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1.  Bevezetés 

1.1. A disszertáció felépítése 

Disszertációmban a szubjektív jóllét és a társas környezet közti összefüggé-

seket vizsgálom. A disszertáció három, önálló tanulmányként is olvasható fejezetből 

épül el, amelyekben a szubjektív jóllét és a társas környezet témakörének három sze-

letét vizsgálom meg. A három témakört Veenhoven és Ehrhardt (1995) által felvázolt 

három elmélet (összehasonlítás-elmélet, folklór- vagy jellemvonás-elmélet, életkö-

rülmények-elmélet) közül kettő köt össze. 

 Az összehasonlítás-elmélet (comparison-theory) szerint az élet értékelése 

egy olyan mentális kalkuluson alapul, ami az – összehasonlítás alapjául szolgáló –  

észlelt valóság és az elvárások összehasonlítását jelenti. Az összehasonlítás alapja 

maga sem nem állandó, hanem változó: egyrészt más emberek megfigyeléséből, 

másrészt a saját korábbi tapasztalatból származik. Ezek az összehasonlítás két fő 

irányát is kijelölik. Az egyik a társadalmi  vagy társas összehasonlítás (social com-

parison), ami a másokhoz való viszonyítást emeli ki. A saját tapasztalatokra épülő 

összehasonlítás (lifetime comparison) egy belső referenciapontot feltételez. Ennek 

során az egyének a saját korábbi életükhöz képest értékelik a helyzetüket, így az el-

mélet alapján akár jó körülmények között is elégedetlene(bbe)k lehet valaki, ha a 

korábban még jobb körülmények között élt 

A fentiekhez hasonlóan a kognitív összehasonlítást emeli ki Michalos (1985) 

Többszörös Diszkrepancia Elmélete (Multiple Discrepancy Theory), amely szerint az 

egyének jólléte hét – a saját törekvéseket és tapasztalatot, valamint a másokhoz való 

viszonyítást felölelő – dimenzió mentén érzékelt diszkrepancia függvénye.1 Klasszi-

kus tanulmányában Easterlin (1974) is a relatív helyzetet emeli ki magyarázatként, 

amikor azt a kérdést próbálja megválaszolni, hogy az egyes országokon belül miért 

nincs kapcsolat a GDP növekedése és a magukat boldognak valló emberek aránya 

között.  

                                                 
1 Michalos elméletét később részeltesebben is bemutatom az 1.2.2. alfejezetben. 
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A folklór- vagy jellemvonás-elmélet (folklore-theory, trait-theory) szerint az 

elégedettség nem (csupán) egyéni értékelésen alapul, hanem a jóllét kulturálisan is 

meghatározott. Az értékek, normák, az élet értékelésének mikéntje egy tágabb közös-

ség (például nemzet) hagyományaiban, múltjában gyökereznek, így az szubjektív 

jóllét részben független az objektív életkörülményektől. Másképp fogalmazva: azo-

nos objektív körülmények között is eltérő lehet két ember elégedettsége, amennyiben 

a kulturális hátterük, az értékeik, normáik, esetleg világszemléletük különbözik. A 

magyarok relatív elégedetlensége (Molnár & Kapitány, 2014) fakadhat például a 

pesszimista világszemléletből vagy az általános bizalomhiányból is, amely tényezők 

ebben az értelmezésben az objektív gazdasági-társadalmi jellemzőktől megkülönböz-

tetett kultúra részei. 

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a két elmélet érvényessége ese-

tén a szubjektív jóllét az objektív körülményektől független volna – jóllehet 

Veenhoven és Ehrhardt (1995), valamint Veenhoven (1994) (véleményem szerint 

tévesen) ezt kéri számon a két elméleten, és utasítja el őket az objektív életkörülmé-

nyek elégedettséget meghatározó szerepe mellett érvelve. A két elméletből csupán 

annyi következik, hogy a szubjektív jóllétet a társas összehasonlítás és a kultúra, a 

generációk között átörökített normák, értékek, vélekedések is meghatározzák. Ter-

mészetesen nem hagyható figyelmen kívül a Veenhoven és Ehrhardt által harmadik-

ként említett életkörülmény-elmélet (livability-theory) sem, amely az objektív kö-

rülmények, a gazdasági, társadalmi jellemzők fontosságát emeli ki. 

Disszertációm a következőképpen épül fel. A bevezető fejezetben röviden 

összefoglalom a szubjektív jóllét fogalmát és mérését: bemutatom, hogy miért van 

szükség a szubjektív életminőség mutatóira, ismertetem a szubjektív jóllét legfonto-

sabb definícióit és mérőeszközeit, vázlatosan felsorolom az általam is használt muta-

tó érvényességével és megbízhatóságával kapcsolatos eredményeket, végül pedig 

felvázolom, hogy a társadalomtudományok – és még szűkebben a szociológia – 

szempontjából milyen kutatási kérdések érdekesek a szubjektív jóllét kapcsán. Ez a 

bevezető fejezet az érintett témák száma miatt viszonylag bő terjedelmű, ugyanakkor 

annak érdekében, hogy a terjedelme ne legyen aránytalanul nagy, a bemutatott ta-

nulmányok és eredmények felsorolása szükségképpen jelzésértékű és sokszor szűk-

szavú, a részletesebb kifejtésre a bevezetés aránytalanul hosszúra növelése nélkül 

nincs lehetőség. A bevezető terjedelmét már csak amiatt is igyekeztem a lehető leg-
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szűkebbre szabni, mivel a későbbi témákat érintő elméleti és szakirodalmi áttekintést 

az egyes fejezetek elején végzem el. 

A disszertáció 2. fejezete, amely a Szociológiai Szemle 2011/3-as számában 

megjelent tanulmány kiegészített, egyes részeiben átdolgozott változata, elsősorban 

az összehasonlítás-elmélethez kapcsolódik. A társadalomtudományokban a vonat-

koztatási csoportok vagy referenciacsoportok szerepének vizsgálata hosszú időre 

tekint vissza (Duesenberry, 1949; Merton, 2002; Stouffer, 1949; Veblen, 1975). Ez a 

fejezet erre a tradícióra épít, és azt vizsgálom benne, hogy milyen kapcsolatban van 

élettel való elégedettség a relatív jövedelemmel, vagy más szóval a referenciacsoport 

átlagjövedelmével. Az elemzésben elsősorban a másokkal való összehasonlításra 

koncentrálok, de a belső referenciapontra, az egyén korábbi jövedelmére (saját ta-

pasztalatokra épülő összehasonlítás) is kitérek. 

A 3. fejezet a Journal of Happiness Studies folyóirathoz benyújtott, a szer-

kesztőség által nagyobb változtatásokkal elfogadott tanulmány magyarra fordított és 

részben kiegészített, átalakított változata. Ez a rész elsősorban a jellemvonás-

elméletre épít. Ebben a részben a szubjektív jóllét kulturális meghatározottságát 

vizsgálom a nemzetközi migrációt természetes kísérletként alkalmazva. Közelebbről 

arra vagyok kíváncsi, hogy a generációk között átörökített értékek, normák, véleke-

dések együtteseként értelmezett kultúra szignifikáns meghatározója-e a szubjektív 

jóllétnek. A kultúra fogalma – ebben az értelmezésben – azokat a belső tényezőket 

(értékeket, vélekedéseket, attitűdöket, normákat) ragadja meg, amelyek egy egyén 

„kulturális örökségét” alkotják, de kizárja a tárgyi kultúrát, valamint a gazdaságot, a 

politikát és a társadalmi struktúra egyéb intézményeit, így a definíció igen közel áll 

Triandis (2004, p. 507) materiális kultúrától megkülönböztetett szubjektív kultúra 

definíciójához, ami a „vélekedések, attitűdök, normák, szerep-percepciók és értékek 

közös mintáit” jelenti. 

Végül a 4. fejezetben a két nézőpontot, illetve elméletet vegyítve azt vizsgá-

lom, hogy a partnerek egymáshoz viszonyított jövedelme hogyan függ össze az élet-

tel való elégedettségükkel, és ezt a kapcsolatot hogyan befolyásolják a nemi szere-

pekkel kapcsolatos attitűdök. Ez a fejezet tehát a társadalmi összehasonlítást vizsgáló 

kutatásokhoz, valamint az értékek, normák szerepét vizsgáló kutatásokhoz is kapcso-

lódik. Mindemellett mindhárom elemzésben alapvető hátteret nyújt az életkörül-
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mény-elmélet is, amely a legalapvetőbb szinten az objektív gazdasági-társadalmi 

körülményeket megragadó kontrollváltozók formájában jelenik meg. 

