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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság szubjektív jóllétre 

gyakorolt befolyását eltérő elméleti keretbe ágyazva számos szocio-

lógiai kutatás vizsgálta. Jelen dolgozatban arra a kérdésre keressük 

a választ, hogy a magyar lakosság szubjektív életminősége hogyan 

alakult a recesszió időszakában, illetve az eltérő társadalmi-

demográfiai jellemzők mentén kialakított csoportok életminőségbeli 

különbségei mutattak-e valamilyen irányú és mértékű szignifikáns 

eltérést a krízist követően a válság előtti időszakhoz viszonyítva.  

A 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság Európában is je-

lentős gazdasági megtorpanást eredményezett. Amíg a nyugati de-

mokráciák jellemzően piac-konform, addig a keleti-európai tagál-

lamok elsősorban központi szabályozások útján igyekeztek gazda-

sági egyensúlyuk visszaállítására, mellyel együtt az eltérő fejlettsé-

gű országok hosszabb-rövidebb idő alatt lábaltak ki a recesszióból 

(Bjørnskov, 2014). A krízis a jólét mértékét is visszavetette, majd 

minden uniós országban csökkent a foglalkoztatottsági, emelkedett 

a szegénységi ráta a 20-64 éves népesség körében, ugyanakkor a 

válság kirobbanását követő első évben csökkent a társadalmi intéz-

ményekbe és az emberekbe vetett bizalom átlagos mértéke (Füstös, 

2011, Gábos et al., 2014). Azonban, amíg az intézményi és társadal-

mi bizalom a lakosság gyors alkalmazkodásának köszönhetően a 

következő évre megközelítette a krízis előtti átlagos szintet, az eu-

rópaiak szubjektív életminőségének és jóllétének alakulását ettől a 

trendtől eltérő, lassabb javulás jellemezte Az európai lakosság a 

recesszió kedvezőtlen hatását elsősorban a növekvő munkanélküli-

ség mellett a romló életkörülményeken és a növekvő bizonytalan-

ságérzeten keresztül tapasztalta meg, mely a sérülékeny társadalmi 
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csoportoknál jelentkezett hangsúlyosan (Eurobarometer, 2014). A 

háztartások kevesebb jövedelemből gazdálkodhattak, kiadásaikat 

racionalizálták, és sok esetben a családok életmódjukon is változtat-

ni kényszerültek. Kevesebbet fordítottak magukra, szabadidejük 

aktív eltöltésére, és általában nem terveztek hosszabb távon a jövő-

re. Általános megtakarítási formaként jelentkezett az egészségügyi 

kiadások csökkentése, személyes vagyontárgyak értékesítése, ami a 

fenti változásokkal együtt több stresszt és nyugtalanságot hozott 

mindennapjaikba. Mind az országuk gazdaságának rossz állapotá-

ért, mind személyes életükben bekövetkezett kedvezőtlen változá-

sokért a megkérdezettek egyértelműen a válságot okolták. A krízis 

előtti időszakban a családok anyagilag és érzelmileg is stabilabb 

életet élhettek, mint a válság éveiben. A mindennapi stressz, fruszt-

ráció és aggodalom az európai lakosság szubjektív jóllétének, első-

sorban a jóllét érzelmi aspektusának kedvezőtlenebb alakulásához 

vezetett a kilábalás időszakában. A tagállamok többségében 2006-

hoz viszonyítva 2012-ben alacsonyabb átlagos affektív jóllétszint 

volt jellemző, mely kedvezőtlen tendencia 2015-ben is általános 

európai trendként jelentkezett (Ivony, 2017).  

 A recesszió Magyarországon is jelentős változásokat eredmé-

nyezett a gazdasági- és társadalmi folyamatokban, amelyet makro-

gazdasági és jövedelem-egyenlőtlenségi indikátorok egyértelműen 

jeleztek (1. táblázat). Hazánkban a válság kirobbanását követően a 

bruttó hazai termék volumenindexe a 2008-as értékhez képest 2012

-re jelentősen lecsökkent, jóllehet a 2009-es úgynevezett válságévet 

a stagnálás évei követték, azonban az adatok alapján 2013-tól a gaz-

daság erősödését figyelhettük meg. A munkanélküliség és foglal-

koztatás alakulása ezzel a trenddel hasonló folyamatot mutatott, 

összességében 2008 és 2012 között a felnőtt népesség körében 3,2 
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százalékponttal nőtt a munkanélküliségi ráta, azonban elsősorban a 

