadidős céljaikra, a nyugat-dunántúliak ennél valamivel 
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többet. A vidéki háztartások közül a Közép-Dunántúlon lakók költhetnek a legtöbbet 
kultúrára és szórakozásra. Ebben a régióban az erre a célra fordított összegek 1997 és 2003 
között az országos átlagot is meghaladták, de azóta ez az országrész is mind inkább lemarad a 
központi területektől. 

Érdemes külön is vizsgálnunk az üdülésre fordított kiadásokat, mivel ezek a szabadidő 
eltöltésére költött összegeken belül egyre nagyobb tételt jelentenek. 1996-ban még a 
szabadidős kiadások ötödét, 2006-ban pedig már közel 25 százalékát költötték turizmusra a 
családok. Itt is megfigyelhetjük a szokásos regionális különbségeket, így a vidéki területeken 
élők az országos átlagnál kevesebbet költhetnek üdülésre, és ez a különbség az ezredforduló 
óta növekszik. A turizmusra fordított kiadások Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a 
legalacsonyabbak, a többi vidéki régióban közel azonosak. Ez esetben is kimagasló a központi 
régió, és különösen Budapest előnye. Az üdülésre fordított átlagos összeg Közép-
Magyarországon közel 70 százalékkal, a fővárosban pedig több mint 110 százalékkal haladja 
meg az országos szintet. Ha az egyes jövedelmi tizedek turisztikai kiadásait hasonlítjuk össze, 
úgy ennél is nagyobb különbségeket kapunk. Így pl. az első tizedbe sorolt háztartások 2006-
ban fejenként 2900 forintot költöttek üdülésre, ami csak abban az esetben lehetséges, ha 
ezeknek a családoknak csak egy kis része volt nyaralni16. A tizedik jövedelmi decilisbe 
tartozó háztartásoknál ez az összeg közel 53 ezer forint volt, így a jómódúak nagyobb 
valószínűséggel utazhatnak el kikapcsolódni és az is feltételezhető, hogy egy-egy utazásra 
jóval többet is költenek, mint a szegényebb családok. A KSH felmérése szerint 2002-ben a 
háztartások közel 36 százaléka volt üdülni. (KSH [2004]) Bár azóta nem készült ilyen 
adatfelvétel, de az ECOSTAT Turizmusbarométere szerint a helyzet nem sokat változott 
2006-ig, amikor a családok kb. 38-40 százaléka tervezett üdülést. Mindebből az 
következik, hogy többnyire még mindig csak a jobb módú családok engedhetik meg 
maguknak a rendszeres nyaralást (esetleg évente többször is), míg a szegényebbek legföljebb 
többévente egyszer tudnak pihenés céljából elutazni. Ezáltal az üdülésre fordított összegekben 
tapasztalható regionális különbségeket legfőképpen az ország különböző részein élő családok 
eltérő jövedelmi helyzete okozza. 

Lakásberuházások

Bár lakásvásárlás a háztartásoknak csak nagyon kis részénél fordul elő, de mivel az 
ingatlanok bővítése, korszerűsítése, tatarozása, illetve a lakáshitelek visszafizetése is a 
lakásberuházás része, ezek már elég gyakori kiadási tételek ahhoz, hogy vizsgálatából érdemi 
következtetéseket vonjunk le. A lakásberuházásokra fordított összegeket vizsgálva nem 
tapasztalhatunk olyan markáns területi különbségeket, mint az összes fogyasztás tekintetében.
A 12. ábrán láthatjuk, hogy gyakorlatilag eltűnt az a vidék-központi régió különbség is, 
amelyet a fentiekben minden területen tapasztalhattunk. Feltűnő az is, hogy 2001 és 2003 közt 
több mint 50 százalékkal nőtt a lakásberuházásokra fordított összeg, tehát itt is megjelenik az 
az ingatlanpiaci bővülés, amit az államilag támogatott, kedvezményes lakáshitelek bevezetése 
okozott. Megfigyelhető, hogy a kiadások a 2001 és 2003 közti növekedése előtt inkább az volt 
a jellemző, hogy a vidéki területeken élő családok költöttek többet lakásberuházásra. Ezt több 
tényező együttes hatása okozza. Egyrészt a fővárosban kevesebb lakóingatlan épült, mint az 
ország többi részén, ugyanis itt éves átlagban kb. 0,3 százalékkal nőtt a lakások száma, 
szemben a vidéki 0,4-0,5 százalékos bővüléssel. Másrészt a már meglévő lakásállományon 
kevesebb felújítást végeztek, mint a vidéki területeken (1990 és 1999 között a budapesti 
lakások 18,5 százalékát építették át, vagy újították fel. Ugyanebben az időszakban ez az arány 
                                                
16 Mivel a nyaralás önmagában nagy kiadással jár, így nem fordulhat elő, hogy a családok nagy része egyenként 
kisebb összegből utazzon el. 
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vidéken mindenütt meghaladta a 30 százalékot). Bár az ezredforduló után a fővárosban is nőtt 
a felújított lakások aránya, de a korszerűsítések, tatarozások üteme még mindig nem éri el a 
vidéki szintet. Ez az elmaradás egyben azt is jelenti, hogy a budapesti lakások egy része egyre 
lelakottabbá válik, aminek demográfiai, és ehhez kapcsolódóan jövedelmi okai vannak. A 
főváros népességén belül ugyanis az országos átlagnál magasabb a nyugdíjasok aránya, 
akiknek viszont az alacsony jövedelmükből gyakran nem futja lakásuk felújíttatására. A 
rendszerváltás környékén kialakult egy olyan réteg, akik jó lakáskörülmények között éltek, de 
anyagi helyzetük fokozatosan romlik. Ők azok, akik korában kedvezményezett helyzetben 
voltak (pl. volt középkáderek, alacsonyabb pozíciójú pártfunkcionáriusok), akik korábbi 
szolgálati lakásukat a rendszerváltás idején olcsón megvásárolhatták és így ingatlanhoz 
jutottak, de az átalakult társadalmi- gazdasági viszonyok között jövedelmi pozíciójuk 
rosszabb lett, így korábbi kivételezett helyzetükre, átlagnál jobb életszínvonalukra csak 
megmaradt lakásuk emlékezteti őket. [Utasi (1996)] Ezáltal viszont sok esetben az a paradox 
helyzet áll elő, hogy egyébként jó helyen lévő, tágas, nagyértékű ingatlanok pusztulnak le a 
karbantartás hiányában17. Az elmaradó felújításokkal szemben egy másik tendencia is 
érvényesül, ami viszont a lakásállomány megújulásának irányába hat. A belső kerületekben 
már gyakorlatilag nem alakíthatóak ki új építési telkek. A lakásállomány ugyanakkor 
Budapesten is nő, amihez – a külső részek fokozatos beépítése mellett – az is hozzájárul, hogy 
régi építésű, elavult, esetenként igen rossz állapotú belvárosi lakóházakat bontank le, és 
helyettük új társasházak épülnek. Azaz, itt a felújítás helyett, tulajdonképpen a lakásállomány 
„cserélődik ki”.
Az ingatlan-beruházásra fordított összegek a kevesebb lakásépítés és felújítás ellenére sem 
kisebbek a fővárosban, mint vidéken. Ezt nagy valószínűséggel az okozza, hogy Budapesten 
minden a lakásberuházással kapcsolatos tétel drágább, mint az ország többi részén. Az 
ezredforduló környékén az egy négyzetméter lakás felépítésére jutó bérköltség a fővárosban 
40 százalékkal haladta meg az országos átlagot, míg ugyan ez a különbség az anyagköltség 
tekintetében is 12 százalék körüli. Joggal feltételezhetjük, hogy az építési költségekhez 
hasonló különbségeket kapnánk, ha a felújítás átlagos költségeiről is lennének statisztikák, 
hiszen ahhoz is hasonló anyagok és hasonló munkaerő igénybevétele szükséges. Jellemző, 
hogy Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a legolcsóbb az ingatlan építtetés, és a vidéki 
régiók közül egyedül Nyugat-Dunántúlon éri el az országos színvonalat az átlagos lakásépítési 
költség. Ennek – az eltérő alapanyag árak mellett – nem kis részben az lehet az oka, hogy 
vidéken sok család – elsősorban az alacsonyabb jövedelműek – úgy próbálja csökkenteni az 
építkezéssel járó igen magas költségeket, hogy rokonok ismerősök segítségével, kalákában 
végzik el a munka egy részét. Ezáltal minél nagyobb egy régióban a társasházak és a sorházak 
– tehát az olyan épületek, amelyeket a családok nem maguk építenek, hanem építtetnek –
aránya az új építésű lakások között annál magasabb lakásberuházási kiadással számolhatunk.

16. ábra
Lakásberuházásra fordított összeg az egyes háztartásokban

(1996-os árszínvonalon18)

                                                
17 Még napjainkban is szép számmal találhatunk olyan belvárosi lakóházat, amelynek falain lövések nyomai 
láthatóak, azaz a világháború vagy az 1956-os forradalom óta – 50-60 éve – nem voltak felújítva.
18 A lakásberuházások értékére nem állt rendelkezésünkre pontos adatbázis. Emiatt az erre fordított összegeket a 
fogyasztói árindexszel defláltuk.
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A nagyobb regionális különbség a lakások alapterületében nyilvánul meg (17. ábra). Itt már a 
vidéki lakosság előnyét tapasztalhatjuk a fővárosiakhoz képest. Látható, hogy az országos 
átlagot Közép-Magyarország, azon belül pedig a főváros húzza le, mivel a budapestiek nagy 
része társasházi- vagy a panellakásban él, míg vidéken jóval többen laknak családi házban, 
amelynek nagyobb alapterületűek. Nincs szoros összefüggés a lakásméret és a jövedelmi 
viszonyok között, de az elmondható, hogy a felső két tizedbe sorolható családok az átlagnál 
kisebb lakásokban élnek, amit az okoz, hogy ebben a két rétegben magas a budapestiek 
aránya. Ezzel párhuzamosan: a szegényebb családok többnyire azért élnek átlagosan nagyobb 
alapterületű ingatlanokban, mert a többségük vidéki, ahol nagyobbak a lakások. Általában 
véve elmondható, hogy a lakásméret szempontjából sokkal fontosabb az, hogy hol él az 
adott család, mint az, hogy országos viszonylatban milyen jövedelmi helyzetűnek számít.
Ez az országosan rendkívül nagy eltérést mutató ingatlanárak miatt van, így a magas 
jövedelmű budapesti családok kisebb alapterületű lakásai valójában nagyobb vagyont 
jelentenek, mint a szegényebb vidéki családok viszonylag nagy házai. A KSH kétévente 
publikál adatokat az átlagos lakásárakról19. Ez is azt támasztja alá, hogy alapvetően a jelentős 
árkülönbségek okozzák a háztartások lakásberuházási kiadásai közt mutatkozó regionális 
eltéréseket. 1999-ben országos szinten az átlagos lakásár 3,7 millió forintot tett ki. A központi 
régióban és Budapesten ennél mintegy 35-37 százalékkal kellett többet fizetnie annak, aki 
lakóingatlant vásárolt. Az árak a Közép-Dunántúli területeken mintegy 5 százalékkal haladták 
meg az átlagot, a Nyugat-Dunántúlon viszont ez a különbség meghaladta a 32 százalékot. A 
jövedelmi viszonyokat tekintve itt voltak a legdrágábbak a lakóingatlanok (5,4 évi 
                                                
19 A KSH összetett módszerrel határozza meg az ingatlanok értékét. A lakásviszonyok felmérésekor a telefonos 
megkérdezés alkalmával arra kérik a válaszadókat, hogy becsüljék meg lakásuk piaci értékét épület és a lakás 
egyes jellemzői. Az így kapott árak tehát nem konkrét ingatlantípusok árában található különbségeket mutatnak, 
hanem az adott területre jellemző lakástulajdonságokból összeállított fiktív lakóingatlanok értékének eltéréseit. 
[KSH (2006)]
19 Ezúttal is a fentebb részletezett módszerrel meghatározott, becsült, fiktív lakásárról van szó. Az így kapott 
adatsorhoz ezután egy regressziós modellt illesztenek, amiben magyarázó változóként szerepelnek a település, az
épület és a lakás egyes jellemzői. Az így kapott árak tehát nem konkrét ingatlantípusok árában található 
különbségeket mutatnak, hanem az adott területre jellemző lakástulajdonságokból összeállított fiktív 
lakóingatlanok értékének eltéréseit. [KSH (2006)]
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átlagjövedelembe került egy lakás). Ezt nem magyarázhatjuk migrációs folyamatokkal, mivel 
az ottani kedvezőbb munkalehetőségek miatti vándorlási nyereség is csak arra volt elég, hogy 
a régió lakossága ne csökkenjen. A megnövekedett ingatlanárak hátterében az állhat, hogy a 
szomszédos Ausztriából sokan vásároltak magyarországi lakóingatlant, mivel az ő jövedelmi 
helyzetükhöz képest még ez az itthon magasnak számító árszínvonal is kedvező volt. A 
Nyugat-Dunántúl az egyetlen olyan vidéki terület, ahol a lakásépítési költségek meghaladják 
az országos átlagot. Ez is arra utal, hogy jelentős az osztrák jelenlét a régió lakáspiacán, mivel 
feltételezhető, hogy ők a magasabb jövedelmüknek köszönhetően inkább szakemberrel 
építtetik vagy újíttatják föl a házaikat, és nem sajnálják a pénzt a valóban minőségi 
kivitelezésre. Helyi rokonság vagy ismeretség hiányában amúgy sem lehetne számukra 
megoldás a kaláka munka. A kilencvenes évek végén az országos átlagnál 14-24 százalékkal 
alacsonyabb ingatlanárakat mértek a dél-dunántúli és a dél-alföldi régiókban. A lakások 
Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon voltak a legolcsóbbak, az átlagtól mintegy 32-33 
százalékkal tértek el. Ezekben a régiókban a legrosszabb a foglalkoztatási helyzet, így belföldi 
odavándorlásról – ami a kereslet növekedésén keresztül felhajthatná az árakat – nemigen 
beszélhetünk. Ráadásul ezek a régiók Kelet-Szlovákiával illetve Romániával és Ukrajnával 
határosak, és onnan sem érkezhettek nagyobb számban lakást vásárolni szándékozó, 
fizetőképes külföldi állampolgárok.
2003-ig az ingatlanárak az inflációnál (és a jövedelmeknél) nagyobb mértékben emelkedtek. 
Egy lakás ára20 országos átlagban elérte a 9 millió 300 ezer forintot. Az árnövekedés a 
központi régióban és Budapesten volt a legmagasabb, ahol az átlagnál 45-50 százalékkal 
került többe egy lakóingatlan. Vidéken még mindig Nyugat-Dunántúlon voltak a 
legmagasabbak a lakásárak, ugyanakkor a közép-dunántúli területeken gyorsabb volt az 
árnövekedés üteme, így a két legfejlettebb vidéki régió közti különbségek csökkentek. A dél-
dunántúli és a dél-alföldi családok ingatlanai országos összehasonlításban folyamatosan 
veszítenek értékükből (a lemaradás 18, illetve 35 százalékos). Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
Dél-Alföldön a lakásárak az észak-magyarországi és észak-alföldi szintre süllyedtek. 
Összességében a lakáshoz jutás 2003-ban nehezebb volt, mint négy évvel korábban. Míg 
1999-ben összesen 4,2 évi jövedelemből lehetett megvásárolni egy lakóingatlant, addig 2003-
ra ez 6,9 évre változott. Területileg itt is nagyok a különbségek Budapesten átlagosan 8,5, a 
központi régióban 8,9 évi jövedelem szükséges az otthonteremtéshez, míg az alföldi és az 
északi területeken csak 5,1-5,3 évi. Az arányokba belejátszik, hogy a helyi jövedelmi szinthez 
viszonyítjuk az árakat, és ahol magasabbak a jövedelmek ott az ingatlanok is drágábbak. 
A lakásárakban mutatkozó jelentős és növekvő különbségeket – fentebb leírt helyi 
sajátosságok mellett – elsősorban az egyes régiók eltérő gazdasági fejlődése indokolja. Az 
ország hátrányos helyzetű térségeiben élő családok még a jobb munkalehetőségek 
reményében sem tudnak a gyorsabban növekvő régiókba vándorolni, mivel lakásuk nehezen 
adható el, azt többnyire csak helyben élők hajlandóak megvásárolni, akik viszont szintén 
kedvezőtlen anyagi helyzetben vannak. Ezáltal a már letelepedett családokat „röghöz köti” a 
rosszabb21 vagyoni helyzet. A fiatalabbak – főleg ha olyan végzettséggel rendelkeznek, 
amivel könnyebb elhelyezkedni – lakásvagyon híján könnyebben vállalhatják fel a gazdagabb 
régióba való költözést. Ez viszont oda vezet, hogy a fejletlenebb országrészek lakossága 
elöregszik, a fiatalok közül is a képzetlenebbek maradnak ott, a megfelelő munkaerő 
hiányában nem telepednek le megélhetést biztosító vállalkozások, ezáltal a régió hátrányos 
helyzete állandósul.