1.2. Fogalom és mérés 

A szubjektív mutatók egyre fontosabb szerepet játszanak az életminőség jel-

zőszámai között. A sokat hivatkozott Stiglitz-jelentés szerint az életminőség mérésé-

hez objektív és szubjektív adatokra is szükség van. Javaslatainak egyike szerint a 

statisztikai hivataloknak olyan kérdéseket is szerepeltetniük kellene az adatfelvétele-

ikben, amelyek képesek mérni, hogy az emberek hogyan értékelik a saját életüket  

(Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). A szemléletváltást jelzi az is, hogy az Eurostat 

2013-ban az EU-SILC lakossági adatfelvételébe beépített egy a szubjektív jóllét mé-

résére szolgáló modult (KSH, 2014). 

A szubjektív jóllét a tudományos publikációknak is egyre népszerűbb témája. 

A tudományterület három jelentősebb specializált folyóirattal rendelkezik, amelyek 

közül kettő a 2000-es évek óta létezik. Az 1974-ben alapított Social Indicators Re-

search (2013-as IF: 1,452) fő fókuszában az életminőség elméleti és gyakorlati kér-

dései állnak. A 2000-ben létrehozott Journal of Happiness Studies-t (2013-as IF: 

1,772) kifejezetten a szubjektív jólléttel foglalkozó tanulmányoknak szentelték, míg 

a hat évvel későbbi Applied Research in Quality of Life (2013-as IF: 0,642) a folyó-

irat címében is jelzett módon olyan életminőséggel foglalkozó természet- és társada-

lomtudományi kutatásoknak ad teret, amelyek elsősorban a gyakorlati következmé-

nyekre, az eredmények alkalmazására koncentrálnak. 

A szubjektív jóllét tudományos népszerűségének növekedésének illusztrálá-

sára a Web of Science adatbázisában2 a kutatási területtel kapcsolatos kulcsszavakra 

kerestem rá a szociológiai folyóiratok angol nyelvű cikkeiben. Az 1975 és 2013 kö-

zött megjelent publikációknál a happiness, a „life satisfaction” és a „subjective well-

being” kereső-kifejezéseket használtam. A kifejezéseket a publikációk címében, 

absztraktjában és a kulcsszavaik között kerestem. Mivel a vizsgált 39 év alatt a tu-

dományos közlemények száma is jelentősen emelkedett, ezért kontrollként két klasz-

szikus szociológiai fogalomra, a „social mobility” és a „social class” kifejezésekre is 

kerestem. Ez a két kifejezés lehetővé teszi a trendek összehasonlítását. 

                                                 
2 http://www.webofknowledge.com/ 
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Az eredményeket az 1. ábra mutatja. Az y tengelyen a cikkek gyakorisága he-

lyett a kumulatív relatív gyakoriság szerepel, ami jobban összevethetővé teszi a fo-

lyamatokat. Az ábrából tehát az olvasható le, hogy a Web of Science adatbázisában 

szereplő 1975 és 2013 között megjelent összes publikáció hány százaléka jelent meg 

egy adott évig. A görbék tehát Lorenz-görbéket jelentenek. Amennyiben az adott 

témájú publikációk az évek között egyenletesen jelentek volna meg, akkor egy lineá-

ris egyenest látnánk. Jól látszik, hogy a szubjektív jólléttel kapcsolatos kereső-

kifejezések vonala a másik két „klasszikus” szociológiai fogalom vonala alatt halad. 

Ez azt jelenti, hogy a másik két fogalommal összevetve a szubjektív jólléttel foglal-

kozó publikációk egyenlőtlenebbül oszlanak meg az egyes évek között, mégpedig 

olyan módon, hogy kisebb hányaduk jelent meg a vizsgált időszak elején. Míg a „so-

cial mobility” és a „social class” kifejezéseket tartalmazó 1975 és 2013 között meg-

jelenő cikkek fele sorrendben 2000-re, illetve 2003-ra megjelent, addig a happiness, 

a „life satisfaction” és a „subjective well-being” kifejezéseket tartalmazó cikkeknél 

sorrendben 2008, 2007 és 2008 ugyanez a dátum. 
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1. ábra: Az egyes keresőszavakat tartalmazó publikációk kumulatív relatív gyakori-

sága 1975 és 2013 között a Web of Science adatbázisában (százalékban) 

 

 

1.2.1. Miért van szükség az életminőség szubjektív mutatóira? 

Az életminőség szubjektív mutatóit már az 1920-as, 1930-as években hasz-

nálták (Angner, 2011; Ferriss, 2004; Schuessler & Fisher, 1985), az igazán jelentős 

elterjedésük azonban a második világháború után, a 1970-es, 1980-as évekre tehető. 

Az 1960-as években a fő cél a társadalom jólétét mérő GDP mellé egyéb (jólléti) 

szempontokat figyelembe vevő társadalmi jelzőszámok kifejlesztése volt (Bukodi, 

2001; Land, Michalos, & Sirgy, 2012).  

Diener és munkatársai (2009) az objektív (gazdasági és a társadalmi) jelző-

számoknak számos olyan hiányosságát sorolják fel, amelyek a szubjektív mutatókat 
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fontos és nélkülözhetetlen kiegészítőivé teszik azoknak.3 Az első ilyen, hogy ezek az 

objektívnek tűnő indikátorok sem objektívek, ha figyelembe vesszük, hogy maguk is 

társadalmi konstrukciók: számos politikai, gazdasági érdek és szempont figyelembe-

vételével alakították ki őket.  

Egy következő problémacsoport arra vonatkozik, hogy a mutatók túlságosan 

az anyagi jólétre koncentrálnak (Ferriss, 2004). A GDP és az egyéb gazdasági jelző-

számok alapfeltevése, hogy a jövedelem és az anyagi jólét (wealth) a jóllét (well-

being) legfontosabb meghatározói. Ebben az értelmezésben a jóllét és a közgazdasági 

értelemben vett hasznosság fogalma azonos. A nemzeti jövedelem mérésére szolgáló 

mutatók az élet számos oldalát nem mérik. Az olyan pénzben nyilvánvalóan nehezen 

kifejezhető dolgokon túl, mint a vallásosság vagy a szerelem, számos monetarizálha-

tó tevékenység is kimarad a számolásból: így például a házimunka, az önkéntes 

munka vagy a hobbiként végzett tevékenységek. További hiányossága ezeknek a 

mutatóknak, hogy számos olyan tényező is növeli őket, ami feltehetően a társadalmi 

jólétét inkább csökkentő folyamatokat jelez (például a legális prostitúció, a börtönök 

számának a növekedése).  

A jóllét gazdasági indikátorokkal való mérése feltételezi, hogy az egyének a 

preferenciáik realizálása érdekében pénzüket gazdasági javak és szolgáltatások vá-

sárlására költik. Az egyének racionálisan döntenek, így képesek a hasznosságukat, 

azaz a jóllétüket maximalizálni. Számos kutatás bizonyítja azonban, hogy az egyének 

nem a közgazdaságtani racionalitás szerint cselekszenek. A preferenciák realizálásá-

hoz nem elegendő a döntési lehetőségek minél szélesebb köre, azok közül ki kell 

tudni választani a legjobbat, legjobbakat. A legnagyobb hasznosságot biztosító dön-

tést azonban sok tényező lehetetleníti el (Ariely, 2011; Schwartz, 2006), ennek meg-

felelően a pénz, az anyagi javak és a jóllét közti kapcsolat nem igazán erős (Hajdu & 

Hajdu, 2013; Layard, Mayraz, & Nickell, 2010).4  

Egyéb kiegészítő mutatók szükségességét veti fel az a tény is, hogy míg nem-

zeti szinten meglehetősen sok idő és erőforrás felhasználásával viszonylag megbízha-

tó és érvényes mutatót5 képesek előállítani, addig egyéni szinten a jövedelmet leg-

                                                 
3 Ebben az alfejezetben, az életminőség szubjektív és objektív indikátorainak összehasonlításakor, ha 
másként nem jelzem, Diener és munkatársainak (2009) munkájára építek. 
4 Sőt, egyes kísérletek szerint a vizsgált személyek más tényezőkhöz képest kevéssé tartják fontosnak 
a pénzt a „jó élethez” (King & Napa, 1998). 
5 A fenti számos hiányosság mellett. 
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gyakrabban önbevallással mérik. Az egyének ugyanakkor bizonyos országokban 

hajlamosak eltitkolni a jövedelmüket, de ha igyekeznek pontosan válaszolni a kér-

désre, akkor is nehezen veszik számba az összes bevételüket. Különösen igaz ez az 

önfoglalkoztatókra vagy egyéb nem alkalmazottként dolgozó személyekre. 