fiatalok szorultak ki a munkaerő-piacról, körükben 8,7 százalék-

ponttal emelkedett az állástalanok aránya. A jövedelemegyenlőtlen-

ségek a kilábalás éveiben folyamatosan növekedtek, az anyagi 

depriváció előfordulásának gyakorisága a teljes népességen belül 

2012-ben volt a legmagasabb (Szivós-Tóth, 2013, 2015; Gábos et 

al., 2016). A lakosság eladósodása már a válság előtt megkezdődött 

a kedvező lakáshiteleknek köszönhetően, a háztartások egyre keve-

sebbet spóroltak meg a váratlan kiadásaikra, jövőbeli szükségleteik-

re. A kilábalás éveiben a kedvezőtlen tendencia folytatódott, 2012-

ig a lakosság pénzügyi megtakarításai átlagosan folyamatosan csök-

kentek, enyhe javulás a 2013-at követő évben volt megfigyelhető 

(Medgyesi, 2016), de a reálfogyasztás is 2012 után nőtt meg jelen-

tősebben. A magyar társadalom szubjektív jóllétének alakulása e 

folyamatokhoz hasonló trendet követett . Láthatjuk, hogy a lakos-

ság átlagos élettel való elégedettsége és boldogságérzete a válság 

időszakában jelentősen lecsökkent, és a kilábalás éveiben 2012-re 

nem érte el a válság előtti szintet. Azonban 2012-től mindkét muta-

tó esetében javulás figyelhető meg. Mind a szubjektív indikátorok, 

mind a főbb gazdasági és egyenlőtlenségi mutatók alakulása alapján 

a 2012-es évet ezért a kilábalás éveinek kumulatív összhatását meg-

ragadó időpontként határoztuk meg a kutatásunkban. A fenti társa-

dalmi-gazdasági folyamatok alapján jelen kutatás elsődleges kérdé-

se, hogyan alakult a lakosság többdimenziós indikátorral mért szub-

jektív életminősége a válságot követően. Jóllehet a bevezetőben 

elmondottaknak megfelelően a szubjektív életminőség csökkenését 

valószínűsítjük, azonban a következőkben bemutatásra kerülő szak-

irodalom alapján ez korántsem egyértelmű. A 3. ábra a kutatás fő 

hipotézisét mutatja be, mely szerint a szubjektív életminőség a vál-

ságból való kilábalás éveiben a korábbi 2006-os értékekhez viszo-



8  

 

nyítva 2012-re feltételezhetően valamelyest csökkent. (Ivony, 

2017). A lenti ábrán bemutatottak alapján a diagram a szubjektív 

életminőség hipotetikus alakulását ábrázolja, melyen Y tengelynél 

2006 és 2008 között a válság lecsapódásaként bekövetkezett teljes 

változás (csökkenés) látható. A szubjektív jóllét recessziót követő 

visszaesése 2010-ben fordulatot vett és javulást mutatott. A 2010-es 

évnél látható javulás mértékét (b), illetve a válság kedvezőtlen hatá-

sát (c) betűvel tüntettük fel. Láttuk, hogy a kilábalás elhúzódásának 

köszönhetően 2010 után ismételt csökkenést mértek az egyitemű 

indikátorok (2. ábra), melyet itt a 2012-es évnél jeleztünk. Így a 

2012-es év hipotetikus értéke összeadódik egyrészt a válság és a 

kilábalás időszakában bekövetkezett csökkenésekből: (c) és (d), 

beleértve azon változásokat is, melyeknek okait nem ismerjük, vagy 

nem tudjuk mérni, másrészt a 2010-es év pozitív hatásának átlagér-

téket javító maradékhatása jelenik még itt meg, amelyet (e)-vel je-

löltük.  
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A korai allardti koncepció dimenziói tartalmaznak mind 

tartós érzelmi percepciókat (boldogságérzet), mind átmeneti, idő-

szakos érzéseket (magány, nyugtalanság), illetve azok hiányát meg-

ragadó indikátorokat. A többdimenziós szubjektív életminőség indi-

kátor kifejlesztése szempontjából ezért lényeges szempontnak tar-

tottuk, hogy az életminőség alakulásában szerepet játszó egyéni 

érzések allardti meghatározása (’feelings of well-being’) a 2. feje-

zetben részletesen bemutatásra kerülő amerikai koncepcióhoz 

(’subjective well-being’) hasonló elvet követ (Diener, 1994), mely 

utóbbi teóriát segédelméletként, koncepciónk támogatására hívtuk 

fel. Jelen kutatás elméleti kiindulópontja Erik Allardt ’Having-

Loving-Being’ néven ismertté vált jóléti koncepciója. Allardt jóléti 

modellje az alapvető emberi szükségletek három fő dimenzióját 

definiálja: a materiális-, a szociális- és a személyes fejlődés szük-

ségleteit.  