                                                
20 Ezúttal is a fentebb részletezett módszerrel meghatározott, becsült, fiktív lakásárról van szó.
21 Ha egy észak-magyarországi család akart a központi régióba költözni és sikerült eladni a házukat, úgy 6,7 
évnyi megtakarított jövedelmükre volt még szükségük, hogy új lakóhelyükön lakást vásárolhassanak. Ha nem 
volt közel 7 évi jövedelmüknek megfelelő megtakarításuk és ezért hitelt vettek föl, úgy az adósságuk 5 évnyi új 
(tehát magasabb) jövedelmüknek felel meg (nem számítva a kamatokat). 
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17. ábra
A lakások átlagos alapterülete az egyes régiókban
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Tartós fogyasztási cikkek

Összesen 19 különböző22 tartós fogyasztási cikk állományának változását vizsgáltuk. Ezek 
körét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az elmúlt időszak változó fogyasztói szokásait is 
nyomon tudjuk követni, így volt köztük olyan, amelyik az időszak elején még széles körben 
elterjedt eszköznek számított, de az elmúlt évtizedben gyakorlatilag eltűnt a háztartásokból 
(pl. a fekete-fehér televízió), ezzel szemben olyan termék is akadt, amelyik 1996-ban még 
ismeretlen volt a lakosság szélesebb körénél, mára viszont sokak háztartásában megtalálható
(pl. a DVD lejátszó). A vizsgált 10 évben a 100 háztartásra jutó tartós fogyasztási cikk 
állomány mintegy 70 százalékkal (528-ról 898-ra) emelkedett. Ezt – némileg leegyszerűsítve 
– úgy is megfogalmazhatnánk, hogy míg 1996-ban 5 db tartós fogyasztási cikk volt egy 
átlagos háztartásban, addig 2006-ban már 9. A 18. ábrán látható, hogy ez a bővülés
viszonylag egyenletes ütemben zajlott le, kivéve az ezredforduló és 2003 közti időszakot, 
amelyet gyorsabb növekedés jellemez.

18. ábra
A tartós fogyasztási cikk állomány az egyes régiókban

(100 háztartásra jutó darab)

                                                
22 Ezek: személygépkocsi, hűtőgép, fagyasztógép, kombinált hűtő- és fagyasztógép, légkondicionáló, 
takarítógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, mosógép (automata és félautomata), hagyományos mosógép, 
motorkerékpár, hifi-berendezés, színes televízió, fekete-fehér televízió, CD-lejátszó, videó, DVD lejátszó, 
személyi számítógép, mobiltelefon.
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Az ábra azt mutatja, hogy a tartós fogyasztási cikk állományon belül nincsenek olyan 
nagy területi különbségek, mint amilyeneket a jövedelemi vagy a fogyasztási színvonal 
vizsgálatakor tapasztaltunk. Itt nem érvényesül a megszokott központ-vidék, kelet-nyugat, 
észak-dél eltérés sem. A vidéki területek ellátottsága gyakorlatilag megegyezik Közép-
Magyarországéval. 1996-ban még megfigyelhető volt az, hogy a dunántúli és a központi 
régióban az országos átlagnál valamivel magasabb, míg az alföldi és az észak-magyarországi 
területeken ennél alacsonyabb értékek szerepelnek. Ez 10 év alatt annyiban változott, hogy az 
észak-alföldi régió háztartásai (2002 után) sikeresen fölzárkóztak az ország fejlettebb 
területeihez, míg a Dél-Alföld és Észak-Magyarország leszakadása állandósulni látszik.
Ebben a 2 régióban a háztartások átlagosan eggyel kevesebb tartós fogyasztási cikket 
birtokolnak, mint az ország többi részén.
Természetesen az általunk vizsgált tartós cikkek állományának növekedése nem 
magyarázhatja teljes mértékben a háztartás- és lakásfelszerelésre fordított kiadások alakulását, 
hiszen egyrészt nem vehetünk figyelembe minden terméket (például a bútorállomány 
növekedéséről, modernizációjáról nincsenek információink), másrészt pedig a főcsoportba a 
féltartós cikkekre (pl. szőnyegek, függönyök, stb.) fordított összegek is beletartoznak. Azt 
viszont elmondhatjuk, hogy azokon a területeken, ahol a kilencvenes évek közepén az 
átlagosnál rosszabb volt a háztartások tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága, ott a 
változás nem ugrásszerűen következett be, hanem évről-évre folyamatosan történt. 1996-ban 
az észak-alföldi háztartások még a legrosszabbul felszereltek közé számítottak az országban. 
Az itt élő családok azonban minden évben növelni tudták a háztartásuk felszerelésére költött 
pénzeket (19. ábra), és az ezredforduló után már az országos átlag körüli összegeket 
fordítottak lakásuk modernizálására. Ezáltal pedig – legalábbis a tartós fogyasztási cikk 
állomány tekintetében – ez a régió sikeresen ledolgozta lemaradását az ország egészének 
átlagához képest. Az észak-magyarországi háztartások a kilencvenes évek közepén még kb. az 
észak- alföldiekhez hasonló mértékben maradtak le a tartós cikk ellátottság tekintetében. 
Ebben a régióban a lakásfelszerelésre fordított összegek szinte az egész vizsgált időszakban 
messze elmaradtak (többnyire 10-20 százalékkal) az ország átlagától. Az ebben a régióban élő 
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családok nem is tudták csökkenteni a tartós fogyasztási cikk ellátottságban megmutatkozó 
hátrányukat. Ehhez hasonló a Dél-Alföld helyzete: ott ugyanis 1999-ig folyamatosan az átlag 
körüli háztartás- és lakásfelszerelési kiadásokat mérhettünk, de ettől az évtől kezdve az ország 
többi része igencsak lehagyta a régiót. Ennek hatására ma a dél-alföldi háztartások átlagosan 
az országban a legrosszabbul felszereltek közé tartoznak. 

19. ábra
A háztartás- és lakásfelszerelésre fordított kiadások az egyes régiókban

(az országos átlagtól vett eltérés)
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A háztartások felszereltsége sokat javult a kilencvenes évek közepe óta, és közben egy 
modernizációs folyamat is végbement. Pl. ma már a családok nagy része rendelkezik 
mikrohullámú sütővel. 1996-ban csak 26 ilyen eszköz volt 100 háztartásban, 2006-ra ez a 
szám 80-ra nőtt. Egyre jellemzőbb, hogy a családok kombinált hűtő és fagyasztógépet 
vásárolnak, míg korábban különálló hűtőszekrénnyel és fagyasztó berendezéssel oldották meg 
az ételek tartósítását. A mosogatógép egyelőre még luxuscikknek számít, a családok töredéke 
használ ilyen eszközt, elsősorban az ország jobb módú területein.
A szórakoztató elektronikai cikkeknél is érzékelhető a fejlődés. 1996-ban 116 televízió 
jutott 100 háztartásra, így már akkor is jellemző volt, hogy a családok egy részénél több 
készülék üzemelt. Mára az ellátottság 144-ra nőtt. Jelentős változás, hogy a kilencvenes évek 
második felében még az összes televízió 28 százaléka fekete fehér volt, míg manapság csak 
elvétve találni ilyen eszközt. A vidéki területeken magasabb az olyan háztartások aránya, ahol 
egynél több TV-t használnak. Ez minden bizonnyal összefüggésben van azzal, hogy ott több a 
nagyobb lakóingatlan, mert több televíziót általában csak ilyenekbe vásárolnak. Emellett a 
televízió az egyéb kulturális lehetőségektől elzárt helyeken a kikapcsolódás fontosabb 
eszköze, miközben a családtagok ízlése a programkiválasztás tekintetében többnyire nem 
homogén. Így, ha tehetik, több készüléket használnak. Végül pedig a vidéki részeken 
gyakoribb, hogy több generáció él együtt. A videomagnó és a hifi-berendezés állomány 2003-
ig növekedett, de azóta évről évre stagnál, vagy kismértékben csökken. Ez elsősorban a DVD 
lejátszók gyors terjedésének köszönhető. Mivel ezek az eszközök jó minőségben játszanak le 
filmet és zenét – ráadásul egyre olcsóbbak is – így fokozatosan kiszorítják a szalagos 
technikákat és a drágább hifi-berendezéseket.
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1996-ban összességében23 175 darab szórakoztató elektronikai cikk jutott 100 háztartásra, 10 
évvel később pedig 301, ami 72 százalékos emelkedést jelent (a vidéki háztartásoknál az 
emelkedés közel 75 százalék). Figyelemre méltó az is, hogy ezen a területen a vidék 
lemaradása sokkal kisebb, mint az összes fogyasztás esetében, és a lemaradás a vizsgált 
évtizedben még csökkent is. 2 olyan régiót találunk, ahol a háztartások szórakoztató 
elektronikai cikk ellátottság tekintetében tartósan leszakadóban vannak: Észak-Magyarország, 
valamint a Dél-Alföld. (20. ábra)

20. ábra
A háztartások szórakoztató elektronikai cikk felszereltsége az egyes régiókban
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A szórakoztató elektronikai cikk állománynál is dinamikusabban nőtt a lakosság 
személyi számítógép és mobiltelefon ellátottsága. 1996-ban még csak 8 számítógép volt 
100 háztartásban, ez egy évtized alatt 41-re nőtt. A növekedés 2003 és 2006 között volt a 
legnagyobb, a 2002-es számítógép-állomány 2006-ra megduplázódott, amiben minden 
bizonnyal közrejátszott a „Sulinet Program” keretében nyújtott adókedvezmény ösztönző 
hatása. A központi régióban, és ezen belül Budapesten a legelterjedtebb a személyi 
számítógép otthoni használata, míg a legfejletlenebb terület ebből a szempontból a Dél-
Alföld, ahol 100 háztartásra csak 30 számítógép jut (Észak-Magyarországon is csak 35. A 
többi régióban nincs nagyobb eltérés az országos átlagtól).
A mobiltelefon használata néhány év alatt, robbanásszerűen terjedt el. Ebben fontos 
szerepe volt a vezetékes telefonok korábbi nagy hiányának. 1996-ban 100 háztartásban még 
csak 3 rádiótelefont használtak, 2006-ra ez az arány 158-ra nőtt! A mobiltelefon piac az 
ezredforduló környékén bővült a legdinamikusabban, 2000-ről 2001-re megkétszereződött a 
telefonok száma, majd 2 év alatt még egyszer megduplázódott. Ezen a téren nincsenek
jelentős regionális különbségek (Észak-Magyarországon az átlagnál valamivel kevesebb, 144 
mobiltelefon jut 100 háztartásra) így elmondhatjuk, hogy mára a mobiltelefon 
státusszimbólumból, tömegcikké vált. Az előfordulási arányokat vizsgálva azt látjuk, hogy 
2006-ban a háztartások közel 80 százaléka rendelkezett mobiltelefonnal, ami azt jeleni, hogy 

                                                
23 Ez esetben 6 tartós fogyasztási cikk 100 háztartásra jutó állományát összegeztük. Ezek: színes televízió, 
fekete-fehér televízió, videomagnó, DVD lejátszó, HIFI torony, CD lejátszó (ez utóbbi csak 1999-től, mivel csak 
attól kezdve tartalmazzák a háztartásstatisztikák).
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ahol van ilyen eszköz, ott átlagosan 2 van. Ebben szerepe van annak, hogy ma már a gyerekek 
is kapnak mobil telefont, hogy a dolgozó szülők könnyebben tudják velük tartani a 
kapcsolatot.

Személygépkocsi

A kilencvenes évek közepén országosan 37 személygépkocsi jutott 100 háztartásra. Ez a szám 
2006-ra 54-re nőtt, azaz átlagosan24 a háztartások fele rendelkezik autóval. A vidéki 
családoknál átlagosan annyi személygépkocsit találunk, mint a központi régióban. Nagyobb 
lemaradás elsősorban Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön tapasztalható, de a dél-
alföldi háztartások is az átlagnál kevésbé motorizáltak. A legtöbb autó a dunántúli háztartások 
használatában van, ezen belül is elsősorban Nyugat-Dunántúlon. Közép-Magyarországon az 
országos átlagnál valamivel kevesebb személygépjármű jut 100 háztartásra, a régión belül 
pedig elsősorban Budapest lemaradása számottevő, hiszen itt sokkal jobb a tömegközlekedés. 
Ebből az következik, hogy Pest megye többi részén az átlagnál több autót használnak, ami 
mutatja az agglomerációnak azt a fejlődését, hogy sokan kitelepültek a zajos nagyvárosból a 
környező kisebb településekre, és megtartották budapesti állásukat.

21. ábra
A háztartások által használt személygépkocsi állomány
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Forrás: KSH, ECOSTAT

1997-ben közel 2 millió 300 ezer személygépkocsi volt forgalomban Magyarországon. 2006-
ra az állomány meghaladta a 2 millió 950 ezret. Az autóállomány két részből tevődik össze. 
Egy része a háztartások tulajdonában van, egy másik részét pedig a különböző gazdasági vagy 
állami szervezetek birtokolják. Ez utóbbi kategóriát az egyszerűség kedvéért a továbbiakban 
cégautónak fogjuk nevezni. A cégautók állománya szintén két részre osztható. Ez egyik 
csoportba azok a járművek tartoznak, amelyeket csak a gazdasági szervezetek használnak, 

                                                
24 A 100 háztartásra jutó állományba azok a háztartások is beletartoznak, ahol az adott cikkből egynél többet 
birtokolnak, azaz nem előfordulási arányokról van szó. Ténylegesen a háztartások 47 százaléka rendelkezik 
autóval.



36

míg a cégautó-állomány másik részét a háztartások is használhatják. Az 1. táblázatból látható, 
hogy motorizáció elsősorban azokon a területeken javult, ahol a kilencvenes évek második 
felében nagyobb lemaradást mértek.

1. táblázat
Az egyes régiók összes személygépjármű állománya

(100 háztartásra jutó darab)
1996 KM BP KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék

Háztartások SZGK állománya 37 37 39 44 39 33 29 35 36 36
Lakosság által is használt 
cégautó állomány 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1
Csak a szervezetek által 
használt cégautó állomány 34 35 20 19 19 14 19 18 22 18

Összesen 71 73 60 65 59 48 48 53 59 55

2006 KM BP KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék

Háztartások SZGK állománya 48 44 54 61 51 47 50 51 51 52
Lakosság által is használt 
cégautó állomány 5 6 4 2 2 1 2 1 3 2
Csak a szervezetek által 
használt cégautó állomány 33 27 21 21 23 19 16 20 25 20

Összesen 86 77 79 84 76 67 68 72 79 74

Forrás: KSH, ECOSTAT

A korábban jelzett területi arányok (ezen belül Budapest látványos lemaradása) 
elgondolkodtatóak. A magyarázatot az előzőeken túl a rejtett gazdaságnál találhatjuk meg. Az 
autóállomány is egy lehetséges eszköz a rejtett gazdaság közelítésére. A felmérések során a 
háztartások egy csoportja mind jövedelmének, mind vagyonának egy részét hajlamos 
eltitkolni. A személygépjármű-nyilvántartási adatok viszont mutatják a valós helyzetet, hiszen 
csak olyan autó közlekedhet, amelyik bejegyzett, rendszámmal ellátott. Ezáltal a jövedelmi 
adatok és a gépkocsiállomány összevetésekor tapasztalt nehezen magyarázható jelenségek a
rejtett gazdaság jelenlétére utalhatnak.