Részben a pénz és a jóllét közti feltételezett kapcsolat gyengeségét és a gaz-

dasági jelzőszámok említett hiányosságait hivatottak orvosolni a társadalmi jelző-

számok, amelyek az életminőség anyagi oldala mellett egyéb dimenziókat is figye-

lembe vesznek. A gazdasági jelzőszámokhoz hasonlóan ezek is objektív indikátorok-

nak tekinthetőek abban az értelemben, hogy egy meghatározott, a jó élethez szüksé-

gesnek gondolt tényezők listája alapján összegzik egy mutatóban a társadalom élet-

minőségét. Ilyen mutatószám például az például a Human Development Index (Em-

beri Fejlődés Index), amely az oktatás és az írástudás, valamint a várható élettartam 

mutatóit is magába sűríti, a – szubjektív komponenst is tartalmazó – Happy Planet 

Index (Boldog Bolygó Index), amely a várható élettartamból, az élettel való elége-

dettségből és az ökológiai lábnyom nagyságából áll elő, vagy a bhutáni király által a 

70-es években kitalált Gross National Happiness (Bruttó Nemzeti Boldogság) muta-

tója, amelyben a nem gazdasági tényezők kapnak hangsúlyos szerepet. Ebben az 

esetben az objektivitás azt is jelenti, hogy bizonyos személyek vagy csoportok döntik 

el, hogy milyen tényezők határozzák meg leginkább egy társadalom életminőségét, 

így az indikátorok készítésekor figyelembe vett területek listája az összeállítók érté-

kelését tükrözik, ami viszont már szubjektív értékítéletnek tekinthető.  

Ha csak a pénzen keresztül elérhető életminőségre gondolunk, már akkor is 

nyilvánvaló, hogy az egyes emberek preferenciái meglehetősen eltérőek, nem min-

denki ugyanazokra a javakra költi a pénzét, ezért az ilyen listák szükségképpen töké-

letlenül ragadják meg egy társadalom életminőségét. Ha összeállítható is lenne egy 

megfelelőnek gondolt lista azokról a területekről, amelyek fontosak egy társadalom 

jóllétéhez, további lényeges kérdések merülnek fel. Egy indikátor létrehozásához az 

egyes területeket súlyozni kell. Az egyes egyének is különböznek abban, hogy mit 

tartanak fontosnak az életben, de ha jelentős földrajzi, nemzeti különbségek vannak e 

tekintetben, akkor a társadalmi indikátor nem jelzi megfelelően az életminőség elté-

réseit az országok között vagy akár egy országon belül a régiók között.  
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Számos mérési probléma is felvetődik ezen indikátorok kapcsán.6 Az egyes 

tényezők meghatározása és/vagy mérése nem egyértelmű – gondoljunk az öngyilkos-

ságra. Nem egyértelmű, hogy mit tekintünk öngyilkosságnak, és a kategorizációt 

például kulturális, vallási okok is befolyásolhatják. A különböző kultúrák között elté-

rő lehet a mérni kívánt fogalmak/jelenségek jelentése. Ha az egyes indikátorok jelen-

tése azonos is a különböző kultúrákban, az indikátor objektív szintje nagyon eltérő 

tartalmú lehet. Például az oktatás esetében egy adott iskolai végzettség mögötti tu-

dás- és kompetenciaszint igen eltérő az egyes országok között, amennyiben ezt stan-

dardizált tesztek segítségével számszerűsítjük. Ugyanolyan végzettségű egyének 

lényegesen különböző képességekkel rendelkeznek attól függően, hogy melyik or-

szágban szerezték meg a végzettségüket.  Az azonos mutatószámok „jelentése” szin-

tén eltérő lehet. Az ezer főre jutó kórházi ágyak és az orvosok száma az egészségügyi 

ellátás magas szintjét is jelentheti, ugyanakkor a lakosság rossz egészségi állapotára 

is utalhat. Nem egyértelmű továbbá, hogy mi a társadalmi indikátorok optimális 

szintje. Mennyi önkéntes munkát kell végezniük az embereknek? A hosszú élettar-

tam kívánatosnak tűnik ugyan, de akkor is az-e, ha a fejlett egészségügy nagyon 

rossz állapotú betegeket tart életben?  

Látható tehát, hogy a megfigyelhető cselekvéseket és tényeket számokkal 

mérő objektív társadalmi jelzőszámok létrehozása és értelmezése is számos szubjek-

tív elemet tartalmaz. Nem alkotható olyan teljes és mindenkire érvényes lista, amely 

a jó élet szempontjából fontos területeket minden kétséget kizáróan összehasonlítha-

tóan tartalmazza. Az életminőség szubjektív mutatói ezért nem csak hasznos kiegé-

szítő információkat nyújtanak a gazdasági és a társadalmi jelzőszámok mellett, ha-

nem minőségileg is eltérő indikátort jelentenek. Mivel szubjektív értékelésre épül-

nek, ezért képesek a jó élethez szükségesnek gondolt tényezők megítélésének sokfé-

leségét megjeleníteni, továbbá ha a szubjektív mutatószámok reprezentatív mintán 

alapulnak, akkor jól írják le az egész populáció nézeteit. Mindezeken túl Diener és 

munkatársai (1997) amellett érvelnek, hogy mivel az egyének kitüntetett helyzetben 

vannak a saját életminőségük értékelésében, ezért a szubjektív mutatók különösen 

alkalmasak a jóllét mérésére. 

                                                 
6 A mérési problémák jelentős része más, nem kizárólag az életminőségre vonatozó indikátorok kap-
csán is hasonlóképpen felvethető. 
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1.2.2. A szubjektív jóllét fogalma 

A szubjektív jóllétet leggyakrabban az élet különböző területeinek átfogó ér-

tékeléseként definiálják, azaz a fogalom az élettel való általános elégedettségre utal. 

A szubjektivitás az egyéni értékelésben nyilvánul meg: nem maga a mérés szubjektív 

– még pontosabban csak annyira szubjektív, mint minden más mérés –, hanem a fo-

galom, a mérés tárgya az (OECD, 2013a). Az egyes egyének a saját értékeik, igénye-

ik, szükségleteik és vágyaik szerint értékelik az életüket, így nem objektív, külső 

mércéhez mérik az élet minőségét, hanem a saját belső elvárásaikhoz viszonyítják 

(Michalos, 1985; Veenhoven, 1996, 2000).7 Az élet értékelése tehát akkor lesz jó, ha 

az egyén jóként, kívánatosként, pozitívként tekint a saját életére, pozitívan értékeli 

azt (Diener et al., 2009; Veenhoven, 2012). 

A legtöbb esetben a szubjektív jóllét, az elégedettség, a boldogság vagy a 

hasznosság fogalmakat felcserélhetőnek, gyűjtőfogalomnak (umbrella term) tartják, 

mivel azok egyaránt az élet szubjektív értékelését takarják (Easterlin, 2001; Easterlin 

et al., 2010; Sági, 2006; Veenhoven, 2000, 2008).8 A szubjektív jóllét két kompo-

nensből, egy kognitív és egy affektív komponensből áll (Diener, 1994; Diener & 

Oishi, 2000; Kahneman et al., 2010; Veenhoven, 2010).9 Az előbbi az élet, az életkö-

rülmények, az élet alakulásának általános értékelését, míg az utóbbi egy adott idő-

szak az érzelmi tapasztalatait takarja (Kahneman et al., 2010).10  

A szubjektív jólléttel foglalkozó társadalomtudományi (szociológiai, közgaz-

daságtani) kutatások jellemzően a kognitív összetevő szerepét emelik ki. Frey és 

Stutzer (2002a) a boldogságot kognitív folyamatok eredményének tartja, és az (élet-

                                                 
7 Ahogy később látni fogjuk ezek a belső elvárások, belső egyéni mércék nem állandóak, valamint 
társadalmilag meghatározottak. Két ilyen, a disszertáció későbbi fejezeteiben is megjelenő külső meg-
határozó tényező lehet a vonatkoztatási vagy referenciacsoportok helyzete (például jövedelme), vala-
mint az országok közötti kulturális különbségek, az egyes országokban eltérő normák szerepe (például 
hogy felfelé vagy lefelé történő összehasonlítás a jellemző). 
8 Ezzel szemben például Inglehart (1990) a boldogságot ideiglenes állapotnak tekinti, ami éppen 
bekövetkező események eredménye, inkább érzelmi állapot, míg az elégedettség a vágyak, törekvések 
és a megvalósulásuk közti kapcsolatot mutatja, inkább kognitív értékelés eredménye. 
9 Bár például Lucas, Diener és Suh (1996) az affektív komponenst két összetevőre osztja, így náluk a 
szubjektív jóllét egymástól elválasztható összetevői a pozitív érzelmek, a negatív érzelmek és az élet-
tel való elégedettség. 
10 A két komponenst többféleképpen is nevezik: egyesek tapasztalati jóllétről (experienced well-being) 
és értékelt jóllétről (evaluated well-being) beszélnek (Kahneman & Riis, 2005), mások az élvezetesség 
szintjéről (hedonic level of affect) és megelégedettségről (contentment) (Veenhoven, 1994, 2008), 
vagy éppen értékelő (judgmental) és affektív (affective) komponensről beszélnek (Diener et al., 2010). 
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tel való) elégedettséggel azonosítja. Hasonlóan a kognitív értékelést helyezi a közép-

pontba Michalos (1985) is. A Többszörös Diszkrepancia Elmélet (Multiple Discrep-

ancy Theory) szerint az elégedettség és a boldogság hét érzékelt diszkrepancia függ-

vénye: (a) az egyén által birtokolt és vágyott dolgok közötti, (b) az egyén által birto-

kolt és a releváns mások által birtokolt dolgok közötti, (c) az egyén által a jelenben 

és a múltban birtokolt dolgok közötti, (d) az egyén által a jelenben birtokolt dolgok 

és a múltbeli elvárások közötti, (e) az egyén által a jelenben és a jövőben birtokolt 

dolgok közötti, (f) az egyén által birtokolt és a megérdemeltnek gondolt dolgok kö-

zötti, és végül (g) az egyén által birtokolt és a szükséges dolgok közötti diszkrepan-

ciáé.  