Kutatásunk ugyanakkor nem irányul a magyar lakosság 

pszichológiai jóllétének (Ryff, 1989, Ryff-Keyes, 1995), vagy lelki-

állapotának (Kopp, 2008) a vizsgálatára. Továbbá nem citálunk 

olyan vizsgálatokat, amelyekben ugyan multidimentionális jóllét-

indikátor került kidolgozásra, mint például azok a kutatások, ame-

lyeknek elméleti keretét a World Health Organization (WHO) men-

tális és viselkedési zavarok statisztikai osztályozása szolgáltatta, 

ahogyan láthattuk Huppert és So (2009) tanulmányában, majd az 

erre épülő Harrison és szerzőtársai (2016) munkájában. Ezen kuta-

tások központi fogalmi eleme a „flourishing”, mely fogalom a pszi-

chológiai jóllét koncepciójához (mint mentális jóllét) tartozik hozzá 

(Keyes, 2002, 2007).  
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2. A felhasznált módszerek 

 Az elemzéshez az adatokat a European Social Survey 

(továbbiakban: ESS) keresztmetszeti felvételei biztosították. A min-

ta véletlenszerű mintavétel alapján került kiválasztásra minden or-

szágban. Az empirikus elemzéséhez a tematikus kérdőívblokk alap-

ján kiválasztott 3. és 6. hullámok adatait, azon belül is a 

„Személyes és társadalmi jóllét” (Personal and social wellbeing) 

rotációs moduljait használtuk, mely adatfelvételt a 2006-os évben a 

Magyar Gallup Intézet készítette el 2006. november 21. és 2007. 

január 28. közötti időtartamban (N=1518 fő), míg a 2012-es felvé-

telt a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. 2012. november 11. és 2013. 

február 17. között (N=2014 fő)1. A kutatás hipotéziseit a különbség 

a különbségekben (DID) sztenderd módszerével, összevont kereszt-

metszeti adatokon (pooled cross sectional data) teszteltük.  

 Az adatok az ESS dokumentációban leírtaknak megfelelően 

kerültek súlyozásra. A magyar adatokat azzal a súlyváltozóval sú-

lyoztuk, mely alapvetően azt korrigálja, hogy adott ország válasz-

adói az alkalmazott mintavételi eljárás folytán eltérő valószínűség-

gel kerüljenek a mintába. Az összevont adatok esetében az adatállo-

mányok az adott hullámhoz tartozó keresztmetszeti súlyváltozókkal 

kerültek súlyozásra. A többváltozós elemzések regressziós eljárás-

sal, a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával készültek 

el. Az önálló mintákon azonban az eredmények értékelésekor nem a 

standardizált, hanem a standardizálatlan regressziós beta együttha-

tókat tekintettük át, amely a változók természetes mértékegység-

ében mérve mutatja meg, hogy a magyarázó változó egy egységnyi 

változása a függő változóban milyen átlagos változást idéz elő, 

szintén a maga természetes egységében mérve (Moksony, 2006).  

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym


 11 

 

 Dichotóm magyarázó változók esetében ez kifejezi a válságot 

megelőző időpontban (2006=0) becsült különbségnek, a válságot 

követő időpontban (2012=1) becsült különbséggel való összeveté-

sében mutatkozó eltérését, vagyis különbségét. A szubjektív életmi-

nőségre az alábbiakban levezetett regressziós-egyenletet írtuk fel:  

Ŷ= ß0+ß1 
x Év + ß2 

x X1 + ß3 
x (Év x X1) + e;   

ahol ß1 = a 2012-es év hatása, ß2 = házasok életminősége az egye-

dülállókéhoz viszonyítva, ß3 = a kilábalás éveinek hatása a házasok-

nál. A különbség a különbségekben becslés tehát az interakciós tag 

standardizálatlan beta értéke (B3), ami a következő: 

B3 = (ȳházasok2012 - ȳházasok2006) - ( ȳegyedülállók2012 - ȳegyedülállók2006). 