Az adatokból az olvasható ki, hogy a kilencvenes évek közepén még talán nem volt annyira 
elterjedt, mint manapság, hogy a szervezetek béren kívüli juttatásként finanszírozzák a 
vezetők vagy egyes – munkakörükből adódóan sokat utazó25 – alkalmazottaik 
gépjárműhasználatát. 2006-ra ez kiterjedten működött elsősorban Közép-Dunántúlon, Közép-
Magyarországon, és különösen a fővárosban, tehát az országnak abban a részében, ahol a 
legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatok – valamint az államigazgatás – központja található. A 
20. ábrán jól kivehető, hogy a vállalkozások által finanszírozott gépkocsi-használat ma is 
inkább a vezető beosztásúak privilégiuma, mivel a jövedelmi tizedek közt a gazdagabbak felé 
haladva gyakoribbá válik a cégautó használat. Az is látható, hogy a kilencvenes évek közepén 
még nem voltak ilyen nagy különbségek, bár ezt feltételezhetően az okozta, hogy nem 
egészen törvényes dolgaikról nem szívesen nyilatkoznak a háztartások, és akkoriban még 
nagyon kevés család vallhatott be jogilag is tisztázott helyzetű cégautó használatot. Az 
ezredforduló környékén már jól látszanak az egyes rétegek közti különbségek, amelyek mára 
tovább nőttek. Az ország kevésbé gazdag területein ezen a téren nem történtek jelentős 
változások, ott a jogilag rendezett cégautó-használat most sem sokkal gyakoribb, mint 10 éve.

                                                
25 Manapság például építésvezetői, vagy területi képviselői munkakörben is elterjedt, hogy az egyébként is 
munkaeszköznek számító cégautót saját céljaikra is használhassák a beosztottak.
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A „jogilag rendezett” jelzőt az teszi indokolttá, hogy a szürkegazdaság egyik tipikus esete 
köthető a személyautók használatához, üzemben tartásához, mivel a gazdasági szervezetek 
nem csak legális, béren kívüli juttatásként adhatnak cégautót alkalmazottaiknak. Főként a 
kilencvenes évek első felében – az akkori megengedőbb törvényi szabályozás hatására –
számított bevett gyakorlatnak az, hogy az egyébként haszongépjárműként nyilvántartott26

személyautót az alkalmazott vagy a cégvezető munkáján kívül saját céljaira is használta. Ezt a 
módszer elsősorban mikrovállalkozások tulajdonosai alkalmazták (náluk egyébként is sok 
esetben összemosódik a cég és a család vagyona). Ezáltal viszont adó elkerülésre volt 
lehetőségük, mivel a haszongépjárművekre a személyautóknál kedvezőbb adózási szabályok 
vonatkoznak. Így az feltételezhető, hogy a „legális” cégautók alacsony számát az okozza, 
hogy a vállalkozással rendelkező családok egy része a vállalkozásuk tulajdonában álló 
haszongépjárművet egyben családi autónak is használja. A törvényi szabályozás 1997-es 
szigorítása után kevesebb lehetőség nyílt az ilyen típusú visszaélésre, ugyanakkor az is 
gyanítható, hogy EU csatlakozás óta ezen a téren rosszabbodott a helyzet, ugyanis egy másik 
tagállamban bejegyzett autó gyakorlatilag bármeddig használható belföldön is. A szlovákiai 
fantomcég birtokában álló, de magyar család által itthon használt autók semmilyen 
statisztikában nem jelennek meg, így ennek a visszaélésnek a számszerűsítése jelenleg még 
megoldhatatlan. Mindenesetre nehezen hihető, hogy a kedvezőbb jövedelmi helyzetű központi 
régióban és Közép-Dunántúlon alig jobb a családok gépkocsi ellátottsága, mint az ország 
szegényebb területein.

22. ábra
A lakosság által használt cégautó-állomány megoszlása különböző jövedelmi helyzetű 

családok között

                                                
26 Csak személyautó esetében keletkezhet cégautó utáni adófizetési kötelezettség, haszongépjármű után nem. Az 
SZJA törvény viszont csak 1997-től szabályozza, hogy pontosan mi számít személyautónak. Előtte az autó 
besorolásával volt lehetőség adóelkerülésre. Ugyanis szinte elég volt egy rácsot szerelni a kocsi belső terébe, 
hogy az autó elejét utastérnek, a hátulját pedig rakodótérnek nevezhessék. Ebben az esetben az autó már „vegyes 
rendeltetésű” gépjárműnek számított, ami után nem kellett cégautó adót fizetni.
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Az 1996 és 2006 között eltelt évtizedben országos szinten kismértékben nőtt a cégautó 
állomány. Az egyes régiókban eltérő folyamatok mentek végbe: 
Közép-Magyarországon nőtt a háztartások saját tulajdonú autóállománya. Logikus és hihető 
folyamat, hogy az itt élő családok növelték autóállományukat, hiszen – mint volt szó róla –
egy évtized alatt kb. negyvenezer család költözött a fővárosból az azt körülölelő 
településekre, és az ingázást sokan oldják meg kocsival. A cégautó állományon belül 
minimálisan csökkent azoknak a járműveknek a száma, amelyeket kizárólag gazdasági 
célokra tartanak üzemben, bővült viszont azoknak az autóknak a köre, amelyeket a 
vállalkozások és a magányszemélyek egyaránt használnak.
Budapesten szinte alig nőtt a személygépkocsi állomány (a statisztikák szerint 10 év alatt 
mintegy 25000 db volt a növekedés). A tulajdonosi szerkezet viszont gyökeresen átalakult: 
mivel jelentősen nőtt a háztartások saját tulajdonában lévő autók száma (ezzel együtt 
részaránya az összes autón belül). A cégautó állomány – a fent már említett okok miatt –
összességében csökkent. Ez abból adódik, hogy – bár egyre több olyan autó van, amelyet a 
lakosság és a vállalkozások egyaránt használnak – nagymértékben csökkent a kizárólag az 
intézmények által használt személygépjárművek száma. Ezt a visszaesést semmi nem 
indokolja. Valószínű, hogy a kilencvenes évek második felében itt nagyon elterjedt volt a 
vállalkozók körében, hogy haszongépjárműként üzemeltessék egyébként saját használatú 
autóikat. Mivel a keményebb jogi szabályozás és a szigorúbb ellenőrzések miatt erre ma már 
kevesebb lehetőség van, ezért a vállalkozások autóinak ez e része most már vagy családi 
kocsiként, vagy törvényesen használt cégautóként jelenik meg a statisztikákban.
Nagymértékben nőtt az autóállomány a dunántúli területeken. Itt is elsősorban a háztartások 
tulajdonában lévő gépkocsik száma emelkedett meg, míg a csak a cégek által használt 
járműállomány a két fejlettebb régióban stagnált, Dél-Dunántúlon pedig kismértékben nőtt. A 
központi régió mellett Közép-Dunántúlon vált gyakoribbá a vizsgált évtizedben, hogy a 
munkavállalók egy része cégautó használatot kap béren kívüli juttatásként. A vidéki régiók 
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közül a három dunántúli számít a legfejlettebbnek az autóállomány szempontjából, és a 
jövedelmek is itt a legmagasabbak (bár a Dél-Dunántúl e tekintetben kissé elmarad a másik 
két dunántúli régiótól, de összességében az ország gazdagabb területei közé tartozik).
A személygépjármű állomány az ország fejletlenebb, déli és északkeleti részén nőtt a 
leggyorsabban. Ezekben a régiókban még ma is ritkaságszámba megy, hogy a cégek 
autóhasználati joggal egészítsék ki alkalmazottaik fizetését. Míg a két alföldi régióban 
elsősorban a háztartások saját tulajdonú gépjárműállománya nőtt, addig Észak-
Magyarországon azoknak a cégautóknak a száma is nagymértékben emelkedett, amelyeket a 
gazdasági szervezetek nem adnak oda magáncélú használatra. Ebben az országrészben az 
országos átlagnál jóval kevesebb jövedelmet vallottak be a háztartások, a régió leszakadása 
gyorsul. A folyamatok azt valószínűsítik, hogy elsősorban a három északi megyében számít 
ma is bevett gyakorlatnak, hogy a vállalkozással rendelkező családok cégük vagyonában
„rejtik el” egyébként családi használatú autóikat. Az Észak-Alföld háztartásainak jövedelme 
szintén messze elmarad az országos átlagtól, ennek ellenére az autóállomány ebben a régióban 
nőtt a leggyorsabban, ráadásul úgy, hogy a cégautók száma összességében27 stagnált. 
Véleményünk szerint a bevallott lakossági jövedelmek alacsony szintje semmiképp sem 
indokolná azt, hogy a háztartások autóállománya 10 év alatt közel 75 százalékkal nőjön. 
Valószínűsíthető, hogy 1996-ben még itt is elterjedt szokás volt a vállalkozás 
haszongépjárművének családi autóként történő használata. Az adatok szerint a helyi 
adóhatóságok azóta érezhető sikereket értek el ennek visszaszorításában, ugyanakkor a 
lakossági gépjárműállománynak a jövedelmeknél nagyobb növekedése a szürkegazdaság erős 
jelenlétére utal. A Dél-Alföld fejlettsége és jövedelmi viszonyai leginkább a Dél-Dunántúli 
területekhez hasonlítanak. Az autóállomány is körülbelül megegyezik a két régióban, bár az 
Alföldön a gazdasági szervezetek kevesebb személyautót birtokolnak, mint a Dunántúlon. A 
lakossági gépjárműállomány viszont megegyezik a két országrészben, így az autóellátottság a 
Dél-Alföldön nem utal arra, hogy a szürkegazdaság – legalábbis ebből a szempontból – az 
országos átlagnál kiterjedtebb lenne. 

Ha szürkegazdaságról van szó, akkor érdemes az üzemanyag-fogyasztást is megvizsgálni. A 
2. táblázatban láthatóak a Vám és Pénzügyőrség által publikált benzin- és gázolajforgalmi 
adatok. A KSH szakértőjének véleménye alapján azt feltételeztük, hogy a benzinfogyasztás 90 
százaléka, a dízelfogyasztásnak pedig a 10 százaléka köthető a lakossághoz. Az így kapott 
lakossági üzemanyag-fogyasztás egy saját tulajdonú személygépkocsira jutó részét vizsgáltuk.

2. táblázat
Üzemanyag-fogyasztás az egyes régiókban (l)

2006 KM BP KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék
1 ST személygépkocsira jutó 
üzemanyag-fogyasztás 1183 1091 1081 974 955 952 851 893 1008 945

Forrás: VPOP, KSH, ECOSTAT

Közép-Magyarországon az ingázók nagy száma indokolja a magasabb üzemanyag-
felhasználást, illetve Budapest miatt a városon belüli közlekedés nagy aránya.
Valószínűsíthető, hogy a többi országrészben nem az eltérő terepviszonyok, illetve a 
járműállomány átlagos kora vagy összetétele befolyásolja leginkább az üzemanyag-
felhasználást, hanem sokkal inkább az, hogy az adott régió melyik országgal határos. Az 
Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön tapasztalható alacsonyabb fogyasztást feltételezhetően a 
két régió Ukrajnával, Romániával és Szerbiával közös hosszú határszakaszára vezethető 
                                                
27 Tehát a cégautók és a ténylegesen az intézmények, vállalatok által használt személygépjárművek száma 
együttesen nem nőtt.
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vissza, mivel az ottani alacsonyabb üzemanyagárak a határ közelében élőket benzinturizmusra 
– rosszabb esetben benzincsempészetre – csábíthatják. Feltételezhetjük, hogy ez a jelenség a 
későbbiekben – a cigarettacsempészethez hasonlóan – visszaszorulhat, egyrészt a schengeni 
határőrizet miatti szigorítások az ukrán és a szerb határszakaszon, másrészt a csempészek 
ellen meghozott drasztikus intézkedések (ma már a csempészésre használt autót el is 
kobozhatja a vámőrség), valamint a romániai jövedéki adó emelések hatására. 

II. A jövedelmi különbségek alakulásának tendenciái

Általános folyamatok

A jövedelmi adatokat, mint a fogyasztás és a felhalmozás forrását is érdemes 
megvizsgálnunk. Sajnos itt a kiadásoknál lényegesen pontatlanabb statisztikákkal találkozunk. 
Ennek okát nem a módszertan hibáiban, vagy hanyagságban kell keresnünk, sokkal inkább 
abban, hogy vagyon, és a jövedelem hagyományosan „kényes kérdés”. Mivel a statisztikák 
összeállítása megkérdezésen alapul, és a válaszadók sokszor bizalmatlanok, így a jövedelmi 
adatok a valósághoz képest sokkal inkább torzítani fognak, mint a fogyasztás felmérése28

esetén. 

Az – a nem túl meglepő tény – mindenesetre megállapítható, hogy a fogyasztás és a 
jövedelmek színvonala szorosan együtt mozog. Ennél szembetűnőbb, hogy 1996 és 1998 
között a jövedelmek színvonala szinte minden régióban elmaradt a kiadásokétól, azaz a 
lakosság elvileg csak eladósodás árán tarthatta volna fenn fogyasztási szokásait. Ennek 
legfőbb oka az volt, hogy a vállalkozásukból élő háztartások egy része olyan sikeresen titkolta 
el jövedelmét az adóhatóság elől, hogy az a statisztikákban sem jelent meg29. Az egyéni szintű 
rejtett jövedelmek összegezve olyan mértékűek, hogy az összesített regionális jövedelmek is 
elmaradnak a fogyasztási kiadásoktól. Emiatt a KSH úgy módosította a jövedelem
felvételének módszertanát, hogy 1999-ben bevezették az ún. „imputált vállalkozói jövedelem” 
kategóriát30. Jellemző a jövedelem-eltitkolás mértékére, hogy a módszertani változtatás miatt
egyik évről a másikra országos átlagban kb. 11 százalékkal nőtt a reáljövedelmek nagysága31. 
[KSH (2000)]

Az imputált vállalkozói jövedelmek bevezetése ugyan megoldott egy problémát, de egyben 
felvetett egy másikat is, mivel maradnak olyan családok, akiknek nincs vállalkozásuk, 
ugyanakkor nem vallják be bevételeik egy részét. Ha egy ilyen családnál az eltitkolt 