A szubjektív jóllét kognitív oldalának hangsúlyozását Veenhoven (2008) 

pragmatikus oldalról magyarázza: a szociológusokat elsősorban az érdekli, amit az 

emberek tesznek, cselekednek, nem pedig az, amit éreznek: a társadalomtudományok 

célja a társadalmi cselekvések megértése és magyarázata. Azonban jellemzően azok 

a szerzők sem hagyják teljesen figyelmen kívül a szubjektív jóllét affektív kompo-

nensét, akik a kognitív elemeket emelik ki. Michalos (1985) például az érzelmeket 

kognitív (ismerethez kötött) és konatív (cselekvéshez kötött) folyamatok eredményé-

nek, így az elégedettség és boldogság meghatározójának tekinti. Frey és Stutzer 

(2002a) az „objektív” és a „szubjektív” boldogság megkülönböztetésével ad teret az 

érzelmeknek. A szubjektív boldogság a már bemutatott elégedettséggel, boldogság-

gal azonos, és az egyének saját, az élettel való elégedettségükre vagy boldogságukra 

vonatkozó értékelését takarja. Ez tehát elsősorban kognitív folyamatot jelent, és az 

egyének memóriára támaszkodik. Az „objektív boldogság” ezzel szemben a pszicho-

lógusok érdeklődési körébe tartozik, és a szubjektív jóllét valamilyen objektív módon 

történő mérésére utal. Ilyen lehet például az agyhullámok figyelése. Ebben az eset-

ben valamilyen technikai folyamat határozza meg, detektálja a boldogságszintet, ami 

általában valamilyen mérhető érzelem szintjét jelenti. 

Ebben a disszertációban – igazodva a kutatási terület szociológiai és tágabban 

a társadalomtudományi tradícióihoz – Diener, Suh és Oishi (1997), valamint 

Veenhoven (2008, 2012) definíciójára építve a szubjektív jóllétet elsősorban az élet 

átfogó és általános pozitív értékelésével azonosítom, elfogadva azonban, hogy az 

értékelésben a pozitív érzelmek magas gyakorisága és a negatív érzelmek alacsony 
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gyakorisága is szerepet kap.11 Egy egyén ugyanis, amikor a saját élettel való elége-

dettségét meghatározza, két információforrásra épít: az élet értékelésének kognitív 

eredményére és az azokra az affektív információkra, amiket a saját érzéseiből nyer 

(Veenhoven, 1984). Andrews és McKennel (1980) elemzése szerint az egy itemes, 

szubjektív jóllétre vonatkozó kérdéseknek egyaránt van affektív és kognitív kompo-

nense, ugyanakkor a boldogsággal foglalkozó kérdéseknél az affektív és kognitív 

komponensek hányadosa magasabb, míg az elégedettségre vonatkozó kérdéseknél 

ugyanez a hányados alacsonyabb. Eszerint tehát mind a boldogság, mind az elége-

dettség tartalmaz affektív és kognitív összetevőket is, csupán az összetevők aránya 

eltérő. Ennek megfelelően a továbbiakban – bár a disszertáció fejezetei az élettel való 

elégedettséggel foglalkoznak – az elégedettség, a boldogság és a szubjektív jóllét 

fogalmakat egymással felcserélhetőként használom, de – amennyiben másképp nem 

jelezem – az élet általános értékeléseként értelmezem. 

A fentiekben ugyan amellett érveltem, hogy az egyének kitüntetett helyzetben 

vannak a saját életminőségük értékelésében, de érdemes a szubjektivitásnak némi 

korlátot adni. Tatarkiewicz (2010, p. 26) a boldogság némileg szigorúbb meghatáro-

zását adja, mivel annak igazoltságát is elvárja: „a boldogság tartós, teljes és igazolt 

elégedettség az élettel”. Az szubjektív elégedettség tehát fontos eleme a boldogság-

nak (vagy jóllétnek), ugyanakkor ennek objektíven is igazoltnak kell lennie. Az em-

berek ugyanis meglehetősen nagy adaptációs képességgel rendelkeznek, nyomorúsá-

gos körülmények között is érezhetik magukat boldognak, ugyanakkor ezt nem tart-

hatjuk valódi jóllétnek. Mint ahogy nem tarthatjuk annak a pusztán szórakoztató, 

hedonisztikus tevékenységgel vagy akár különböző tudatmódosító szerekkel elért 

boldogságot sem. 

1.2.3. A szubjektív jóllét mérése 

A szubjektív jóllét mérése történhet több itemes kérdéssorral vagy egy kér-

déssel; utólagos értékelésre vagy azonnali (on-line) értékelésre épülve; globális, az 

élet egészére vonatkozó vagy bizonyos életterületre koncentráló kérdéssel; valamint 

a kognitív, illetve az affektív összetevőkre koncentrálva. A következőkben elsősor-

                                                 
11 A következő, 1.2.3. alfejezetben részletesebben érvelek amellett, hogy a társadalomtudományok 
számára miért fontosabb az élet értékelése, azaz a szubjektív jóllét kognitív komponense. 
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ban, de nem kizárólag az élettel való általános elégedettség mérését mutatom be, de 

kitérek a szubjektív jóllét érzelmi oldalát vizsgáló fontosabb mérőeszközökre is. 

Az egyik legismertebb több kérdésből álló mérőeszköz az öt itemes Satisfac-

tion With Life Scale, ami kifejezetten az élettel való elégedettség mérésére lett kifej-

lesztve (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 1993). A hétfokú Likert-skálával mért 

öt item a következő: 

1. Az életem szinte minden területen közel áll a tökéleteshez. 

2. Kitűnőek az életkörülményeim. 

3. Elégedett vagyok az életemmel. 

4. Mindezidáig elértem az általam fontosnak tartott dolgokat az életben. 

5. Ha újra leélhetném az életem, szinte semmit se változtatnék rajta. 

Más több kérdésből álló mérőeszközök az egyes életterületekre vonatkozó 

elégedettségi kérdésekből állnak össze. A Personal Wellbeing Index hét itemből áll, 

amit két opcionális item egészíthet ki (International Wellbeing Group, 2013). Az 

egyenlő súllyal összegzendő kérdések a következők: 

Mennyire elégedett… 

1. az életszínvonalával? 

2. az egészségével? 

3. azzal, amit elért az életben? 

4. a személyes kapcsolataival? 

5. a biztonságérzetével? 

6. azzal, amennyire a közösségének a részének érzi magát? 

7. a jövőbeli biztonságával? 

Az opcionális kérdések: 

1. A saját életére és a személyes körülményeire gondolva, mindent 

összevetve mennyire elégedett az életével? 

2. Mennyire elégedett a saját spirituális vagy vallási életével? 

Az előbb bemutatott módszerek utólagos értékelésre, retrospekcióra épülnek. 

Az azonnali értékelést használó módszerek közül az Experience Sampling Method 
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(ESM) és a Day Reconstruction Method (DRM) a legelterjedtebb, amelyek elsősor-

ban szubjektív jóllét affektív komponensét mérik (Kahneman & Krueger, 2006). 

Az ESM célja a személyes tapasztalatok tanulmányozása. A kutatásban részt-

vevő személyeket egy elektronikus szerkezet véletlenszerű vagy fix időpontokban 

(naponta többször) hangjelzéssel figyelmezteti, majd a résztvevők a hangjelzés után 

olyan (elektronikus) kérdőívet töltenek ki, amely többek között az aktuális tevékeny-

ségükre, gondolataikra, fizikai és társas környezetükre, tevékenységükre, érzelmi 

állapotukra és szubjektív jóllétükre vonatkozik (Csikszentmihalyi & Larson, 1987). 

A módszer előnye, hogy az egy-egy időpillanatra vonatkozó értékelés miatt mentes 

az utólagos értékelésből fakadó torzításoktól (Robinson & Clore, 2002), ugyanakkor 

drága, a résztvevők számára jelentős terhet jelent, és mivel az időpillanatok mintáján 

alapul, ezért kevés információt szolgáltat a ritkán előforduló eseményekről 

(Kahneman et al., 2004). 