A fent idézett szakirodalom alapján az egyenletben az Y a függő 

változó, melynek Ŷ értékét a magyarázó változókkal becsli a mo-

dell. Az egyenlet bal oldalán a »ß0« a regressziós egyenlet konstan-

sa (a függő változó átlagos értéke akkor, amikor a magyarázó válto-

zó értéke nulla); az »Év« az adatfelvételek időpontja, »ß1« az Év 

hatása; »X1« a magyarázó változó egyéni szintű paraméterbecslése, 

»ß2« a magyarázó változó hatása (a függő változó szórásának átla-

gos változása a magyarázó változó egy egységnyi szórásmódosulá-

sát követően.). Az »ÉvxX1« az interakciós szorzat, »ß3« a válság 

éveinek hatása a magyarázó változóra, ami sztenderdi-zálatlan B3 

együtthatóként a házasok és egyedülállók között lévő azon lehetsé-

ges szubjektív életminőségbeli különbséget ragadja meg, ami a vál-

ság és kilábalás éveinek köszönhető; »e« a reziduum (a tapasztalati 

és a függvény alapján becsült Y értékek különbségei, vagyis a Ŷ 

értéktől, tehát a változók közötti átlagos összefüggéstől, a függő 

változót befolyásoló egyéb tényezők miatti eltérések).   
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 Mindegyik modellt kontrollváltozók nélkül, majd azok 

bevonásával futtattuk le. Lényegesnek tartjuk kiemelni, hogy a 

változók közötti ok-okozati összefüggések irányát nem célja 

jelen kutatásnak vizsgálni, a kiválasztott statisztikai elemzési 

módszerek csakis az összefüggéseket, a változók közötti együtt

-járások erősségét és irányát, azok szignifikáns voltát mutatják 

ki. Tehát a sztenderdizálatlan B értéke megmutatja, hogy a ma-

gyarázó változó egy egységnyi változása a függő változóban 

milyen átlagos változást idéz elő. Dichotóm magyarázó válto-

zók esetében ez kifejezi a válságot megelőző időpontban 

(2006=0) becsült különbségnek, a válságot követő időpontban 

(2012=1) becsült különbséggel való összevetésében mutatkozó 

eltérését, különbségét, vagyis növekedését vagy csökkenését 

(Buckley-Shang, 2003; National Bureau of Economic Reserach, 

2007). Tekintettel arra, hogy a két időszak összehasonlításában 

vizsgáljuk meg a társadalmi nagycsoportok szubjektív életmi-

nőségbeli változásait pooled adatokon, ezért a kiválasztott 

sztenderd diff-in-diff eljárás a vizsgálathoz a szakirodalom 

alapján a megfelelő módszer.  
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3. Az értekezés tudományos eredményei 

1. Fő eredménye a kutatásnak, hogy megállapíthattuk, Magyaror-

szágon a válság évei után, az összetételi hatások kiszűrése mellett, 

nem csökkent szignifikánsan a lakosság átlagos szubjektív életmi-

nősége. Ezzel egy korábbi teóriának, a ’set-point’ elméletnek a rele-

vanciáját magyar adatokon a válsággal kapcsolatban, hasonlóan 

más kutatásokhoz, a dolgozat is konfirmálta. 

2. A dichotóm társadalmi nagycsoportok vizsgálatai alapján lát-

tuk, hogy a házasság szubjektív életminőségre kifejtett kedvező 

hatását mind az önálló, mind az integrált modelljeink alátámasz-

tották. Tehát az egyedülállókhoz képest azok, akik házasságban 

vagy törvényes élettársi kapcsolatban éltek, kedvezőbb szubjek-

tív életminőséget értek el 2012-ben is. Ugyan a válság hatására 

itt felírt hipotézisünk nem igazolódott, azonban az alapvető ösz-

szefüggést, mely szerint a házasság, kedvező egzisztenciális és 

pszichés hatásainak köszönhetően (Frey-Stutzer, 2003a, 2003b) 

pozitívan hat az egyéni jóllét alakulására (Diener et al., 1999; 

Oswald-Wu, 2009; Graham et al., 2010), a mi eredményeink is 

igazolták. Ugyanakkor a házasság a boldogság alskálával állt erős 

pozitív kapcsolatban, mely hatás erőssége 2012-re valamelyest eny-

hült, feltételezhetően ennek okán nem konfirmálták adataink a vál-

ság befolyására itt felírt hipotézisünket. 