                                                
28 A fogyasztás felmérésekor is felmerülnek kellemetlen kérdések, elsősorban az alkoholra, szeszesitalra, 
kábítószerre fordított kiadások esetében. Az ezekre fordított összegeket a háztartások sokszor egyáltalán nem, 
vagy csak csökkentett értékben vallják be.
29 A Háztartási Költségvetési Felvétel úgy készül, hogy a kiválasztott családok naplót vezetnek a kiadásaikról. 
Ezt év végén egy interjú követi, és akkor rögzítik a háztartás bevételeit is. Azoknál a családoknál, melyeknél a 
jövedelem eltitkolás „túl jól sikerült”, ott az összes bevétel esetenként nem éri el az összes kiadás szintjét.
30 Ezt azoknál a vállalkozással rendelkező családoknál számítják ki, ahol az összes jövedelem nem éri el az 
összes kiadás szintjét. Az imputált vállalkozói jövedelem a fogyasztás és a bevallott jövedelmek különbségeként 
adódik. Nyilvánvaló, hogy így sem lehet minden adózatlan bevételt meghatározni, mivel a jövedelemnek az a 
része amelyet nem fogyasztottak el, hanem pl. visszaforgatták a vállaklozásba, vagy megtakarították az továbbra 
is „láthatatlan” marad.
31 A módszertani változás önmagában 15 százalékkal növelte az egy főre eső nettó nominális jövedelmeket és az 
így megnövelt összeg reálértéke 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábban mértet. Ez a 11 százalék két 
tényező együttes hatásának tudható be: az előző évi jövedelmek 14,5 százalékát teszi ki a módszertani változás 
miatti többlet reálértéke, míg a változatlan módszertan szerinti jövedelem reálértéke 3,5 százalékkal marad el az 
előző évitől.  Összességében tehát a „régi módszertan” szerint a jövedelmek reálértéken kb. 3,5 százalékkal 
csökkentek volna 1999-ben, a növekedést a módszertani változás nagyfokú torzítása okozza.
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jövedelem túl nagy lesz, úgy az ő fogyasztási kiadásaik könnyen meghaladhatják a 
bevételeiket. Ha területi alapon képezünk jövedelmi és fogyasztási átlagot, akkor a jelenleg 
használt imputálási módszer segítségével összességében el tudjuk érni azt, hogy az átlagos 
bevételek meghaladják a fogyasztás színvonalát, azonban amikor jövedelmi tizedekbe 
rendezzük a családokat, akkor az alsó decilisekbe kerülnek azok is, akiknek nincs 
vállalkozása, de magas eltitkolt bevételekkel rendelkeznek (és sokat fogyasztanak). Ennek 
több, az adatokat felhasználók számára kellemetlen következménye is van. Egyrészről, a 
statisztikákban a szegényebb családok helyzete kedvezőbbnek fog tűnni az egy főre eső 
fogyasztás tekintetében (mivel a jobb módú, de eltitkolt jövedelmű családok az alsó tizedekbe 
fognak kerülni, és az ő magasabb kiadásaik is itt fognak megjelenni). Ennek fordítottja is igaz, 
mi szerint a magasabb jövedelműeknél kimutatott fogyasztási színvonal alacsonyabb lesz, 
mint a valóságban (mivel a szegényebb, ugyanakkor a legális jövedelmei miatt „papíron” 
gazdagabbnak számító családok alacsonyabb kiadásai lehúzzák az átlagot). Ez a két torzító 
jelenség együttesen azt okozza, hogy a valósnál kisebb társadalmi különbségek lesznek 
kimutathatóak.
Egyébiránt jellemző a jövedelemeltitkolás méreteire, hogy 1996-ban a két felső decilis 
kivételével az átlagos bevételek nem érték el a fogyasztási kiadások nagyságát. Ezek szerint a 
lakosság kb. 10 százaléka lett volna képes megtakarításokat felhalmozni (méghozzá 
jövedelmének alig 2 százalékát, ami nyilvánvalóan irreális). Az imputálási módszer sokat 
javított a helyzeten, 1999-ben a legalább a negyedik tizedbe tartozó családok bevételei már 
meghaladták kiadásaikat, míg 2006-ra már csak a statisztikai mintában szereplő 
legszegényebbek (az alsó decilis) átlagos jövedelmi szintje maradt el a fogyasztási 
színvonaluktól. Természetesen a szegény családok esetében sem hihető, hogy ők évente 12 
százalékkal32 többet költenek bevételeiknél. Ez lehet az a réteg, amelyik a szociális segélyek 
mellett alkalmi feketemunkából – tipikusan a mezőgazdaságban és az építőiparban – tartja el 
magát.

Területi jellegzetességek

Láthatjuk, hogy a jövedelmi adatok nagyságából mélyebb következtetéseket nemigen 
vonhatunk le, arra viszont érdemes odafigyelnünk, hogy milyen tendenciák mentek végbe egy 
évtized alatt. A 23. ábrán jól nyomon követhetőek azok az országos különbségek, amelyeket a 
fogyasztás vizsgálatakor is tapasztaltunk.

23. ábra
Az egyes területek egy főre eső jövedelmeinek eltérése az országos átlagtól

                                                
32 Ennyi volt ugyanis a különbség az első tized átlagos fogyasztási kiadásai és átlagos jövedelmei közt 2006-ban.
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Akárcsak az egy főre eső fogyasztás, a jövedelem is jóval magasabb a központi régióban, 
mint bárhol máshol az országban. 1996-ban a közép-magyarországi háztartások jövedelmi 
előnye mintegy 9,7 százalék volt az országos átlaghoz képest, ez 2006-ra 19,1 százalékra nőtt. 
A Közép-Dunántúl régió az ezredfordulóig fokozatosan felzárkózóban volt Közép-
Magyarországhoz (2000-ben a régió jövedelmi színvonala több mint 7 százalékkal haladta 
meg az országos átlagot), majd 2000 után ez a folyamat visszafordult. 2003 óta a két fejlettett 
dunántúli régió jövedelmi színvonala az országos átlagnak felel meg. 
A Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl háztartásainak jövedelmi helyzete az egész évtized során 
végig a vidéki átlag körül alakult, ami egyben azt is jelenti, hogy ezek a területek egyre 
hátrányosabb helyzetbe kerülnek. 1996-ban a két régió lemaradása az országos átlagtól 2,6 
illetve 1,7 százalékot tett ki, ez 2006-ra 8,7, illetve 4,9 százalékra nőtt. Az északi és a keleti 
országrész lakossága jövedelmi színvonalát tekintve is folyamatosan távolodik az átlagtól. 
Észak-Magyarország háztartásai már a vizsgált időszak elején is az országos átlagnál 5,7 
százalékkal kisebb jövedelemből gazdálkodhattak, míg az Észak-Alföld lakossága még ennél 
is kedvezőtlenebb anyagi viszonyok közt élt (az ő hátrányuk a 10 százalékot is meghaladta). 
Mint a fogyasztás esetén, itt is megfigyelhető, hogy a két régió az ezredforduló környékén 
„helyet cserélt” egymással, így 2005-ig az észak-magyarországi háztartások jövedelmi 
helyzete volt a legrosszabb az országban. 2006-ra a két legfejletlenebb régió lemaradása (15 
százalék körül) gyakorlatilag kiegyenlítődött.

A jövedelmi eltérések két tényezőre vezethetőek vissza. Az ország különböző területein 
más-más demográfiai és foglalkoztatási viszonyokat találunk, így pl. ahol magasabb a 
munkanélküliek, a nyugdíjasok vagy a kisgyermeket nevelők aránya ott alacsonyabbak 
lesznek az átlagos jövedelmek. Ahol viszont a foglalkoztatottak (alkalmazottak vagy 
vállalkozók) aránya nagyobb a népességen belül, ott átlagosan jobb anyagi viszonyok közt 
élnek a családok. Ezen túlmenően lényeges szempont az is, hogy az egyes tevékenységek 
mennyire jövedelmezőek az adott régióban. Itt is jelentős területi eltérések vannak, hiszen pl. 
vidéken az alkalmazotti jövedelmek 9 százalékkal maradnak el az országos átlagtól, míg a 
központi régióban 20 százalékkal meghaladják azt. Ezek a különbségek hosszú ideje 
fennállnak, ami abból is látszik, hogy ahol jelenleg alacsonyabbak a munkabérek, ott a 
nyugdíjak is alacsonyabbak, vagyis a bérszínvonal korábban is alacsonyabb volt.
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Mindezek alapján nem meglepő a Budapesti családok jövedelmi előnye. A lakosság 33 
százaléka állt alkalmazásban 1996-ban, tíz év alatt ez az arány 37,5 százalékra nőtt. Az 
országban itt a legmagasabb a vállalkozásból élők aránya is. A cégalapítási kedv 
növekedésére jellemző, hogy míg a kilencvenes évek közepén a lakosság 4 százaléka volt 
vállalkozó, arányuk az ezredforduló óta stabilan 7 százalék körül mozog. Összességében így a 
főváros lakosságának kb. 45 százaléka számít aktív keresőnek, ami országos 
viszonylatban igen magas. Ráadásul a kereső tevékenységet folytatók nem csak többen 
vannak, de átlagosan többet is keresnek Budapesten, mint az ország többi részén. A 
kereseti statisztikák azt mutatják, hogy a bérszínvonal a fővárosban kb. 30 százalékkal haladja 
meg az országos szintet, de feltételezhetjük, hogy az átlagos érték jelentős különbségeket 
takar, mivel itt dolgozik az államigazgatási szervek vezetése és itt találhatóak a nagy, tőkeerős 
külföldi cégek magyarországi központjai. Emiatt a fővárosban a lakosság egy szűk rétege 
kiemelkedő jövedelmi színvonalon él, ami felfelé húzza a statisztikákban megjelenő átlagot.
[Ékes (2001)] Ezzel a torzítással együtt is elmondható, hogy ugyanazt a munkát Budapesten 
általában jobban megfizetik, mint az ország többi részén, de a különbség korántsem olyan 
nagy, mint amit az adatok első ránézésre mutatnak.
Az idősek aránya is magas a fővárosban, napjainkban már 10 budapesti lakosból 3 nyugdíjas. 
Mivel a kisgyermeket nevelők, a gyermekek és a tanulók aránya folyamatosan csökken, így az 
elöregedés gyorsulni fog. A társadalom általános elöregedése mellett ennek az is oka, hogy az 
elmúlt években a fővárosból a környékbeli falvakba, kisvárosokba települők általában a 
fiatalok közül kerültek ki (márpedig itt százezres tömegről van szó). Bár ők általában 
Budapesten dolgoznak és gyermekeik is ott járnak iskolába, a statisztikákban már Pest 
megyében jelennek meg. A nyugdíjasok magas aránya nem ront annyit a jövedelmi 
színvonalon, mint más régiókban, mégpedig azért nem, mert átlagban a fővárosiak 
számítnak a leggazdagabbnak a nyugdíjasok között, ugyanis az egy nyugdíjasra eső 
nyugdíj összege itt a legmagasabb (közel 25 százalékkal haladja meg az országos szintet).
Természetesen az átlag mögött itt is hatalmas különbségek húzódnak meg.
Közép-Magyarország lakosságának közel kétharmada Budapesten él, ezért a főváros 
demográfiai és jövedelmi viszonyai meghatározóak a központi régióra nézve. Pest megye 
többi részén annyi különbség fedezhető fel, hogy valamivel alacsonyabb az alkalmazottak és a 
vállalkozók aránya a népességen belül (de még mindig magasabb az országos átlagnál). A 
megyében minden ötödik lakos nyugdíjas, ez az országban a legalacsonyabb arány. A 
kisgyermekes családok aránya az országos átlag körüli, ugyanakkor a lakosság negyede 
gyermek vagy tanuló. Mindez megerősíti azt a feltételezésünket, hogy a Budapestről a 
környező településekre kiköltözők többsége fiatal, és az ország más részeiről a központi 
régióba vándorlók is többnyire pályafutásuk elején tartanak. (Az alacsony mobilitás miatt 
ugyanis, ha egy család már „gyökeret eresztett” egy városban, a felnőtteket oda köti a munka, 
a megszokott életvitel és már a saját lakást is megszerezték, akkor mindezt már a lehetséges 
magasabb jövedelmi miatt sem adják föl. Így azok vándorolnak az országon belül, akik 
mindezt még nem teremtették meg.)

Akárcsak tíz évvel korábban, 2006-ban is Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb a főállású 
alkalmazottak részesedése a teljes népességből, de a vállalkozók aránya is átlag feletti. A 
munkanélküliség kisebb, mint az ország többi részén és a többi alacsonyabb jövedelmű 
csoport: a nyugdíjasok, a kisgyermeket nevelők és a gyermekek, tanulók aránya is elmarad az 
ország többi részétől. A lakosság összességében kedvező jövedelmi helyzete így annak 
köszönhető, hogy a magasabb bevételekkel rendelkező csoportok aránya nagyobb, 
ráadásul a bérszínvonal is meghaladja a vidéki átlagot. Ezen kívül ebben a régióban a 
legmagasabb a külföldről származó keresetek nagysága (5,5-szerese az országos átlagnak), 
mivel a jó kereseti lehetőségek miatt sokan legálisan is a szomszédos Ausztriában vállalnak 
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munkát. Mindezek mellett viszont érthetetlen a vállalkozói jövedelmek alacsony 
színvonala. A másik két dunántúli régióban a vállalkozások az országos átlag körüli profitot 
termelnek, míg ebben a fejlettnek mondható országrészben a cégekből származó jövedelmek 
16 százalékkal elmaradnak az országos szinttől. Lehetséges, hogy a másik két dunántúli régió 
vállalkozásai a jelentős balatoni idegenforgalom miatt jövedelmezőbbek (a rövid partszakasz 
miatt ugyanis „magyar tenger” hatása a Nyugat-Dunántúl egészére nem lehet számottevő),
ugyanakkor ezt ellensúlyozhatja az, hogy a közeli Ausztriában bőségesen akad fizetőképes 
kereslet a helyi szolgáltatásokra. Valószínűsíthető, hogy a vállalkozók egy része inkább 
eltitkolta jövedelmét.
Demográfiai szempontból Közép-Dunántúl nagyon hasonlít Nyugat-Dunántúlra. Itt is 
magasnak mondható a munkavállalók aránya, az országos szint alatti a munkanélküliség, és a 
nyugdíjasok is a népesség átlagnál kisebb részét teszik ki. A legfőbb különbség a két 
országrész között az, hogy Közép-Dunántúlon magasabbak a vállalkozói jövedelmek 
(megközelítik az országos átlagot), ami szürkegazdaság kisebb kiterjedésére utalhat. 
Emellett itt magasabbak a nyugdíjak is. Az elmúlt évtizedekben ezekben a megyékben volt az 
ország bányászati és ipari központja (a kohászat, a szén- és bauxitbányászat is sok embernek 
adott munkát). Mivel a rendszerváltás előtti bérezési gyakorlat az ipari foglalkoztatottaknak 
kedvezett, így az ezekből az ágazatokból nyugdíjazottak most magasabb ellátásban 
részesülnek.
Az ország három ipari régiója közül Közép-Dunántúl gazdasága viselte legjobban a 
rendszerváltással járó átalakulást. 1996-ban a foglalkoztatottak 40 százaléka volt ipari 
alkalmazott, ez 2006-ra 44 százalékra nőtt. Ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon ez az arány a 
kilencvenes évek közepére jellemző 40 százalékos szinten stabilizálódott, míg Észak-
Magyarországon 40-ről 36 százalékra csökkent. Még jobban szemlélteti a foglalkoztatási 
helyzet változását, ha azt nézzük, hogy Közép-Dunántúlon tíz év alatt 44 ezer ipari 
munkahely jött létre, Nyugat-Dunántúlon 13 ezer, míg az északi területeken 3 ezer ilyen állás 
szűnt meg. A két legfejlettebb vidéki régiót összevetve minden jel arra mutat, hogy 
Nyugat-Dunántúl előnye elsősorban határ menti elhelyezkedésének köszönhető, mivel 
így sokan vállalhatnak munkát a magasabb bérszínvonalú Ausztriában. Ezen kívül itt a 
szürkegazdaság is jobban jelen van.