A Kahneman és munkatársai (2004) által kifejlesztett DRM során a kutatás-

ban résztvevő személyek a nap végén naplószerűen lejegyzik, hogy milyen tevékeny-

ségeket végeztek, majd ezek részletes adatai rögzítése mellett az egyes tevékenysé-

gekhez kapcsolódó érzelmeiket, többek között a boldogságukat is értékelik. A DRM 

célja olyan adatoknak a gyűjtése, amelyek azonosak azokkal az adatokkal, amiket 

valós időben lennének összegyűjthetőek. A DRM hatékonyabb, mint az ESM, mivel 

olcsóbb, kevésbé veszi igénybe a résztvevők idejét, nem szakítja meg a résztvevők 

tevékenységeit, és a napi összes tevékenységükről is információt ad. A visszaemlé-

kezés miatti torzításokat azzal igyekszik elkerülni a módszer, hogy az egyes tevé-

kenységek részletes tulajdonságait és környezetét felidézteti (Kahneman et al., 2004; 

Kahneman & Riis, 2005). 

Bár a retrospekción alapuló elégedettség mérések nem tekinthetőek az azon-

nali mérések egyszerű átlagának, mivel például egy adott időszak utolsó eseményei-

nek és a legintenzívebb eseményeknek erőteljes hatásuk van az utólagos értékelésre 

(Diener, Wirtz, & Oishi, 2001; Fredrickson & Kahneman, 1993; Kahneman et al., 

1993), a társadalomtudományok számára mégis ezek az utólagos értékelések az ér-

dekesebbek. A szubjektív jóllét retrospektív mutatóinak, és különösen a retrospektív 

értékelésen alapuló kognitív komponensének relatív fontosságát az adja, hogy a cse-

lekvések megértésében, magyarázatában és esetleges előrejelzésében kitüntetett sze-

repe van a korábbi tapasztalatokkal kapcsolatos emlékeknek, ugyanis egy döntés 
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vagy cselekvés előtt a korábbi döntésekből vagy cselekvésekből fakadó elégedettség 

figyelembevétele csak a korábbi tapasztalatok figyelembevétele és értékelése útján 

lehetséges. Ezt illusztrálja Wirtz és munkatársainak (2003) kutatása, amelyben diá-

kok nyaralási tapasztalatát vizsgálták. A kutatásban résztvevők a nyaralásuk alatt 

naponta többször rögzítették a pozitív és negatív érzéseiket, valamint az általános 

értékelésüket, majd ugyanezeket a kérdéseket a nyaralás után is megválaszolták, vé-

gül pedig azt is megkérdezték tőlük, hogy részt vennének-e megint az adott nyaralá-

son. Az eredmények szerint a nyaralás utólagos értékelése pozitív kapcsolatban van a 

megismétlésével kapcsolatos szándékkal, míg a nyaralás alatti (on-line) értékelések 

hatása nem szignifikáns. Azaz a kutatók eredményei szerint a cselekvéseket a koráb-

bi cselekvésekről megőrzött emlékek közvetlenül befolyásolják, míg az azonnali, a 

korábbi cselekvés alatti tapasztalatok nincsenek közvetlen kapcsolatban a cselekvés 

megismétléséről szóló döntéssel. 

Részben emiatt, részben az egyszerűségük miatt a társadalomtudományi kuta-

tásokban az egy kérdéses, visszaemlékezésen alapuló mutatókat használata a legel-

terjedtebb: szinte az összes nagy, nemzetközi összehasonlító kutatás (pl. European 

Social Survey, World Values Survey, European Community Household Panel, 2013-

tól az EU Statistics on Income and Living Conditions is) tartalmaz valamilyen egy 

itemes, globális szubjektív jóllétre vonatkozó kérdést (lásd: 1. táblázat). Ezekben az 

esetekben a globális kérdéseknél az életük („Mindent egybevetve mennyire elégedett 

az életével?”), az életük alakulásának („Mindent egybevetve mennyire elégedett az 

élete alakulásával?”) vagy a boldogságuk („Mindent összevetve, mit mondana ma-

gáról, Ön nagyon boldog, meglehetősen boldog, nem nagyon boldog vagy egyáltalán 

nem boldog?”) értékelésére kérik a megkérdezetteket – jellemzően négy, öt, tíz vagy 

tizenegy fokú skálán. A skála értékei lehetnek verbális kategóriák, ami a négy vagy 

ötfokú skálákra jellemző inkább (például nagyon boldog – boldog – boldogtalan – 

nagyon boldogtalan), és lehetnek numerikusak is. Az utóbbi esetben a skála két vég-

pontjához rendelnek verbális kategóriákat (például teljesen elégedett – teljesen elé-

gedetlen). Ezen kérdések mindegyike utólagos értékelésen, retrospekción alapul, 

azaz a megkérdezetteknek vissza kell emlékezniük egy bizonyos időszakra vagy akár 

az életük egészére és valamilyen átlagban kell kifejezniük az adott időszakra vagy az 

életükre jellemző elégedettséget, boldogságot. Ezek a mutatók tehát egy általános 

helyzet, egy általános értékelés sűrítményeinek tekinthetőek. 
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1. táblázat: Az egy itemes, globális szubjektív jóllétre vonatkozó kérdések néhány 

jelentősebb nemzetközi és hazai kutatásban 

Kutatás Kérdés 

European Social Survey 

Mindent összevetve mennyire elégedett mostani életé-
vel? Kérem, válaszoljon a XX. kártyalap segítségével, 
amelyen „0” jelenti, hogy Ön teljesen elégedetlen, a 
„10” pedig hogy Ön teljesen elégedett. 

European Social Survey 
Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak? 
Kérem, használja a XX. kártyalapot! (0 – nagyon bol-
dogtalan, 10 – nagyon boldog 

World Values Survey/European 
Values Study 

Mindent egybevetve, összességében mennyire elége-
dett jelenlegi életével? Kérem, használja ezt a kártyát a 
válaszadásban! (1 – elégedetlen, 10 – elégedett) 

World Values Survey/European 
Values Study 

Mindent összevetve, mit mondana magáról, Ön  
1 – nagyon boldog 
2 – meglehetősen boldog  
3 – nem nagyon boldog  
4 – egyáltalán nem boldog   

European Quality of Life Survey 

Mindent figyelembe véve mit mondana, mennyire 
elégedett a mai életével? Kérem, helyezze el a vélemé-
nyét egy 1-10-ig terjedő skálán, ahol „1” azt jelenti, 
hogy 'nagyon elégedetlen', a „10” pedig azt, hogy 'na-
gyon elégedett'.  

European Quality of Life Survey 

Mindent egybevetve, mennyire érzi boldognak magát 
egy 1 és 10 közötti skálán értékelve? Itt az „1” azt 
jelenti, hogy 'nagyon boldogtalan', „10” pedig azt, 
hogy 'nagyon boldog'. 

TÁRKI Háztartás Panel 1992-
1997 

Kérem, mondja meg, hogy mennyire elégedett a kö-
vetkező dolgokkal. Ha egyáltalán nincs megelégedve, 
mondjon nullát, ha teljesen elégedett, adjon 10-est. 
Mennyire van megelégedve élete eddigi alakulásával, 
életpályájával? 

TÁRKI Háztartás Monitor 
1998-2007 

Kérem, mondja meg, hogy mennyire elégedett a kö-
vetkező dolgokkal. Ha egyáltalán nincs megelégedve, 
mondjon nullát,ha teljesen elégedett, adjon 10-est. 
Mennyire van megelégedve élete eddigi alakulásával, 
életpályájával? 

KSH Életünk Fordulópontjai (a 
Genereation and Gender 
Programme, GGP része) 

A XX. válaszlap segítségével mondja meg, mennyire 
elégedett a következő dolgokkal. A 0 azt jelenti, hogy 
egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy 
teljesen elégedett. Mennyire van megelégedve élete 
eddigi alakulásával? 
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1.2.4. Érvényesség és megbízhatóság 

Ahogy bármilyen mutatónál, a szubjektív jóllét indikátorainál is fontos a mé-

rés minősége. Ebben a részben – elsősorban az egy itemes, globális kérdésekre kon-

centrálva – a szubjektív jóllét mutatóinak érvényességét és megbízhatóságát alátá-

masztó eredményeket mutatom be röviden. 

A kérdezettek jellemzően könnyen és gyorsan tudnak válaszolni az elégedett-

ségüket vagy boldogságukat firtató kérdésekre, és könnyen megértik azokat (arculati 

érvényesség – face validity). A válaszidők és a válaszhiányok meglehetősen alacso-

nyak. Az utóbbiak hasonló nagyságúak, mint az iskolázottságra vagy a családi álla-

potra vonatkozó kérdéseknél (OECD, 2013a; Veenhoven, 1996). 