3. A munkaerőpiaci jelenléttel kapcsolatosan kutatásunk során 

nem a hagyományos aktív-inaktív dichotóm kategóriákat válasz-

tottuk, ahol az aktívak között a munkanélküliek is szerepelnek, 

hanem az előző hét jellemző tevékenységét vettük alapul, és a 

’dolgozik-nem dolgozik’ dichotóm csoportok életminőségbeli 

eltéréseit vizsgáltuk meg a válságot követően. Amíg a kétválto-
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zós összefüggések, jóllehet gyenge erősségű kapcsolatok mellett 

azt mutatták, hogy azok, akik dolgoznak, nagyobb arányban for-

dulnak elő az elégedettek, az önmegvalósítók, a boldogok és a 

pozitív érzelmi egyenleggel rendelkezők között, mint a teljes 

mintában, addig a többváltozós elemzések esetében, köszönhe-

tően a gyenge kapcsolatoknak, az önálló modelleknél nem talál-

tunk szignifikáns összefüggést a szubjektív életminőség mérté-

kével kapcsolatosan. Az integrált regressziós modellek eredmé-

nyei alapján - ahol az elemzésbe bevont összes változó együttes 

hatása érvényesült -, pedig azt állapíthattuk meg, jóllehet itt is 

gyenge szignifikancia mellett, hogy a dolgozók csoportjának 

szubjektív életminősége 2012-re valamelyest csökkent. 

4. A szubjektív indikátorok alapján létrehozott társadalmi nagycso-

portok életminőségbeli különbségeinek alakulására felírt hipotézise-

inket azonban kutatásunk nem tudta igazolni. Adataink szerint, 

azon dichotóm társadalmi nagycsoportok, akik kijönnek és akik 

nem jönnek ki a rendelkezésükre álló jövedelemből, akik általános 

egészségi állapotukat rossznak, illetve jónak értékelték, és azok kö-

zött, akik lakókörnyékükön biztonságérzetről, illetve annak hiányá-

ról adtak számot, szubjektív életminőségbeli különbségeik a recesz-

szió éveit követően nem tértek el a korábbi, 2006-os értékekhez 

képest szignifikánsan. A recesszió éveinek hatását tehát nem tudtuk 

kimutatni ezeknek a csoportoknak az életminőségbeli változásai-

ban, annak ellenére, hogy ezt az évet tekintettük több makro-

mutató, egyenlőtlenségi- és szubjektív indikátor alapján a válság-

időszak negatív csúcspontjának.  
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5. Az optimista beállítottság, a nehézségeken történő felülkereke-

désben, adaptációs technikaként lényeges szerepet játszhatott a vál-

ság kedvezőtlen következményeinek leküzdésében, így az egyének 

életminőségének alakulásában. Azonban túlzott optimizmus egy 

rossz alkalmazkodásnak a jele is lehet (Cummins et al., 2014). 

Vizsgálatunkban a jövőbe optimistán, bizakodóan tekintő attitűddel 

mértük a személyes beállítottságot, és az optimisták és pesszimisták 

dichotóm csoportját hoztuk létre. Mind az önálló, mind az integrált 

regressziós modellek a két csoport szubjektív életminőségbeli di-

vergenciáját mérték a válságot követően. Tehát az optimista szem-

lélet szubjektív életminőség alakulására kifejtett befolyását a válság 

évei felerősítettek, 2006-hoz képest 2012-ben jóval kedvezőbb élet-

minőséget érhettek el az optimista szemlélettel rendelkezők. 

6. Az egyéni anómia- és elidegenedésérzet elterjedtségére vo-

natkozóan a válság hatásaként elsősorban az attitűd elterjedtsé-

gének a változására voltunk kiváncsiak. A korábbi szakirodalom 

alapján láttuk, hogy Magyarországon az átmenet éveit jellemző 

recesszió idején nőtt az anómiás tünetek és az elidegenedésérzet 

elterjedtsége a lakosság körében, jóllehet az attitűd gyakorisága 

a ’90-es évek második felére csökkent (Spéder et al., 1998; Ele-

kes-Paksi, 2000; Hegedűs, 2000). Az adataink a válsággal kap-

csolatos feltételezésünket alátámasztották, Magyarországon nőtt 

az egyéni anómia- és elidegenedésérzet elterjedtsége 2012-re, a 

korábbi időszakhoz viszonyítva. A szakirodalomból ismert, a 

szubjektív jóllét és az egyéni anómia- és elidegenedésérzet kö-

zötti negatív kapcsolatot (Spéder-Kapitány, 2002) eredményeink 

az önálló és az integrált regressziós modelleken szintén alátá-

masztották.  
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