Dél-Dunántúlra az átlagosnál alacsonyabb foglalkoztatás, kevesebb vállalkozó és 
magasabb munkanélküliség jellemző. A terület lakosságán belül magas a nyugdíjasok 
aránya, alacsony viszont a kisgyermekes szülőké és a gyermekeké, tanulóké. A fokozatos 
elöregedés elsősorban az aprófalvas területeken jelent egyre súlyosbodó problémát. A 
kevés foglalkoztatott mellé ráadásul alacsony bérszínvonal is társul. Ebben a régióban a 
második legmagasabb a mezőgazdaságban dolgozók aránya (az összes foglalkoztatott 7,8 
százaléka), ami megint csak lefelé húzza a jövedelmek átlagát. A főbb jövedelemforrások 
közül egyedül a vállalkozói jövedelmek haladják meg az országos átlagot, ami igen komoly 
előrelépést jelent ha azt nézzük, hogy a kilencvenes években a helyi vállalkozók bevallott 
jövedelme még 30 százalékkal az országos átlag alatt volt. Feltételezhetjük, hogy tíz évvel 
ezelőtt még nagyon sokan éltek úgy a turizmusból, hogy bevételeik után alig fizettek
közterhet (még az ezredforduló környékén is ebben a régióban kellett elszámolni a legtöbb 
imputált vállalkozói jövedelmet). A helyzet ebből a szempontból sokat javult 2006-ra, így a 
turizmus fokozatos fehéredése, az „ügyeskedők” fokozatos kiszorulása a Balaton partról 
a bevallott vállalkozói jövedelmek növekedésén is meglátszik.
A Dél-Alföld a demográfiai és a jövedelmi viszonyok szempontjából is átmeneti terület 
az ország fejlettebb részei és a Dunától keletre eső hátrányos helyzetű régiók között. Az 
alkalmazottak aránya itt nem éri el az országos átlagot, (annál mintegy 4 százalékponttal 
kevesebb). Átlag körüli a kisgyermeket nevelők és a munkanélküliek súlya a népességen 
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belül, a gyermekek aránya magasnak számít. Mindezek mellett az egész országban itt a 
legmagasabb a nyugdíjasok részaránya is (100 lakosból 29 részesül nyugdíjban). Ezek a 
csoportok jellemzően mind alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ráadásul az egy 
nyugdíjasra jutó ellátás összege is itt a legalacsonyabb az országban. Ez főként amiatt 
van, hogy korábban ez volt az ország kevésbé iparosodott területe, így a nyugdíjasok nem a 
korábban jó kereseti lehetőséget biztosító ágazatból kerültek ki. Ezen kívül, ami ipari 
tevékenység volt a kilencvenes évek elején, az a rendszerváltáskor kártyavárként omlott 
össze. Itt ugyanis elsősorban a textilipar dominált, ami a kilencvenes években elveszítette 
olcsó alapanyag bázisát. Az élelmiszeripart pedig a termelőszövetkezeti rendszer 
feldarabolása valamint a biztos keleti piacok megszűnése lehetetlenítette el. Mivel teljes 
ágazatok épültek le, így az iparból kiáramló munkanélkülieknek sok esetben esélyük 
sem volt az újra elhelyezkedésre, ezért sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy inkább 
rokkantnyugdíjba vonultak, ami az általános nyugdíjszínvonalat tovább húzza le. A 
vállalkozók száma országos átlagban közepesnek mondható, a vidéki területek közt az egyik 
legmagasabb. Valószínűleg ez legalább részben annak tudható be, hogy itt sokan élnek 
agrárvállalkozásból. A vállalkozói jövedelmek itt a legalacsonyabbak az egész országban, 
közel 35 százalékkal alacsonyabbak, mint a nemzetgazdasági átlag. Ráadásul a helyzet a 
kilencvenes évek közepén is hasonlóan kedvezőtlen volt. Itt a legmagasabbak ugyanakkor a 
mezőgazdasági jövedelmek. Valószínű, hogy a vállalkozók jövedelmeinek egy része 
mezőgazdasági jövedelemként jelenik meg, azaz a két bevételi forrás sok esetben keveredik, 
ennek mértéke azonban a statisztikák segítségével kimutathatatlan. A mezőgazdaság amúgy is 
tipikus terepe a szürkegazdaságnak. Gyakori eset, hogy a meglévő földbirtokot szétaprózzák a 
különböző családtagok nevén, így „papíron” egyenként, őstermelői adóviszonyban művelik. 
Ilyenkor általában alig mutatható ki jövedelem. A Dél-Alföld lakosságának kb. 10 százaléka 
él mezőgazdaságból, így feltételezhetjük, hogy az eltitkolt agrárbevételeknek is 
köszönhető az itteni vállalkozások alacsony jövedelmezősége.
Az Észak-Alföld az ország „legfiatalabb” régiója. Itt az egyik legalacsonyabb a 
nyugdíjasok aránya a népességen belül, míg az országos átlagnál többen vannak a 
kisgyermeket nevelők, a gyermekek és a tanulók. Ennek ellenére igen rosszak az 
országrész jövedelmi viszonyai, mivel alacsony az alkalmazásban állók és a vállalkozók 
aránya a lakosságon belül, míg a munkanélküliség viszonylag magas. A kevés alkalmazottat 
ráadásul az ország legalacsonyabb bérszínvonala sújtja, a keresetek minden ágazatban a 
nemzetgazdasági átlag alatt vannak, sőt a többnyire itt a legalacsonyabbak. A vállalkozói 
jövedelmek is mintegy 25 százalékkal kisebbek, mint az ország egészében, ráadásul itt romló 
tendenciát láthatunk, mivel a kilencvenes évek közepén ezen a téren még csak kb. 6 
százalékos hátrány volt. A nyugdíjasok helyzete itt sem kedvező. Az átlagnyugdíjat 
feltehetőleg itt is az húzza le, hogy a tartós munkanélküliség elől sokan menekültek a 
rokkantsági nyugdíjrendszer védelmébe, vagyis az öregségi nyugdíjnál alacsonyabb 
rokkantnyugdíjak dominálnak. Ebben a régióban is igen jelentős a mezőgazdaság szerepe a 
foglalkoztatáson belül, az agrárnépesség aránya közel 8 százalék. Ehhez képest a 
mezőgazdasági jövedelmek jóval alacsonyabbak, mint a Dél-Alföldön (pedig ott is igen 
magas a szürkegazdaság aránya). Ez valószínűleg azért alakult így, mert az Észak-Alföldön 
inkább a szántóföldi gazdálkodás a jellemző, ami kevésbé jövedelmező, mint a Dél-Alföldön 
elterjedt fólia- és üvegházas növénytermesztés. Itt is összemosódnak a mezőgazdasági és a 
vállalkozói jövedelmek, és itt is erőteljes a szürkegazdaság jelenléte. Már 1999-ben (amikor 
először mérték föl) magas volt az imputált jövedelmek aránya a vállalkozói jövedelmeken 
belül (akkor 35 százalék volt). Mára ez ugyan csökkent valamelyest, de a 14,6 százalékos 
eltitkolt bevétel (a valóságban ennél minden bizonnyal jóval több lehet) még mindig az egyik 
legmagasabbnak számít az országban.
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Demográfiai és foglalkoztatási szempontból Észak-Magyarország helyzete a legrosszabb 
a régiók között. A teljes munkaidős alkalmazottak aránya 5,5 százalékponttal alacsonyabb a 
népességen belül, mint az országos átlag és a vállalkozásból élők aránya is itt a legkisebb 
Magyarországon. Az alacsony foglalkoztatottság mellett mind a bérszínvonal, mind a 
vállalkozói jövedelmek elmaradnak az országos átlagtól. A kilencvenes évek közepén a 
főállású alkalmazottak jövedelmei még kimondottan magasnak számítottak vidéki 
viszonylatban (az országos szinttől vett elmaradás csak 4 százalék körüli volt), mára a 
bérhátrány már 14 százalék fölötti. A helyi vállalkozók jövedelmi helyzete javult valamelyest, 
de még mindig nem éri el az ország egészének szintjét. A statisztikákban szereplő összes 
vállalkozói jövedelem közel 15 százaléka az imputálási módszer eredményeként jött létre. 
2006-ban ez volt a legmagasabb arány az egész országban, ami a rejtett gazdaság kiterjedt 
jelenlétére utal. A kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet mellett a munkanélküliség minden 
évben itt volt a legmagasabb a rendszerváltás óta, főként amiatt, hogy az itt leépült 
nehézipar helyére nem települtek munkaigényes ágazatok. Ezáltal a nagyszámú elbocsátott 
kohász és bányász még abban az esetben sem tudott elhelyezkedni, amennyiben esetleg 
átképezte magát. A tartóssá váló munkanélküliséget itt is sokan „cserélték le” 
rokkantnyugdíjas státuszra. Erre utal az is, hogy az átlagnyugdíj itt az országosnál mintegy 
6,3 százalékkal alacsonyabb. Valószínűleg itt két ellentétes irányú tendencia érvényesül, 
ugyanis a vidéki területek közül csak a két fejlettebb dunántúli régióban jobb a nyugdíjasok 
helyzete. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy bár a rokkantnyugdíjasok magas aránya 
lehúzza az átlagos nyugdíjakat, de mellettük létezik egy viszonylag kedvezőbb anyagi 
helyzetű nyugdíjas réteg is. Ők lehetnek azok, akik korábban a bányászatban és a 
nehéziparban dolgoztak, de még az ágazat megszűnése előtt betöltötték a nyugdíjkorhatárt, 
így nem szorultak rá a rokkantnyugdíjas státuszra. Az ebbe a rétegbe tartozók a korábbi
kiemelt bérhelyzetük miatt most magasabb nyugdíjat kapnak. Az átlagos nyugdíjszínvonal 
Észak-Magyarországon igen nagy különbségeket takarhat.
A kisgyermeket nevelő szülők aránya itt a legmagasabb. Emellett a népességen belül az 
országos átlagnál magasabb a gyermekek és tanulók aránya is. Közismert jelenség, hogy az 
alacsony jövedelműeknél magas a gyerekszám, illetve a magas gyerekszám miatt is alacsony 
az egy főre eső jövedelem. Ez igaz területi szinten is, vagyis az országnak azokon a részein 
magas a gyermekek száma és a kisgyermeket nevelő szülők aránya, ahol egyébként 
rosszabbak a jövedelmi viszonyok. Ezáltal viszont a következő generáció egy jelentős 
része eleve kedvezőtlenebb társadalmi körülmények közül fog indulni, ami mind a 
társadalmi, mind a regionális különbségek hosszú távú növekedésének irányába hat. Az 
Észak-Magyarországon élők helyzete ebből a szempontból különösen rossz mivel itt 
kimagaslóan alacsony az egy kisgyermekes szülőre eső jövedelem33, ami azért lehetséges, 
mert az alacsony kereseti szint miatt a gyed is alacsonyabb, esetleg alacsonyabb a gyeden 
lévők aránya, és magasabb a gyesen, gyeten lévőké. A vizsgált 10 évben mindig Észak-
Magyarországon volt a legmagasabb a szociális jövedelmek aránya a családok összes 
bevételén belül (35-38%), míg a munkajövedelmek aránya alig haladja meg az összes 
jövedelem 60 százalékát. Ezáltal feltehetően a gyermeket nevelő családokban is kevés a 
munkából vagy más forrásból származó jövedelem, így a gyermekek nagyobb része 
szegényebb családba születik. Ez a probléma az északi régiót sújtja leginkább, de kisebb 
mértékben az alföldi területeken is kimutatható.

A 24. ábrán a lakossági tizedek közti jövedelmi egyenlőtlenségek láthatóak. A tanulmány 
elején már bemutattuk, hogy a fogyasztásiban megmutatkozó különbségek 1998 körül elérték 
a maximumot, és azóta gyakorlatilag nem változtak. Ezzel szemben a jövedelmi 

                                                
33 Pontosabban: az egy gyesen, gyeden gyeten lévő szülőre jutó jövedelem.
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egyenlőtlenség – igaz szerényebb mértékben – fokozatosan nőtt a vizsgált évtizedben, 
ráadásul 1996-ban eleve jóval nagyobb különbség volt az egyes rétegek anyagi helyzetében, 
mint amilyen eltéréseket a fogyasztás területén mérhetünk. Több szakamber véleménye 
szerint a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése már a nyolcvanas években elkezdődött, a 
rendszerváltás környékén ennek üteme felgyorsult, majd a kilencvenes évek közepén újra 
mérséklődött (Förster-Tóth [1997]; Tóth [2003]). Vizsgálatunk is alátámasztja azt a 
feltételezést, hogy a statisztikai adatok szerint a korábbinál szerényebb mértékben folyatódott
a társadalom jövedelmi kettészakadása, ugyanakkor az elmúlt évtizedben az országos szintű
jövedelmi egyenlőtlenségnél jóval gyorsabban nőttek régiók közti jövedelmi különbségek. 
1996-ban a leggazdagabb területek lakosságának jövedelmi színvonala 26,5 százalékkal volt 
magasabb, mint a legszegényebb országrészben élőké. Ez a különbség 2005-re 53 százalékra 
nőtt, majd 2006-ra 45 százalék körülire  csökkent. Ezáltal, bár az egyes rétegek közti 
különbségek nem nőttek drasztikusan, de a szegényebb területeken nőtt a lakosságon belül az 
országos szinthez mérten alacsony jövedelműek aránya. 

24. ábra
Egyenlőtlenségek az egy főre eső jövedelem tekintetében
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III. A régiók eltérő gazdasági fejlődése 

Az adott régióban megtermelt egy főre eső GDP tekintetében tapasztalhatjuk a 
legnagyobb különbségeket az országon belül. Itt sokkal markánsabban jelenik meg az 
ország fejlettségbeli megosztottsága, mint a fogyasztásnál vagy a jövedelemnél. Az is 
igaz, hogy ebben bizonyos módszertani okok is közrejátszanak, mert a háztartásstatisztika
konkrétan az adott régióra készül, a GDP és beruházás regionális arányait viszont csak 
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becsülni lehet, hiszen a nagyvállalatok egységei az országban szétszórtan találhatóak meg. Így 
valamiféle arányosítással készülhetnek a GDP és beruházási adatok.

25. ábra
Az egy főre eső GDP34 alakulása az egyes régiókban
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1996-ban a központi régió GDP-je 48,3 százalékkal haladta meg az országos átlagot, ezen 
belül Budapestté 88,6 százalékkal. Közép-Magyarország gazdasági súlyára jellemző, hogy a 
vidéki régiók közül egyedül a Nyugat-Dunántúlon termeltek az országos átlagot – 4,8 
százalékkal – meghaladó mennyiségű GDP-t. A hazai viszonylatban fejlettnek számító 
Közép-Dunántúl bruttó összterméke már közel 8 százalékkal maradt el az átlagos 
színvonaltól. Ezután következik a fogyasztás és jövedelem elemzésekor megismert szakadék, 
a két déli régió GDP-jére már valamelyest a vidéki átlag alatti érték jellemző, míg az Észak-
Alföld és Észak-Magyarország lemaradása az egy főre eső GDP tekintetében már 30 százalék 
körüli.

26. ábra
Az egyes területeken35 termelt egy főre eső GDP eltérése az országos átlagtól

                                                
34 1996-os árszínvonalon. Nem a fogyasztói árindexszel, hanem a GDP volumennövekedése segítségével 
kiszámított GDP „alapár indexszel” deflálva.
35 Az ábrán nem szerepel Budapest és Közép-Magyarország, mivel az ottani GDP-adatok nagymértékben 
meghaladják a vidéki területeken mérhető értékeket. Emiatt viszont egy ekkora méretű ábrán kivehetetlenek 
lennének a többi régió adatai közti kisebb – de még így is markánsnak mondható – különbségek.
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1996 és 2006 között az egy főre eső GDP az ország egészében 54,4 százalékkal 
növekedett. A növekmény területileg rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg, így az időszak 
elején tapasztalt különbségek csak fokozódtak. 2006-ban Közép-Magyarországon az egy főre 
eső GDP már közel 66 százalékkal haladta meg az országos átlagot, míg ez a különbség 
Budapest esetében több mint 121 százalék volt. A főváros gazdasági növekedése olyan 
dinamikát mutatott (évi átlagban 6 százalékot), hogy még a vele szorosan összeforrott Pest 
megyét36 is lekörözte (igaz a megye helyzete így is  jóval kedvezőbb, mint a többi 
országrészé). Az évtized során egyedül a Nyugat-Dunántúl ért el némi fölzárkózást, még 1998 
és 2000 között, de utána ott is egyre inkább távolodtak a budapesti színvonaltól. 2006-ban a 
két dunántúli régió helyzete rosszabb volt, mint tíz évvel korábban. 
Észak-Magyarország és Észak-Alföld pozíciója kismértékben romlott a GDP országos 
átlagához mérten, de ez a visszaesés inkább az ezredforduló előtti időszakra jellemző. 2000 
óta a két régió helyzete gyakorlatilag stagnál. Ez abban is megmutatkozik, hogy az 
ezredforduló óta a GDP átlagos növekedési üteme ezeken a területeken megegyezik az 
országos átlaggal.
A Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl esetében azonban már valódi lecsúszásról beszélhetünk. 
A két régió romló pozíciója a teljes időszakon keresztül megfigyelhető. Egy-egy év 
kivételével minden alkalommal azt tapasztalhatjuk, hogy a terület GDP-növekedése 
alacsonyabb, mint az országos átlag. Az országnak ezen a részén az egy főre eső GDP értékek 
1996-ban még a vidéki átlag színvonalán álltak, megelőzve a legfejletlenebbnek számító 
északi területeket. 2006-ra ez az előnyük gyakorlatilag teljes mértékben eltűnt.