A mutatók megfelelő mértékben korrelálnak a szubjektív jóllét más proxy 

méréseivel (konvergencia érvényesség – convergent validity). Több kutatás szerint a 

kérdőívvel mért elégedettség és a kérdezett személy elégedettségének a kérdezőbiz-

tos vagy a kérdezetthez közel álló személyek általi értékelése hasonló egymáshoz 

(Pavot & Diener, 1993; Sandvik, Diener, & Larry, 1993). Schneider és Schimmack 

(2009) meta-analízise szerint az egyén saját maga által értékelt szubjektív jólléte és 

az egyén elégedettségének külső (barátok vagy családtagok által történő) értékelése 

között az átlagos korrelációs együttható 0,42.12 A szubjektív jóllét kognitív kompo-

nensei (élettel való elégedettség vagy boldogság) esetében a korreláció magasabb 

volt, mint a két affektív komponensnél. A szubjektív jóllét a kérdezettek cselekvései-

vel és viselkedésével is konzisztens kapcsolatban van, amit a következő – jelzésérté-

kűen felsorolt – kutatások is szemléltetnek. A boldog emberek a társas interakciók 

során többet mosolyognak (Fernández-Dols & Ruiz-Belda, 1995), és a magukat elé-

gedettnek vallók öngyilkossági kockázata is kisebb (Koivumaa-Honkanen et al., 

2001). A munkájukkal elégedetlenek nagyobb valószínűséggel mondanak fel (Clark, 

2001), az életükkel elégedetlenek nagyobb valószínűséggel emigrálnak 

(Otrachshenko & Popova, 2014), a házaspárok tagjai közötti elégedetlenség különb-

ség pedig jó előrejelzője a válásnak (Guven, Senik, & Stichnoth, 2012). Ezen felül a 

megfigyelt agyi aktivitás is a szubjektív jólléttel együtt változik (Urry et al., 2004), 

valamint a magukat boldognak valló és a boldogtalannak valló embereknél a stressz-

                                                 
12 Ez a korrelációs együttható közepesnek vagy közepesen erősnek tekinthető az eltérő információfor-
rásokat is figyelembe véve (Cohen, 1992; Hemphill, 2003). 
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helyzetben termelődő hormon, a kortizol szintje is jelentősen különbözik (Steptoe, 

Wardle, & Marmot, 2005). 

Végül pedig a szubjektív jóllét mérései a várt összefüggést mutatják számos 

társadalmi, gazdasági és demográfiai változóval (konstrukciós vagy szerkezeti érvé-

nyesség - construct validity). A munkanélküliség igen jelentős negatív hatással van 

az elégedettségre (Clark, 2003; Clark & Oswald, 1994), míg például a jó egészségi 

állapot és a társas kapcsolatok pozitívan befolyásolják azt (Dolan, Peasgood, & Whi-

te, 2008). Bár a jövedelemnek viszonylag gyenge a kapcsolata az elégedettséggel 

(Hajdu & Hajdu, 2013; Layard et al., 2010), elmondható, hogy a magasabb jövede-

lemmel rendelkezők elégedettebbek, mint a kevesebbet keresők (Mentzakis & Moro, 

2009; Sacks, Stevenson, & Wolfers, 2013). Az időmérleg kutatások szerint pedig a 

vizsgált személyek a munkába való ingázással vagy a házimunkával töltött időt érté-

kelik a legkevésbé, míg a pihenést vagy közeli kapcsolatban levő emberekkel töltött 

időt a leginkább pozitívan (Kahneman et al., 2004) 

Az érvényességük mellett a szubjektív jóllétet mérő kérdések megbízhatósága 

is megfelelő. Diener, Inglehart és Tay (2013) áttekintő cikke szerint a több itemes, 

globális elégedettségi kérdések esetében a Cronbach-alfa értéke 0,8 vagy magasabb. 

Az egy itemes kérdések esetében az inter-item korreláció nem vizsgálható, de 

Bjørnskov (2010) a Gallup World Poll és a World Values Survey elégedettség kérdé-

sét összehasonlítva 90 ország esetében erős, 0,75-os korrelációt talált. Krueger és 

Schkade (2008) kutatásában az élettel való elégedettség két hét különbséggel mért 

értékei között erős, 0,59-os volt a korreláció. Az országok átlagos jólléte esetében 

ennél nagyobb az egyes mérések közötti hasonlóság: a Gallup World Poll Cantril-

létrája13 esetében egyéves időtávon 0,93 a korrelációs együttható értéke (Diener et 

al., 2013). 

Mindemellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a méréssel kapcsolatos prob-

lémákat sem. Az egyik ilyen probléma, hogy a méréseket a mérés idejére jellemző 

körülmények viszonylag jelentős mértékben befolyásolhatják a válaszokat: ilyen 

lehet, hogy a hét melyik napján történt az adatfelvétel (Helliwell & Wang, 2014), 

vagy hogy milyen volt akkor az időjárás (Barrington-Leigh, 2008; Schwarz & Clore, 

1983). Amennyiben ezek a változók véletlenszerűen oszlanak meg a kérdezettek kö-

                                                 
13 A viszonylag ritkán alkalmazott Cantril-létrát használó kérdésnél a válaszadónak a „(lehető) 
legrosszabb élet” és „(lehető) legjobb élet” 0-tól 10-ig tartó skáláján kell elhelyeznie a saját életét. 
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rében, a hatásuk nem okoz szisztematikus hibát. Fontosabb elem, hogy bizonyos ün-

nepek (például Karácsony, Valentin-nap) vagy események befolyásolhatják a szub-

jektív kérdésekre adott válaszokat (Deaton, 2012). Továbbá – ahogy más survey kér-

dések esetében is igaz – a kérdéssorrend is befolyásolhatja az elégedettségre vonat-

kozó kérdésre adott válaszokat (Deaton, 2012; Strack, Martin, & Schwarz, 1988). A 

szubjektív jólléti mutatók nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban való alkalmazá-

sakor pedig nem hagyható figyelmen kívül, hogy jelentős kulturális különbségek 

lehetnek abban, hogy a szubjektív jóllét mennyire fontos eleme a jó életnek. Egy 

amerikai és kínai egyetemistákat összehasonlító kutatás szerint az utóbbiak között 

nagyobb volt az aránya azoknak, akik soha nem gondolkoztak azon, hogy boldogok-

e (Diener & Suh, 1997), míg Diener (2000) olyan eredményeket mutat be, amelyek 

szerint más országokhoz képest a nyugati országokban a boldogságot fontosabbnak 

tartják.  

1.3. A szubjektív jóllét és a társas környezet 

Veenhoven (2008) szerint annak, hogy a szociológusok a 2000-es évekig vi-

szonylag keveset foglalkoztak a szubjektív jólléttel, több oka van. Az első, hogy a 

szociológiának a tárgya nem az érzelmek, hanem a (társadalmi) cselekvések vizsgá-

lata, megértése és magyarázata. A második ok, hogy a fogalom elsősorban egyéni 

szinten értelmeződik, míg a szociológia inkább a közösségek, a társadalom (collec-

tiveness) iránt érdeklődik, a szubjektív jóllét pedig inkább egyéni szintű fogalom. 

Egy következő ok, hogy a szociológia hagyományosan a társadalmi problémákkal 

foglalkozik, ha a jóllét témaköréhez kapcsolódva inkább a „rosszullét” (ill-being) áll 

a kutatások fókuszában. A negyedik okot Veenhoven „ideológiainak” nevezi: sok 

szociológus az „objektív jóllét” fogalmai (például társadalmi egyenlőség, társadalmi 

kohézió) mellett elkötelezett, ezért kevesebb figyelmet szentel a szubjektív jólléttel 

foglalkozó kutatásoknak. 

Az előző alfejezetekben már láthattuk, hogy könnyen találhatóak ellenérvek a 

Veenhoven által idézett érvekkel szemben. A szubjektív jóllétnek csupán egyik kom-

ponensét alkotják az érzelmek, a másik – társadalomtudományi szempontból valóban 

fontosabb – komponense a kognitív értékelést takarja.  
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Az idézett érvek közül az, hogy a szociológia kevéssé érdeklődik az egyéni 

szintű jelenségek iránt, nem teljesen állja meg a helyét. A szegénység, a depriváció, 

az különböző tőkefajtákkal való rendelkezés, az attitűdök mind olyan témák, ame-

lyek elsősorban egyéni szinten értelmezettek, mégis klasszikus témái a szociológiá-

nak. Másfelől az egyéni, mikroszintű cselekvéseknek lehetnek társadalmi, makro-

szintű következményei, és fordítva (Coleman, 1990).  

Ha igaz is, hogy a szociológia hagyományosan a társadalmi problémákkal 

foglalkozik, ez semmiképpen sem kizárólagos. A klasszikus szerzők munkáiban is 

jelentős teret kap például a társadalmi kohézió, a társadalmi integráció témája („mi 

tartja össze a társadalmat?”) (Durkheim, 2001; Parsons, 1971), de hasonló, nem az 

„ill-being” tematikába illeszkedő fókusza van például a társadalmi és civil részvétel 

kutatásának is. 