Az egy főre eső GDP-ben tapasztalható regionális különbségeket az eltérő gazdasági 
szerkezet magyarázhatja. Erről helyenként csak részleges információk állnak rendelkezésre, 
mivel az országon belüli eltérések a termelésben igen nehezen mérhetőek. 
1996-ban az ország területén megtermelt bruttó hozzáadott érték 6,6 százaléka származott a 
mezőgazdaságból. Az átlag ezúttal is jelentős területi különbségeket takar. Nem meglepő, 
hogy a vidéki régiókban nagyobb az agrárium súlya. Az összes hozzáadott értéknek 

                                                
36 A demográfiai adatok is azt mutatják, hogy míg Budapest népessége csökkent az elmúlt években, addig a 
fővárost körülvevő, Pest Megyéhez tartozó kistérségekben nőtt a lakosság. Így a Budapest körüli települések 
fokozatosan elővárosokká váltak, ahol a népesség nagy része a fővárosban dolgozik. Emiatt sem határolható el 
egymástól Budapest és Pest Megye gazdasági teljesítménye. 
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mindössze 1,5 százalékát adta az ágazat Közép-Magyarországon, de ez az arány a két 
fejlettebb dunántúli régióban sem sokkal több, mint 7 százalék, míg Észak-Magyarországon a 
természeti viszonyok és az ipari hagyományok miatt kicsi a mezőgazdaság szerepe. (3. 
táblázat)
A kilencvenes évek második felében nagyjából a GDP 30 százaléka származott ipari 
termelésből. A központi régióban fejlett ipar található, ennek ellenére itt a legalacsonyabb az 
ágazat résesedése a hozzáadott értékből, mivel itt a szolgáltatási tevékenységek dominálnak. 
Három olyan országrészt találunk, ahol az ipar kiemelkedő szerepet tölt be a gazdaságban: a 
két fejlett dunántúli terület mellett Észak-Magyarország37 sorolható ide. Dél-Dunántúlon és a 
két alföldi régióban az átlagosnál valamivel kisebb az ipar szerepe a termelésben. Itt 
elsősorban a helyben termelt élelmiszerek feldolgozása zajlik. Dél-Dunántúlon jelentős az 
energetikai ágazat súlya is, az összes GDP-nek közel 9 százaléka, míg az ipari hozzáadott 
értéknek 30 százaléka származik innen. Ebből az következik, hogy a dél dunántúli területek 
feldolgozóipara a legfejletlenebb az országban, így az ipar súlya a gazdaságon belül csak azért 
éri el az országos átlagot mert itt üzemel a pécsi hőerőmű és a paksi atomerőmű38.
Már 1996-ban is a szolgáltatások adták a bruttó hozzáadott érték közel 63 százalékát. Ezen a 
téren Közép-Magyarország teljesítménye kiemelkedő, ott a GDP háromnegyedét termelték a 
szolgáltató ágazatokban. Ennek oka az, hogy az államigazgatás csúcsszervezetei mellett itt 
található a betelepült multinacionális cégek és a pénzügyi szektor hazai központja is. A 
sugaras szerkezetű közlekedési hálózat az ország logisztikai centrumává tette a fővárost és 
környékét. Ráadásul a külföldi turisták számára már akkor is Budapest volt a legvonzóbb 
célpont, így a vendéglátó és turisztikai ágazatok is itt voltak a legfejlettebbek. A vidéki 
területeken is a szolgáltatást nyújtó tevékenységekből származik a GDP nagyobbik része, de 
ezeknek az ágazatoknak korántsem akkora a súlya, mint Közép-Magyarországon. A 
szolgáltatások szerkezetében nem találunk jelentős különbséget a vidéki régiók között. A 
Dunántúlon az átlagosnál magasabb a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás aránya a 
hozzáadott értéken belül, ami részben a Balaton, részben az osztrák határ közelsége miatt van. 
Budapest mellett ez a két országrész volt a turizmus központja már a kilencvenes években is.

3. táblázat
Az egyes szektorok részesedése a bruttó hozzáadott értékből 1996-ban

(%)
KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék átlaga

Mezőgazdaság 1,5 7,1 7,4 11,8 7,3 12,9 14,9 6,6 10,3
Ipar 24,3 43,5 40,9 30,2 36,7 29,7 29,0 30,6 35,0

Szolgáltatások 74,2 49,4 51,7 58,0 56,1 57,5 56,1 62,8 54,7

Forrás: KSH, ECOSTAT

Az ágazati struktúra mellett a termelékenységet is érdemes megvizsgálnunk. Termelékenységi 
szempontból nézve a kérdést, 1996-ban a mezőgazdaságban a két déli régióban és Közép-
Dunántúlon volt a legalacsonyabb az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték. Így a Dél-
Dunántúl és a Dél-Alföld kedvezőtlen helyzetéhez az is hozzájárult, hogy a nagy súlyú 
mezőgazdaság itt országos viszonylatban alacsony termelékenységűnek számított. Az iparban 

                                                
37 A kilencvenes évek elején Észak-Magyarország ipara súlyos válságba került, üzemek sora zárt be, és a 
munkanélküliek száma is ugrásszerűen megnőtt. Ennek ellenére az ipar ma is kulcsfontosságú szerepet tölt be a 
régió gazdasági életében, ami leginkább annak tudható be, hogy az itt található 2 vegyipari nagyvállalat túlélte a 
rendszerváltást, illetve 2 külföldi elektrotechnikai cég is ide telepítette gyártókapacitásait. Az északi régió 
feldolgozóipari GDP-jének kb. 40 százalékát ez a 4 vállalat termeli.
38 A Dél-Dunántúlon olyan kevés ipari termelés folyik, hogy a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának 2003-as 
meghibásodása és a többéves javítási munkák miatt csökkent a régió ipari GDP-je.
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még nagyobb különbségeket fedezhetünk föl. Ebből a szempontból Közép-Magyarország 
ipara volt a legfejlettebb. Ez nem véletlen, hiszen ide települtek be a legfejlettebb technikát 
alkalmazó és így a legkevesebb embert foglalkoztató cégek. Észak- és Közép-Dunántúlon is 
jóval magasabb hozzáadott értéket termelt egy-egy alkalmazott, mint az ország többi részén. 
Észak-Magyarországon hiába folyt kiterjedt ipari termelés, az ágazat struktúrája
termelékenységi szempontból rosszabb volt, mint az észak-nyugati ipari régiókban, így
fajlagosan kevesebb jövedelem keletkezett. A szolgáltatásoknál még szembetűnőbb 
aránytalanságok voltak: itt kimagaslóan vezetett a központi régió. Míg az iparban a 
hozzáadott érték a kibocsátás 30-42 százalékát teszi ki, addig a szolgáltatásoknál ez az arány 
50-78 százalék között mozog, alágazattól függően. Ezt az okozza, hogy a szolgáltatás 
nyújtásához kevesebb eszköz felhasználására van szükség, így a hozzáadott érték nagy részét 
a munkabérek teszik ki. A főváros jelentős termelékenységi előnye a szolgáltatási szektorban 
amiatt van, mert túlsúlyban vannak a magas bérszínvonalú tevékenységek (pl. a pénzügyi 
közvetítés, gazdasági tevékenységhez nyújtott szolgáltatások), és a magas keresetek egyben 
magas hozzáadott értéket jelentenek. Ez a jelenség okozza azt is, hogy Nyugat-Dunántúl 
szolgáltató szektora termelékenyebb, mint a többi vidéki régióé, mivel a fővároson kívül itt a 
legmagasabb a turizmus, valamint a szállítási, logisztikai ágazatok aránya a GDP-n belül, és 
az ország nyugati részén magasabb ezeknek az ágazatoknak a bérszínvonala is. Dél-
Dunántúlon, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a szolgáltatások több mint 35 
százalékát a közszféra39 termelte. A közszféra ágazatai közül az oktatás és az egészségügy 
bérszínvonala alacsonyabb, mint az országos átlag (mivel az ott dolgozók többsége 
közalkalmazott), míg a közigazgatás bérszínvonala átlag feletti (az ott foglalkoztatottakat, a 
köztisztviselői bértábla alapján fizetik). Mivel ebben a három régióban magas az oktatás és az 
egészségügy részaránya a közszférán belül, és a közszféra részaránya pedig magas az összes 
szolgáltatáson belül, így a szolgáltató szektor termelékenysége alacsonyabb. 

4. táblázat
Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték az egyes szektorokban 1996-ban

(Ezer forint/fő, folyó áron)
KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék átlaga

Mezőgazdaság 1 449 1 186 1 437 1 287 1 546 1 405 1 218 1 331 1 320
Ipar 1 985 1 646 1 623 1 372 1 241 1 252 1 277 1 556 1 406

Szolgáltatások 2 372 1 471 1 534 1 433 1 404 1 448 1 482 1 802 1 462

Forrás: KSH, ECOSTAT

2006-ra a mezőgazdaság részaránya 4,1 százalékra csökkent. Akárcsak a kilencvenes évek 
második felében, napjainkban is Dél-Alföldön a legnagyobb az agrárium súlya, mivel ott a 
hozzáadott érték közel 12 százaléka ered a mezőgazdaságból. Az 5. táblázatból az is kivehető, 
hogy az ágazat szerepe – a fejlődéssel párhuzamosan – folyamatosan csökken a gazdaságon 
belül.
Az elmúlt tíz évben ott fejlődött a legdinamikusabban az ipar ahol már a kilencvenes évek 
közepén is fejlettnek számított: az északnyugati országrészben. (27. ábra) Ez a már meglévő 
„ipari hagyományoknak”, a helyben lévő képzettebb munkaerőnek, a jobb közlekedési 
hálózatnak volt köszönhető, ami által ezek a területek úgynevezett telephelyi előnyöket40

                                                
39 Ebben a tanulmányban a közigazgatást, az oktatást az egészségügyet, és az egyéb közösségi szolgáltatásokat 
tekintjük a közszféra ágazatainak. Ennek szinonimájaként használjuk az állami-, vagy költségvetési szektor, 
kifejezéseket.
40 Itt nem csak az infrastruktúrát, vagy a munkaerőt illető tényezőkről van szó. A multinacionális vállalatok 
számára az is fontos, hogy a hazánkba küldött vezetők egyáltalán hajlandóak legyenek huzamosabb ideig itt élni. 
Így a telephely kiválasztásakor egyéb, életszínvonalbeli tényezőket is figyelembe vesznek (pl.: a családos 
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tudtak nyújtani az oda befektető multinacionális ipari vállalatoknak. [Barta (2002)] Ezekben a 
régiókban az ipari szektoron belül a feldolgozóipari ágazatok szerepe vált egyre fontosabbá, 
az energetika és az építőipar növekedése kevésbé volt lendületes. A kilencvenes évek végén a 
régiók többségében csak nagyon lassan nőtt (sőt, pl. a Dél-Alföldön csökkent) a termelés 
volumene, de a két fejlett dunántúli régióban ebben az időszakban is dinamikusan bővült az
ipari kibocsátás. Az ezredforduló után az ország többi részén is fejlődésnek indult az ipar (bár 
a déli területeken inkább stagnálásról beszélhetünk), de a növekedés üteme továbbra is a két 
dunántúli régióban (elsősorban Közép-Dunántúlon) volt a legmagasabb. Az energetikai ágazat 
súlya folyamatosan csökken az ipari szektoron belül, ami nem meglepő, hiszen míg az ipari 
termelés közel két és félszeresére nőtt egy évtized alatt, addig az ország energiafelhasználása 
csak 3,6 százalékkal emelkedett. A magyar gazdaságot ugyanis alacsony energiaintenzitás41

jellemzi. [MVM (2006)] A gazdasági fejlődés által generált energiaigényt tompítja az, hogy a 
kilencvenes években még rendkívül pazarlóan bántunk az felhasznált energiával, de annak 
drágulása egyre inkább takarékosságra inti a gazdasági szereplőket. Az ipar részéről az 
energiaigényes ágazatok leépülése (pl. bányászat, alumíniumgyártás), a lakosság irányából 
pedig az elavult háztartási gépek cseréje, a fűtési- és hőszigetelési rendszerek korszerűsítése 
szűkíti az energiaipar növekedési lehetőségeit.

27. ábra
Az ipari termelés volumene
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Forrás: KSH, ECOSTAT

                                                                                                                                                        
vezetők az itt tartózkodás ideje alatt gyermekeiket anyanyelvi iskolába tudják járatni, a kulturális életben részt 
tudjanak venni, stb.) Emiatt Budapest közelsége nem elhanyagolható tényező pl. Székesfehérvár vagy Esztergom 
ipari fejlődése szempontjából, mivel ezekben a városokban szívesebben telepednek le külföldiek, mint mondjuk 
egy az ország keleti határánál fekvő kisvárosokban.
41 Az energiaintenzitás azt fejezi ki, hogy egy százalék GDP növekedés hány százalékkal növeli az ország 
energiafelhasználását.
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A GDP-n belül folyamatosan nő a szolgáltató ágazatok részaránya. Ez alól kivételt képez a 
két kedvezőbb helyzetű dunántúli régió, de ott sem arról van szó, hogy ez a szektor válságban 
lenne, mivel az arányvesztést az ipar rendkívül gyors növekedése okozta. Hasonló, de 
összességében mégis más Észak-Magyarország helyzete, mert ott szintén az ipar fejlődése 
mellett csökkent a szolgáltatások aránya a GDP-ben. Ám míg az északnyugati országrészben 
nagyon gyors ipari bővülést kísért egy valamivel lassabb növekedés a szolgáltatásokon belül, 
addig az északkeleti területeken a lassúbb ipari növekedéshez a szolgáltató szektor stagnáló 
helyzete társult. Az egész országban megfigyelhető egy a tercier szektorban végbement
kedvezőtlen folyamat. Amennyiben – kissé önkényesen42 ugyan, de a realitásoknak 
megfelelően – két alszektorra bontjuk a szolgáltatást nyújtó ágazatokat, akkor azt láthatjuk, 
hogy a közszféra által biztosított tevékenységek súlya nőtt meg a hozzáadott érték termelésen 
belül43. Ez a folyamat nagyrészt a 2001 és 2003 közti években játszódott le és a szorosan 
összefügg a bérszínvonal alakulásával. 2001-ig a versenyszféra ágazataiban kifizetett átlagbér 
magasabb volt, mint az állami intézményeknél. Ezután 3 év alatt több mint 86 százalékkal 
nőttek a keresetek a költségvetési szektorban, miközben a növekmény a vállalati szférában 
csak 44 százalék volt. A gyors ütemű bérnövekedés viszont nagymértékben emelte a
közszféra által termelt hozzáadott értéket. Mivel a versenyszféra szolgáltató szektorában csak 
kb. fele ekkora keresetnövekedésre volt lehetőség, így ott a hozzáadott érték is lassabban nőtt, 
emiatt csökkent ezeknek az ágazatoknak a súlya a GDP-n belül. Az ország fejletlenebb 
részein két folyamat befolyásolta a fejlődést: Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a 
közszféra bérnövekedése mellett az ipari termelés bővülése is növelte az országrész gazdasági 
eredményét, emiatt a terület hátrányos helyzete ugyan állandósult, de nem rosszabbodott. 
Ezzel szemben Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön az ipar napjainkban sem termel 
számottevően többet, mint az ezredforduló környékén, így az ottani GDP növekedés döntő 
részben az állami szektorban foglalkoztatottak keresetének növekedéséből származik. Más, 
növekedésre képes ágazat híján a déli területek helyzete egyre romlik.
A tercier szektorban – a közösségi szolgáltatások arányának növekedése mellett –
fennmaradtak a kilencvenes évek elején tapasztalt szerkezeti különbségek. Továbbra is 
elmondható, hogy a központi régió – és azon belül Budapest – a pénzügyi szektor központja, 
mert a főváros GDP-jének 8 százaléka származik ebből az ágazatból, míg a többi régióban ez 
az arány mindössze 2-3 százalékot tesz ki. Budapest megőrizte logisztikai centrum szerepét is, 
mivel a szállítási és kommunikációs vállalatok továbbra is itt működtetik központjaikat. Mivel 
itt koncentrálódik az irányítási és szervezési tevékenységek nagy része, így az ezeket 
kiegészítő különféle gazdasági szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is a fővárosban 
fejlődhetnek leggyorsabban. Az ilyen kiegészítő tevékenységek adják a Budapesten termelt 
hozzáadott érték közel negyedét, miközben ez az ágazat nagyjából azonos súlyt képvisel a 
többi régió gazdaságában (13-14 százalékot). Szintén az igazgatási központ státussal függ 
össze az, hogy Budapesten a közszféra szerkezete is más, mint a többi régióban. Vidéken a 
különféle költségvetési szervek által nyújtott szolgáltatások hozzáadott értékének kb. 
egyharmadát adja a közigazgatás, ennél valamivel kevesebbet (27-30 százalékot) az oktatás, 
22-23 százalékot az egészségügy, 15-20 százalékot pedig a többi közösségi szolgáltatás. Ezzel 
szemben a fővárosban a közszférán belül a közigazgatás és társadalombiztosítás ágazat 
dominál (a hozzáadott érték 47 százalékát adja), az oktatás és az egészségügy aránya csak 17 
illetve 15 százalék körüli. Tehát Budapest kimagasló GDP-jéhez az is hozzájárul, hogy itt a 

                                                
42 Az oktatásról és az egészségügyről ugyanis nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben a költségvetési szektorhoz 
tartoznak, hiszen vannak magánorvosok és magániskolák is, de általánosságban igaz, hogy ezekben az 
ágazatokban többnyire még az állami működtetés dominál. Jelentős állami szerepvállalást találunk az 
úgynevezett egyéb közösségi szolgáltatások között is, mert pl. a rendőrség, a honvédelem, stb. ide tartozik.
43 1996-ban a közszféra a GDP 19 százalékát adta, 2006-ban viszont már közel 23 százalékát.
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szolgáltatásokon belül is a legmagasabb bérszínvonalú (ezzel együtt a legmagasabb 
hozzáadott értéket termelő) ágazatok vannak túlsúlyban.
A vidéki régiók szolgáltató szektorának szerkezete sokkal inkább hasonlít egymáséhoz, mint a 
fővároséhoz. A turizmus továbbra is Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl gazdaságában 
képviseli a legnagyobb súlyt, de az összes hozzáadott értéknek ott is alig több mint 2 
százaléka származik az idegenforgalomból. 

5. táblázat
Az egyes szektorok részesedése a bruttó hozzáadott értékből 2006-ban

(%)
KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék átlaga

Mezőgazdaság 0,7 4,8 4,8 9,8 4,5 8,5 11,7 4,1 7,2
Ipar 22,0 47,9 44,4 27,0 40,8 31,5 28,1 30,1 37,3
Szolgáltatások 77,3 47,4 50,8 63,2 54,7 60,0 60,2 65,8 55,5

Forrás: KSH, ECOSTAT

Amennyiben az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értéket vetjük össze, azt látjuk, hogy 
Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország és Észak-Alföld mezőgazdasága a legkevésbé 
termelékeny. Az Észak-Alföld hátrányos helyzetében nagy szerepe van annak, hogy ott a 
GDP jelentős részét az országos viszonylatban is fejletlennek számító mezőgazdaság adja. 
Dél-Alföld mezőgazdasága ebben az összevetésben a középmezőnyhöz tartozik, holott ez a 
terület az ország „éléskamrája”. Itt a legmagasabb az agrárfoglalkoztatottak aránya,
ugyanakkor az egyéni gazdaságoknak csak harmada él kizárólag növénytermesztésből, 
eközben itt a legmagasabb az állattartó gazdaságok aránya, a gyorsan növekvő takarmányárak 
miatt azonban ezek egyre kevésbé versenyképesek. [KSH (2006/c)] Dél-Alföldön sok egyéni 
gazdaság számára nyújt megélhetést a fólia- és üvegházas növénytermesztés, ami jól 
jövedelmező tevékenység viszont több munkát igényel, mint a szántóföldi gazdálkodás, 
emiatt az egy alkalmazottra jutó termelés alacsonyabb. (6. táblázat). 
Az iparban jól megfigyelhető a két déli régió termelékenységbeli hátránya. Ez arra utal, hogy 
az országnak ezen a részén nemcsak a betelepülő ipari vállalkozások alacsony száma 
hátráltatja a növekedést, hanem az is, hogy azok a technológiailag kevésbé fejlett ágazatokba 
tartoznak. Ez valamelyest Észak-Alföld esetében is igaz, mivel az ottani ipar sem számít 
termelékenynek országos viszonylatban. A különbség annyi, hogy míg Déli-Dunántúlon és 
Dél-Alföldön – mivel az ottani ipar jószerivel csak vegetál – az egy ipari alkalmazottra eső 
hozzáadott érték egyre jobban elmarad az országos átlagtól, ezzel szemben az északkeleti 
területeken ez a hátrány sokkal lassabban nő, mivel ott van némi ipari fejlődés. A szolgáltató 
szektor termelékenységében mutatkozó eltéréseket az egyes régiók gazdaságában lévő fentebb 
leírt ágazati eltérések okozzák. Így az alacsonyabb termelékenységű területeken a
mérsékeltebb bérszínvonalú szolgáltatások vannak túlsúlyban.

6. táblázat
Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték az egyes szektorokban 2006-ban

(Ezer forint/fő, folyó áron)
KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék átlaga

Mezőgazdaság 4 889 4 242 4 798 4 773 4 249 4 042 4 511 4 449 4 414
Ipar 7 192 4 770 5 337 3 068 4 335 3 625 3 281 4 864 4 156

Szolgáltatások 8 051 4 069 4 376 4 087 3 571 3 720 3 789 5 473 3 913

Forrás: KSH, ECOSTAT
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Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a főváros és a központi régió kiemelkedő 
gazdasági fejlődése nagyrészt a szolgáltató ágazatok magas növekedési ütemének 
köszönhető. Mivel sehol máshol az országban nem fejlődött ilyen ütemben a tercier 
szektor, így Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl csak azokban az években tudta 
csökkenteni lemaradását, vagy legalább megőrizni helyzetét, amikor az ipari termelés 
volumene gyorsan nőtt. A többi országrészben a szolgáltató szektor bővülése lassú volt, 
ráadásul leginkább a költségvetési szférát alkotó ágazatok növelték kibocsátásukat, 
elsősorban az évtized első felében lezajlott közalkalmazotti és köztisztviselői béremelések 
hatására. A két hátrányos helyzetű északkeleti régió leszakadása azért állt meg az 
ezredforduló körül, mert ott némi ipari növekedés ellensúlyozni tudta a szolgáltató 
szektor kedvezőtlen struktúrájából fakadó hátrányt, míg a déli régiók helyzete
folyamatosan romlik, mivel 2006-ban szinte ugyanannyi volt az ipari termelés, mint 
2000 körül, emellett pedig a szolgáltató ágazatok növekedése is lassúnak bizonyult.

A gazdaság későbbi növekedése szempontjából fontos, hogy az ország mely részein 
folynak nagyobb beruházások. Erről elsősorban a befektetéseket végző vállalkozások és 
állami intézmények székhelye szerint vannak adataink (28. ábra). Ebből ugyan nem derül ki, 
hogy az adott régióban valójában mennyi fejlesztést valósítottak meg44, de azt megtudhatjuk, 
hogy hol működnek a leggyorsabban növekvő és tőkeerős vállalatok központjai. Nem 
meglepő, hogy ezek többsége Budapesten van, emellett még a két fejlettebb dunántúli 
régióban találhatók igazán prosperáló vállalkozások, míg az ország többi részére inkább a 
stagnálás jellemző. Léteznek olyan adatok is, amelyek az adott területen ténylegesen 
megvalósult beruházásokat mutatják, azonban ezekből a többszöri módszertani változtatás 
miatt nem állt rendelkezésünkre jól elemezhető idősor. Ennek ellenére a meglévő részleges 
információkból is kiderül, hogy leginkább a Közép-Magyarországon és Budapesten 
bejegyzett intézményekre jellemző, hogy más régióban fektetnek be, mivel a helyben végzett 
beruházások és a helyi szervezetek fejlesztéseinek egyenlege a központi régióban negatív, a 
többi országrészben általában pozitív. 

28. ábra
Az egy főre eső beruházások45 eltérése az országos átlagtól

                                                
44 Ha ugyanis  pl. a MOL csővezetéket fektet le az algyői olajmezőn, akkor a beruházás teljes értékét 
Budapesthez fogják számítani, annak ellenére, hogy a főváros területén legfeljebb a munka adminisztrációs, 
irányítási részét végezték.
45 A beruházó székhelye szerint.
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Forrás: KSH, ECOSTAT

Azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy a nemzetgazdaság melyik szektorából származnak a
beruházások. A későbbi növekedés szempontjából nem mindegy ugyanis, hogy az adott régió 
vállalkozásai látnak-e lehetőséget tevékenységük bővítésére, vagy az állami 
intézményrendszer hajt végre fejlesztéseket. A 7. táblázatból azt a következetést vonhatjuk le, 
hogy a vidéki területek nagyjából egyforma eséllyel jutottak költségvetési forrásokhoz. 1996 
és 2006 között Dél-Alföldön valósították meg a legtöbb állami fejlesztést (368 ezer Ft/lakos),
míg Észak-Magyarországon ugyanez az érték csak 8,8 százalékkal kevesebb (338 ezer 
Ft/lakos). 1996 és 1999 között az volt a jellemző, hogy Észak- és Közép-Dunántúlon jóval 
több állami fejlesztést valósítottak meg, mint a többi vidéki régióban. Az ezredforduló óta az 
ország keleti és a déli felébe valamivel több költségvetési forrás áramlik, de a felzárkózáshoz 
ez még kevés. Mivel összességében viszonylag egyenletesen osztották el a fejlesztéseket a 
régiók között, így ahol a költségvetési beruházások aránya alacsonyabb az arra enged 
következtetni, hogy ott a vállalatok ténylegesen prosperálóbbnak számítanak. A 7. táblázatban 
az is látható, hogy az állam szerepe elsősorban az ország fejletlenebb területein jelentős, mert
a közel azonos állami fejlesztések mellett a magánvállalkozások a fejlettebb országrészekben 
nagyobb beruházásokat megvalósítanak meg.
A kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiók között is akad egy lényeges különbség: Dél-
Alföldön már a kilencvenes évek végén is magas volt az állami beruházások aránya (14,5%)
ami arra utal, hogy az ottani vállalkozások már akkor is lassabban fejlődtek, mint az ország 
többi részén. A régióban működő cégek bővülési lehetőségei azóta is korlátozottak (az 
ezredforduló óta a beruházások 20-25 százaléka köthető a költségvetési szervekhez). 1996-
ban Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb a vállalati szektor aránya a fejlesztéseken belül, az 
állami szektor a beruházásoknak csak 7 százalékát adta. 1998-ra ez az arány megduplázódott, 
majd 2001-ig 13 százalék körül stagnált. Azóta viszont folyamatosan növekszik az állam 
szerepe a régióhoz köthető beruházásokon belül, így a dél-dunántúli vállalkozások növekedési 
potenciálja számít az egyik legrosszabbnak az országban (itt 2002 óta az anyagi befektetések 
18-21 százalékát adja az állami szektor). Észak-Alföld helyzete is hasonlóan kedvezőtlen. Ott 
a legtöbb évben a dél-alföldihez hasonlóan kevés beruházást valósítottak meg a vállalatok, 
igaz 2005 óta a magánszféra növekedési lehetőségei kismértékben javultak. A négy 
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fejletlenebb régió közül Észak-Magyarország helyzete a legkedvezőbb a beruházások 
szempontjából. 2002-ig itt is folyamatosan nőtt az állami fejlesztések aránya (közel 23 
százalékra), így az ottani vállalkozások csak lassan tudtak fejlődni. Ezzel szemben 2003 után
már az látszik, hogy az északi régióban működő cégek valamelyest megerősödtek, mivel 
azóta az évről évre növekvő beruházásoknak a korábbinál kisebb része (12-18 százaléka)
indul a költségvetési szférából.

A két fejlettebb dunántúli régió vállalkozásai fejlődtek a leggyorsabban végig az egész 
évtizedben. A költségvetési szektor súlya itt az ezredforduló óta – a kilencvenes évek végi 
átmeneti emelkedés után – stabilan 11 százalék körül alakult, ezáltal az összes beruházás 
közel 90 százalékát a helyben letelepült cégek hajtják végre. Ebből arra következtethetünk, 
hogy az oda bejegyzett vállalkozások mind a régión belül, mind azon kívül kedvezőbb 
növekedési lehetőségeket látnak, mint az ország többi részén működő társaságok.
A központi régió és Budapest helyzete ebből a szempontból nehezebben elemezhető. Itt mind 
a magánszférában, mind az állami szektorban jóval több beruházást valósítanak meg, mint az 
ország többi részén, azonban a központi, igazgatási szerep miatt ezeknek jelentős része 
valójában a vidéki régiókban jelent tényleges fejlesztést.
Összességében elmondható, hogy a hátrányos helyzetű régiók önerőből nem lesznek 
képesek a felzárkózásra, mivel az ottani vállalatok növekedési potenciálja gyengébb, 
ráadásul a költségvetési források is egyenletesen oszlanak meg a vidéki területek között. 
Így a későbbiekben is fontos szerep jut a kormányzatnak, mivel elsősorban az állami
beruházások területi differenciálásával és az EU-ból érkező források megfelelő 
elosztásával mérsékelhetőek az egyes régiók fejlettségében mutatkozó különbségek.

7. táblázat
Az egy főre eső összes beruházás az adott régióban 1996 és 2006 között

(folyó áron, ezer Ft/fő)
KM BP KD NYD DD ÉM ÉA DA Összesen Vidék

Összesen 6 201 8 386 3 262 3 235 2 030 2 195 1 805 1 669 3 396 2 298
Állami 831 1 154 348 361 341 338 346 368 486 350
Magán 5 307 7 232 2 913 2 875 1 688 1 856 1 459 1 301 2 910 1 947
Állami 
aránya 13,4% 13,8% 10,7% 11,1% 16,8% 15,4% 19,2% 22,1% 14,3% 15,3%

Forrás: KSH, ECOSTAT

Az egy főre eső beruházásokban tapasztalható különbségekkel közvetve magyarázható a 
gazdagabb országrészek lakosságának átlagos jövedelmében mutatkozó előny is, mivel az 
jelentős részben annak köszönhető, hogy ott él a nagyvállalatok vezetése, az ő magas 
fizetésük pedig felfelé húzza az átlagot.

IV. A humán fejlettség indexe –  mint az életszínvonal mérőszáma – és az eltérő 
gazdasági fejlődés közti kapcsolatok 

A humán fejlettség indexe (HDI) az ENSZ által már több évtizede alkalmazott komplex 
mutató, amely egy ország gazdasági fejlettségét társadalmi és gazdasági jelzőszámok 
együttesével írja le. Ennek alapján évente rangsort állít fel az országok között. Hasonló 
vizsgálat készült az ECOSTAT-ban is (Tagai [2007]) a régiókra vonatkozóan.

A humán fejlettség indexeit összevetve szintén az előzőekhez hasonló különbségeket 
tapasztalunk a régiók között. Ennek oka, hogy a mutató két fontos részindexénél, az 
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iskolázottságnál és a születéskor várható élettartamnál nem találunk jelentős eltéréseket az 
országon belül. Ezért – főleg rövidtávon – az index változásait döntően az egy főre eső GDP 
alakulása határozza meg. A 25. ábrán is jól kivehető, hogy az egyes régiókban a HDI érték 
szerint azonos különbségeket kapunk, mint a GDP szerinti összevetéskor.