Végül a negyedik, „ideológiai” ok esetében trendváltozás figyelhető meg, 

ahogy már jelen bevezető fejezet elején is láttuk. Az objektív mutatók mellett egyre 

nagyobb figyelmet kapnak a szubjektív mutatók (Diener et al., 2009; KSH, 2014; 

Stiglitz et al., 2009), ezen kívül az objektív mutatók és az elégedettség kapcsolta is 

vizsgálható. Erre példák Easterlin (Easterlin, 1974, 1995; Easterlin et al., 2010) 

klasszikus munkái és a hozzájuk kapcsolódó kutatások (Clark, Frijters, & Shields, 

2008; Di Tella, MacCulloch, & Oswald, 2003; Sacks et al., 2013; Stevenson & 

Wolfers, 2008) a jövedelem, a gazdasági fejlettség és a szubjektív jóllét kapcsolatá-

ról, vagy a társadalmi egyenlőtlenség és az elégedettség kapcsolatát vizsgáló kutatá-

sok (Alesina, Di Tella, & MacCulloch, 2004; Grosfeld & Senik, 2010; Hajdu & Haj-

du, 2014a; Schwarze & Härpfer, 2007). 

A szubjektív jóllét mérésének és magyarázatának tehát valóban számos szo-

ciológiai, társadalomtudományi oldala van, ami számos kutatás és publikációt ered-

ményezett. Az alábbiakban ezek közül igyekszem a fontosabbakat kiemelni és rövi-

den összefoglalni. Az első ilyen, nem csak a szociológiai diszciplínán belüli jelentős 

kutatási irány az elégedettség és a relatív helyzet, a társas összehasonlítás kutatása. A 

társadalmi összehasonlítás és a vonatkoztatási csoportok vizsgálata hosszú múltra 

tekint vissza (Duesenberry, 1949; Festinger, 1954; Merton, 2002; Stouffer, 1949; 

Veblen, 1975). Több tanulmány alátámasztotta, hogy az egyének az életük értékelé-

sénél is figyelembe veszik a relatív helyzetüket: például a relatív jövedelem az ab-

szolút jövedelemhez hasonló vagy azt meghaladó hatást gyakorol az elégedettségre 
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(Mentzakis & Moro, 2009; Molnár & Kapitány, 2006). Többek között Firebaugh és 

Schroeder (2009) amerikai mintán, Wolbring, Keischnigg és Negele (2013) pedig 

német mintán bizonyította a jövedelem és az elégedettség kapcsolatában a társas ösz-

szehasonlítás szerepét. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szubjektív jóllét min-

den meghatározójára igaz, hogy elsősorban a másokkal való összehasonlítás a fontos. 

Kísérleti és survey adatokon végzett kutatások szerint is az élményekre (például nya-

ralásra, sportolásra, kulturális eseményekre) költött pénznek jelentősebb az elége-

dettség-növelő hatása, mint a tárgyakra (például műszaki cikkekre, ékszerekre, ruhá-

ra) költött pénznek (Hajdu & Hajdu, 2014b; Van Boven & Gilovich, 2003), aminek 

az egyik magyarázata az, hogy az élmények kevésbé tárgyai a társas összehasonlítás-

nak (Carter & Gilovich, 2010; Howell & Hill, 2009). 

Szorosan a társas összehasonlításhoz kapcsolódnak, de attól némileg eltérőek 

a társas környezet, a társadalmi normák hatását vizsgáló kutatások. Clark (2003) brit 

adatokon végzett elemzése szerint a munkanélküliség jelentős elégedettség-

csökkentő hatását a regionális munkanélküliségi ráta módosítja: a munkanélküliek 

jólléte pozitívan korrelál a munkanélküliségi rátával. Clark a munkanélküliségi ráta 

hatását a társadalmi norma hatásaként értelmezi, mivel a társadalmi normát a társa-

dalmi tagjai, a „releváns mások” viselkedésétől függőnek tartja. Így minél nagyobb a 

munkanélküliségi ráta, annál gyengébb a munkavégzés normája, és ennek megfelelő-

en a munkavégzés normájának gyengülésével (azaz a munkanélküliségi ráta növeke-

désével) a munkanélküliek egyébként igen jelentős elégedettségi hátránya kisebb 

lesz. Sőt, ezt a hatást nem csak regionális, hanem háztartási szinten és a kérdezett 

partnerének munkanélküliségét mérő változóval is bizonyítja. Ezzel szemben Clark, 

Knabe és Rätzel (2010) német, Oesch és Lipps (2013) pedig német és svájci adato-

kon próbálta részben vagy egészben sikertelenül replikálni az eredményeket. 

Az elégedettség és a társadalmi tőke (Coleman, 1988; Putnam, 2000) kapcso-

lata szintén széles körben vizsgált kérdés. Szinte minden elemzés szerint a házasság-

ban vagy partnerkapcsolatban élők elégedettebbek az egyedülállókhoz, elváltakhoz, 

özvegyekhez képest (Diener et al., 1999; Dolan et al., 2008), ugyanakkor az okság 

iránya nem egyértelmű, a megfigyelések mögött részben szelekciós torzítás áll: az 

egyedülállók közül az elégedettebbek nagyobb valószínűséggel házasodnak (Stutzer 

& Frey, 2006). A családi kapcsolatok mellett a baráti, munkatársi kapcsolatok is ösz-

szefüggenek a szubjektív jólléttel. Helliwell és Putnam (2004) elemzése szerint a 
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barátokkal és szomszédokkal való találkozás magasabb gyakorisága nagyobb elége-

dettséggel jár együtt. Lelkes (2006) pedig a bizalmas kapcsolat hiányának és a bará-

tokkal, kollégákkal, rokonokkal való ritka találkozás alacsony elégedettséggel való 

együttjárását mutatta be. Wallace és Pichler (2009) európai mintán, keresztmetszeti 

adatokon végzett elemzése szerint a civil részvétel, viszonylag gyenge, de pozitív 

kapcsolatban áll a szubjektív jóllét különböző mutatóival. Klar és Kasser (2009) pe-

dig kísérleti módszert használva jutott arra a következtetésre, hogy az okság iránya 

az aktivizmus felől (is) mutat az elégedettség felé. 

Ide kapcsolódnak a bizalom és a szubjektív jóllét viszonyát vizsgáló kutatá-

sok is. Helliwell és Wang (Helliwell & Wang, 2011) nemzetközi adatokat használva 

a bizalom számos típusa és a szubjektív jóllét több indikátora között mutatott ki erős 

kapcsolatot, míg kanadai adatokon azt mutatták meg, hogy a környezetbe (munkatár-

sakba, szomszédokba) vetett bizalom jólléti hatása a legerősebb. Bjørnskov (2006) 

eredményei szerint pedig az élettel való elégedettségre a társadalmi tőke három ösz-

szetevője közül (bizalom, normák, részvétel) a bizalom hatása a legjelentősebb. 

A kutatások egy másik iránya a nemzetek közötti, részben kulturális különb-

ségeket vizsgálja. Ezek felölelik a szubjektív jóllét fogalmában megjelenő különbsé-

geket (Oishi, 2010; Uchida, Norasakkunkit, & Kitayama, 2004), valamint a tágabb, 

attitűdök, normák, vélekedések hatására megjelenő különbségeket is. Ilyen például, 

hogy az individualista országokban (például az Egyesület Államokban, a nyugati 

vagy északi országokban) élők jellemzően elégedettebbek a kollektivista országok-

ban (kelet-ázsiai, dél- és közép-amerikai országokban) élőknél – többek között mivel 

szabadon megválaszthatják egyéni céljaikat (Diener, Diener, & Diener, 1995; E. Suh 

& Oishi, 2002).14 De tágabban ezekhez a kutatásokhoz kapcsolódnak azok is, ame-

lyek azt vizsgálják, hogy bizonyos országok miért elégedetlenebbek másoknál (Mol-

nár & Kapitány, 2014; Senik, 2011). 