29. ábra
Az egyes területek humán fejlettségi indexének alakulása
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Nemzetközi viszonylatban egy országot akkor tekintenek fejlettnek, ha HDI mutatója 
meghaladja a 0,8-as értéket. Ezt Magyarország valamikor a nyolcvanas évek első felében érte 
el46. A rendszerváltás időszakában a fejlődés lelassult a várható élettartam csökkenése és a 
gazdaság teljesítményének visszaesése miatt. 1995-ben az országos HDI érték 0,812, 1999-
ben pedig 0,817 volt. Az ezredforduló környékén gyors fejlődés ment végbe, az index hat év 
alatt 0,859-re emelkedett, ráadásul az összes országrészben dinamikus növekedés mutatkozik 
meg. A kilencvenes évek végén még három olyan régiót találunk, ahol az indexérték nem érte 
el a 0,8-at, de 2005-re már mindenhol meghaladta azt. A születéskor várható élettartam kb. 2 
évvel emelkedett az ország minden régiójában. Az írástudatlanok aránya nem változott47, de 
javult a beiskolázottság, ezáltal pedig összességében nőtt az oktatási részindex. A legnagyobb 
különbségek az egy főre eső GDP-ben vannak, ráadásul ennek a mutatónak a növekedési 
üteme régiónként eltérő. Az oktatási és egészségügyi részindexben meglévő különbségek nem 
csökkennek, mivel mindenhol kb. azonos ütemű a fejlődés. Az eltérő gazdasági növekedés 
miatt viszont a regionális különbségek HDI-ben kifejezve is nőnek az országon belül. (Tagai 
[2007])

8. táblázat
A HDI és részindexei 2005-ben

HDI
Születéskor Írástudók Bruttó összevont Egy főre                                                 

46 A HDI értéke Magyarországon 1980-ban még 0,795 volt, míg 1985-ben már 0,808.
47 Az írni-olvasni tudók aránya minden régióban meghaladja a megfelelő korú népesség 99 százalékát. Ez 
általában jellemző a fejlett államokra, sőt a világnak ezen a részén többnyire nem is készülnek ilyen statisztikák. 
Emiatt célszerű lenne, ha ezekben az országokban – tehát hazánkban is – a funkcionális analfabéták arányát 
hasonlítanánk össze. Itt akár országon belüli területi eltérések is elképzelhetőek lennének.
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várható átlagos 
élettartam

aránya beiskolázási 
arány

jutó GDP

(év) (%) (%) (US$ PPP)
Közép-
Magyarország 0,900 73,6 99,7 87 27123
Nyugat-Dunántúl 0,863 73,2 99,5 77 17835
Magyarország 0,859 72,7 99,5 79 17080
Közép-Dunántúl 0,853 72,9 99,6 74 16331
Dél-Alföld 0,835 72,4 99,4 77 11792
Dél-Dunántúl 0,832 72,0 99,3 75 12186
Észak-
Magyarország 0,829 71,8 99,3 77 11350
Észak-Alföld 0,827 71,9 99,2 75 11182

Forrás: KSH, ECOSTAT, Tagai [2007]

A 8. táblázatban látható, hogy a központi régió előnye elsősorban az átlagosnál gyorsabb 
gazdasági növekedésnek és a javuló beiskolázásnak köszönhető. Az adatokból is kiderül, 
hogy Dél-Dunántúl és Dél-Alföld a lassú GDP növekedés miatt veszíti el fejlettségbeli 
előnyét az északi és a keleti országrészekkel szemben.

9. táblázat
A HDI és részindexeinek változása 1999 és 2005 között

Születéskor 
várható átlagos 
élettartam

Írástudók 
aránya

Bruttó összevont 
beiskolázási 
arány

Egy főre jutó 
GDPHDI

(év) (%) (%) (US$ PPP)
Közép-
Magyarország 0,062 2,557 0,3 12,839 10 971
Közép-Dunántúl 0,041 2,040 0,1 2,223 6 302
Nyugat-Dunántúl 0,036 1,911 -0,1 3,165 5 525
Dél-Dunántúl 0,035 1,872 0,3 2,096 3 891
Észak-
Magyarország 0,039 1,825 0,4 1,932 4 244
Észak-Alföld 0,041 1,980 -0,2 1,914 4 291

Dél-Alföld 0,033 1,667 0,1 1,972 3 821

Magyarország 0,042 2,087 0,2 3,552 6 380

Forrás: KSH, ECOSTAT

Az adott régió fejlettségét mutató HDI-nek létezik egy „ellentét” párja is, amit HPI-nek, 
Szegénységi Indexnek nevezünk. Ez is egy komplex mutató, viszont – a HDI-vel szemben –
részindexei a terület fejletlenségét, deprivációs viszonyait mérik. A világ fejlett országaira 
alkalmazott ún. HPI-248 négy dimenzióban fejezi ki a szegénységet. Ezek: a hatvan év meg 
nem élésének valószínűsége, a szegénységi ráta, a hosszú távú munkanélküliségi ráta, 
valamint a funkcionális analfabéták aránya. Mivel ez utóbbira országos szinten is csak 
becslések állnak rendelkezésre, a területi eltérésekről pedig legfeljebb sejtéseink lehetnek, így 
a szegénységi viszonyok meghatározásához csak három részindexet használtuk. A 10. 
táblázatban tüntettük föl a magyar régiók sorrendjét a 2005-ös HPI indexek alapján. A 
magasabb érték jelenti a nagyobb szegénységet. [Tagai (2007)]

                                                
48 Nyilvánvaló, hogy a szegénység mást jelent egy fekete-afrikai országban, mint pl. az USA-ban, emiatt a 
fejletlen országokra a HPI-1 indexet alkalmazzák. Ennek részindexei pl. a gyermekek alultápláltsága, az 
egészséges ivóvízzel való ellátottság, írástudatlanok aránya, stb.
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10. táblázat
A szegénységi indexszel mért területi különbségek Magyarországon 2005-ben

HPI-2
60 év meg nem élésének 
valószínűsége

Szegénységi 
ráta

Hosszú távú 
munkanélküliség rátája

(%) (%) (%) (%)
Közép-
Magyarország 13,5 19,1 7,7 1,6
Nyugat-Dunántúl 14,3 20,4 6,6 1,7
Magyarország 16,2 21,4 14,3 2,8
Közép-Dunántúl 16,9 23,4 11,7 1,8
Dél-Alföld 16,9 20,4 18,3 3,2
Dél-Dunántúl 17,2 21,2 17,7 4,6
Észak-
Magyarország 19,1 22,4 21,1 4,8
Észak-Alföld 19,9 23,4 22,2 4,2

Forrás: KSH, ECOSTAT, Tagai [2007]

Gyakorlatilag a HDI szerinti sorrendet kaptuk. A jövedelmi viszonyoknak megfelelően Észak-
Magyarországon és Észak-Alföldön a legmagasabb a szegénységi ráta, és itt igen magas a 
hosszú távon munka nélkül maradók aránya is. A hasonlóan fejlett déli országrészek közül a 
Dél-Alföldön élők körülményei a jobbak, mivel itt tovább élnek az emberek, mint a Dél-
Dunántúlon, ráadásul a munkanélküliség is alacsonyabb. Ezt részben az okozza, hogy az 
Alföldön nem volt jelentős bányaipar, ahonnan a rendszerváltás után tömegével kerültek az 
utcára olyan szakképzettséggel rendelkező munkások, akik más ágazatban nem tudtak 
elhelyezkedni, míg a Mecseki bányászat leépülése sok dél-dunántúli családot sújtott. Az 
Alföldön ráadásul nagyobbak a települések, mint a Dél-Dunántúl aprófalvas részein, így ott 
valamelyest könnyebb munkához jutni. Az sem elhanyagolható tényező, hogy a fejlettebb 
alföldi mezőgazdaság sokakat tud legalább idényjelleggel foglalkoztatni.

A fogyasztás, a jövedelmi színvonal és a GDP közti kapcsolatok

Lényegében arról van szó, hogy a fogyasztás és a jövedelmi színvonal szorosan együtt mozog 
a GDP alakulásával, a GDP pedig meghatározza a humán fejlettség indexének alakulását. 
Mivel az egy főre eső GDP esetén a regionális eltérések jóval nagyobbak, mint a fogyasztás 
különbségei, így makroszinten azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy a GDP hány százalékát 
teszik ki a fogyasztási kiadások49.  (30. ábra)

30. ábra
A fogyasztási kiadások alakulása a GDP százalékában

                                                
49 Ezúttal is a Háztartási Költségvetési Felvétel adataiból indultunk ki, az egy főre eső fogyasztási kiadásokat 
vetettük össze az egy főre eső GDP-vel. Lehetséges lenne egy másik összevetés is, amennyiben a GDP végső 
felhasználásában alkalmazott „a háztartások végső fogyasztási kiadásai” kategória GDP-hez viszonyított arányát 
vizsgálnánk. Ez utóbbi módszer pontosabb eredményekre vezetne, de a háztartások végső fogyasztási 
kiadásaiból nem álltak rendelkezésünkre területi adatok.
A mérési módszertan hiányosságaira és az eltitkolt fogyasztás mértékére utal az is, hogy a HKF szerinti 
fogyasztási kiadások jóval alacsonyabbak (mintegy 43 százalékkal), mint a GDP bontásánál alkalmazott végső 
fogyasztási kiadások. Emiatt a – jövedelmeket taglaló fejezethez hasonlóan – ezúttal is inkább a tendenciák 
bemutatására törekszünk.
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Forrás: KSH, ECOSTAT

Gyakorlatilag az eddigi ábrák tükörképét láthatjuk, ugyanis a magasabb fogyasztási szinttel 
rendelkező régiókban a termelt GDP kisebb részét fogyasztják el. Ezen kívül a GDP-hez 
viszonyított fogyasztás aránya az időszak során viszonylag stabilnak tekinthető, mivel az 
egyes évek közt nem tapasztalhatunk nagyobb kilengéseket. Országos átlagban az egy főre 
eső GDP 34 százalékát tették ki a fogyasztási kiadások 1996-ban. Ez az arány napjainkra 
fokozatosan 30,5 százalékra csökkent. Az évtizedes tendencia azt mutatja, hogy a gyorsabban
fejlődő régiókban a fogyasztás növekedése elmaradt a gazdaság bővülésének ütemétől. 
Amennyiben a fogyasztás lassabban nő, mint a gazdaság egésze, az arra utal, hogy az adott 
területen több megtakarítás halmozódhat föl, több profit keletkezhet, több adóbevétel jöhet 
létre, magasabb beruházási szint valósítható meg, azaz összességében: a későbbi növekedés 
forrásai bővülnek. A 11. táblázatban az egyes régiókra jellemző fogyasztási arány látható.

11. táblázat
A fogyasztás az egyes régiókban a GDP százalékában

(%)
KM BP KD NYD DD ÉM ÉA DA Mo. összesen Vidék

Átlag (1996-2006) 23,0 19,2 33,8 28,1 40,4 43,0 43,0 41,2 31,4 37,9
szórás 1,16 1,27 1,37 1,74 1,10 1,78 1,55 1,47 1,03 0,95
relatív szórás 5,1 6,6 4,1 6,2 2,7 4,1 3,6 3,6 3,3 2,5

Forrás: KSH, ECOSTAT

Amint az eddigiekben láttuk, Budapest esetében a gyorsabb gazdasági növekedés magasabb 
jövedelmi színvonalhoz és ezáltal magasabb fogyasztási kiadásokhoz vezet, ugyanakkor az 
oda települt vállalatokhoz köthető a beruházás-állomány jelentős része is. Közép-
Magyarországon hasonló a tendenciák érvényesek, bár a régió teljesítménye – Pest Megye 
fejletlenebb részei miatt – minden általunk figyelembe vett mutató tekintetében elmarad a 
fővárosétól.
Közép-Dunántúlon a GDP az egész vizsgált évtizedben az országos átlag alatt maradt, míg a 
fogyasztási kiadások és a jövedelmek szintje – az 1998 és 2002 közti időszakot leszámítva – a 
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nemzetgazdasági átlag körül alakult. A régió meg tudta őrizni az országon belül fejlettnek 
számító pozícióját, de a központi régió szintjére már nem tudott fölzárkózni. Az ehhez az 
országrészhez köthető beruházások 1999 és 2002 közt alacsonyabbak voltak az országos 
átlagnál és ebben az időszakban gyakorlatilag stagnált a régió ipari termelése, míg a GDP 
növekedése átmenetileg visszaesett. A beruházások szintje 2002 után növekedésnek indult, 
ennek hatására a régió ipari termelése jelentős mértékben bővült, így az egy főre eső nemzeti 
össztermékben mérhető lemaradás is mérséklődött valamelyest.
Nyugat-Dunántúl helyzete sok szempontból hasonló. A jövedelmi színvonal ebben a 
régióban az országos átlag körül alakult 1999-ig, míg a fogyasztási kiadások valamivel az 
átlagos érték alatt maradtak. Az ezredfordulót követő néhány évben mind a fogyasztás, mind a 
családok bevételei elmaradtak az ország egészének szintjétől, majd 2006-ra újra elérték azt.
Közép-Dunántúllal összevetve azt tapasztaljuk, hogy a két régió fogyasztási és jövedelmi 
színvonala 1996-ban és 2006-ban is gyakorlatilag az országos átlaggal volt egyenlő, azonban 
az ezredforduló utáni néhány évben Közép-Dunántúlon magasabb volt az életszínvonal, míg 
Nyugat-Dunántúlon – az ország egészéhez viszonyítva – csökkent. Az eltelt évtizedben 
összességében szinte ugyanannyi beruházást végeztek a két régióban. A fejlesztésekre költött 
összegek nagysága évről évre nagyobb mozgásokat mutat, azonban megállapítható, hogy míg 
Nyugat-Dunántúlon inkább 2001 előtt történtek nagyobb beruházások, addig Közép-
Dunántúlon inkább 2002 után nőtt meg a befektetések értéke. Az eltérő időszakban 
megvalósított beruházások okozták a GDP eltérő alakulását a két fejlett országrészben.

Az országos átlaghoz viszonyítva ma rosszabb az életszínvonal a két déli régióban, mint a 
kilencvenes évek közepén. A gyors leszakadás elsősorban az ezredfordulóig volt 
megfigyelhető, azóta inkább a fogyasztás- és jövedelembeli hátrány stabilizálódása látszik. Az 
egy főre eső GDP tekintetében viszont folyamatosan romlik Dél-Alföld és Dél-Dunántúl
helyzete. Ez szorosan összefügg a két régióban megvalósult beruházások alacsony számával, 
illetve az alacsony befektetett összegekkel. Az itt termelt GDP egyre nagyobb hányadát a 
háztartások fogyasztására használják föl, a vállalatok befektetési képessége folyamatosan 
romlik, erre utal az, hogy az állami szervezetek szerepe az egyre alacsonyabb beruházási 
szinten belül is növekszik. 
Minden általunk vizsgált szempontból az ország két legelmaradottabb térségének számít 
Észak-Magyarország és Észak-Alföld, bár a két régió helyzete nem teljesen azonos. Észak-
Magyarországon 2004-ig nőtt mind a fogyasztás, mind az egy főre eső jövedelem terén 
mutatkozó hátrány, de az utóbbi két évben az országrész helyzete stabilizálódott. A 
kilencvenes évek közepén Észak-Alföldön volt a legalacsonyabb az életszínvonal, azóta 
viszont a fogyasztási kiadások nem csökkentek érdemben az országos szinthez képest, míg a 
jövedelmekben mutatkozó lemaradás is csak lassan nő. Az egy főre eső GDP közel azonos a 
két régióban, ráadásul az ezredforduló óta a gazdasági növekedés üteme nagyjából 
megegyezik a nemzetgazdaság bővülésével, azaz a különbség nem nőtt. A fogyasztási 
kiadások kb. a GDP ugyanakkora részét teszik ki az ország északkeleti részén, mint a két déli 
régióban. A különbség abból adódik, hogy míg a déli területeken egyre inkább az állami 
szektorhoz köthetőe a fejlesztések, addig az északi és keleti országrészben fontosabb a 
magánszféra szerepe a beruházásokon belül. Ezáltal, bár jelenleg is ez a két legfejletlenebb 
régió, a jövőre vonatkozó kilátások itt kevésbé rosszak, mint a délvidéken.
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