Végül pedig az életminőség indikátoraként is egyre nagyobb szerep jut a 

szubjektív jóllétnek. Az egészségi állapot önértékelésen alapuló mutatóit számos 

ország statisztikai hivatali rendszeresen gyűjti, és – ahogy már láttuk – 2013 óta a 

Eurostat is – a Stiglitz-jelentés ajánlásaival összhangban (Stiglitz et al., 2009) – ha-

                                                 
14 Diener, Diener és Diener (1995) három különböző individualizmus-kollektivizmus változó 
(Hofstede I-C szkórjai, Triandis 10 fokú értékelése, valamint a válási arány) esetében is azonos követ-
keztetésre jutott.  
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sonló gyakorlatot folytat a szubjektív jóllét kapcsán (KSH, 2014). A nemzetközi 

szervezetek közül az OECD jár elől ezen a területen rendszeresen szubjektív muta-

tókkal vizsgálva és összehasonlítva az egyes országok életminőségét (OECD, 2011a, 

2013b). 
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2.  Elégedettség és relatív jövedelem: a referenciacsoport összetéte-

lének hatása az információs és státuszhatás erősségére  

A társadalomtudományokban a vonatkoztatási csoportok vagy referenciacso-

portok szerepének vizsgálata hosszú időre tekint vissza. Az a nézet, miszerint aktuá-

lis életkörülményeinket nem egy abszolút mérce szerint értékeljük, hanem társada-

lomban élő személyekként önmagunkat a minket körülvevőkhöz viszonyítjuk, termé-

szetesen nem új keletű. A XIX. század végén például Thorstein Veblen fogalmazott 

meg ilyen irányú gondolatokat: „Minden közösségben, amelyben a javak egyéni tu-

lajdonban vannak, az egyénnek saját lelki békéje megőrzése érdekében arra van 

szüksége, hogy a javak akkora mennyiségét birtokolja, mint azok, akikkel rendszerint 

azonos osztályba sorolja magát, s rendkívül »jövedelmező« számára, ha valamivel 

többje van, mint a többieknek” (Veblen, 1975, p. 54). De említhető a következő, 

John Stuart Milltől származó gondolat is: „Az emberek nem gazdagok, hanem má-

soknál gazdagabbak kívánnak lenni” (Luttmer, 2005, p. 963). Klasszikusnak számító 

tanulmányában Merton (2002) „normatív típusú” és „összehasonlító típusú” vonat-

koztatási csoportokat különböztet meg. Az előbbi az értékek átadásában játszik sze-

repet, az utóbbi a viszonylagos helyzet értékelésében segít. Turner (1956) egy har-

madik típusú csoportot is említ, amit interakciós csoportnak (interaction group) ne-

vez, és csupán a cselekvések feltételeiként, környezeteként jelenik meg. Merton 

(2002) háromfajta vonatkoztatási keretet vázol fel. Az elsőben a vonatkoztatási cso-

portokat az egyénnel tényleges kapcsolatban állók alkotják, a másodikban az azonos 

társadalmi státusúak vagy azonos társadalmi kategóriához tartozók, míg a harmadik-

ban a más státusúak vagy más társadalmi kategóriába tartozók. Természetesen egy 

egyén egyszerre többféle vonatkoztatási csoportot is választhat. 

2.1. Szakirodalmi és elméleti háttér 

A szubjektív jólléttel foglalkozó empirikus tanulmányok között számottevő 

arányban találunk a relatív jövedelmi helyzet elégedettségre gyakorolt hatásával fog-
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lalkozókat.15 Nem meglepő módon ezek szinte mindegyike arra az eredményre jutott, 

hogy a relatív jövedelmi helyzet alapvető szerepet játszik az elégedettség és boldog-

ság alakulásában, sőt számos esetben az abszolút jövedelemnél is fontosabb ténye-

ző.16 

A kutatások első hulláma fejlett országok mintáin negatív kapcsolatot talált az 

elégedettség és a referenciacsoport jövedelme között, azaz ezen eredmények szerint 

ceteris paribus minél magasabb az összehasonlítás alapjául szolgáló csoport jöve-

delme, annál elégedetlenebb az egyén. Clark és Oswald (1996) brit mintán vizsgálta 

a munkával való elégedettség és a szocio-demográfiai, valamint a végzett munka 

jellemzői alapján meghatározott referenciacsoport közti összefüggést. McBride 

(2001) és Luttmer (2005) amerikai adatokat elemzett, előbbi a kérdezett életkora, 

utóbbi pedig a lakóhelye alapján képzett vonatkoztatási csoportokat használva. 

Ferrer-i-Carbonell (2005) német mintán és életkor, iskolai végzettség, valamint terü-

leti alapon képzett referenciajövedelem-elemzésével jutott arra, hogy az összehason-

lítás alapjául szolgáló csoport jövedelmének növekedése fordított arányú kapcsolat-

ban áll a saját jólléttel. 

Ugyanakkor Senik (2004) orosz mintán Clarkhoz és Oswaldhoz (1996) ha-

sonló módon meghatározott referenciajövedelmet használva pozitív kapcsolatot álla-

pított meg a releváns mások jövedelme és az elégedettség között. Ehhez hasonló 

kapcsolatot találtak dán adatokat használva a munkával való elégedettség és a kérde-

zettel azonos szervezetnél dolgozók keresete között is (Clark, Kristensen, & 

Westergård-Nielsen, 2009). A lakóhely alapján felállított vonatkoztatási csoportokat 

vizsgált Clark, Westergard-Nielsen és Kristensen (2009). Eredményeik szerint né-

hány száz főt magukba foglaló dániai kis területeken belül mások jövedelme pozití-

van befolyásolja az elégedettséget. Ehhez hasonlóan Kingdon és Knight (2007) dél-

afrikai mintán azt találták, hogy kisebb közösségekben más háztartások jövedelmé-

nek emelkedése fokozza a saját háztartás helyzetével való elégedettséget, nagyobb 

területet vizsgálva azonban ez a hatás negatív előjelűvé válik. Ez az összefüggés Ka-

nadában is érvényesül (Barrington-Leigh & Helliwell, 2008). 

                                                 
15  Ezekről pl. Senik (2005) és Clark–Frijters–Shields (2008) nyújtanak áttekintést. 
16  A kivételek közé tartozik Akay és Martinsson (2011) tanulmánya, amely azt találta, hogy 
Etiópiában a relatív jövedelemnek nincs hatása az elégedettségre. 
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Nemzetközi adatokat használó, az összehasonlíthatóságot szem előtt tartó 

elemzésből kevés készült. A kivételek közé tarozik Senik (2008) tanulmánya, amely 

a munkaerő-piaci helyzet alapján számított referenciajövedelmet használva negatív 

kapcsolatot talált az elégedettség és a vonatkoztatási csoport jövedelme között Nyu-

gat-Európában, míg pozitív hatást mutatott ki a kelet-európai országokban és az 

Egyesült Államokban. Hasonló eredményre jutottak 19 európai ország adatait ele-

mezve Caporale és munkatársai (2009) életkor alapján felállított referenciacsoportok 

alkalmazásával. 

A fenti eredmények látszólag nehezen egyeztethetőek össze. Egy részük ne-

gatív, másik részük pedig pozitív hatást becsült a referenciacsoport jövedelmére vo-

natkozóan. Az ellentmondás azonban feloldható, ha figyelembe vesszük Hirschman 

és Rothschild (1973) elméletét, amely azt állítja, hogy mások helyzetének javulása 

információt szolgáltathat az egyén jövőbeni kilátásairól, azaz nem csökkenti, hanem 

pozitív várakozások kialakítása révén növeli az elégedettséget. Hirschmanék ezt a 

jelenséget alagúthatásnak nevezik egy közlekedésből vett analógia alapján: ha egy 

dugóban ülve azt látom, hogy a mellettem lévő sávban veszteglő autók elindulnak, 

jobban fogom érezni magam annak ellenére, hogy én továbbra is mozdulatlanul állok 

a saját sávomban, ugyanis kialakul bennem egy olyan várakozás, hogy rövidesen én 

is haladni fogok. Általánosabban fogalmazva: mivel az egyének a jövőről kevés in-

formációval rendelkeznek, így a körülöttük lévők, a releváns mások helyzetéből pró-

bálnak következtetést levonni a jövőbeli eseményekre vonatkozóan. 

Összességében tehát az egyén saját helyzetének a referenciacsoport jövedel-

mével való összehasonlítása egyrészt csökkentheti az elégedettséget, mivel ha valaki 

azt látja, hogy mások jövedelme emelkedik, míg a magáé változatlan marad, kelle-

metlenül érzi magát, társadalmi státusza csökkenését érzékeli. Másrészt fennállhat 

egy ezzel merőben ellentétes hatás is. A referenciacsoport anyagi helyzetének javulá-

sa információt szolgáltathat a jövőbeni kilátásokról. Ha a releváns mások jövedelme 

emelkedik, számíthatok arra, hogy a közeljövőben a saját jövedelmem is emelkedni 

fog. Clark, Kristensen és Westergard-Nielsen (2009) az első jelenségre státuszhatás-

ként (status effect), a másodikra pedig információs hatásként (signal effect) utal. A 

két hatás erősségétől függ, hogy a referenciacsoport jövedelmének hatása negatív 

vagy pozitív előjelű lesz-e. Amennyiben a státuszhatás érvényesül erősebben, mások 
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jövedelmének növekedése csökkenti az elégedettséget, ha azonban az információs 

hatás jelentősebb, a szubjektív jóllét növekszik. 

Magyarországon meglehetősen kevesen foglalkoztak a relatív anyagi helyzet 

és különösen a referenciacsoportok elégedettségre való hatásával. Molnár és Kapi-

tány (2006) a KSH háztartási költségvetés felvételének (HKF) 2002-re vonatkozó 

adatfelvételének felhasználásával a szubjektív jövedelmi pozíció, a relatív jövedelmi 

helyzet szubjektív jóllétet növelő szerepét mutatták be: minél magasabbra helyezi 

valaki a saját háztartását egy szegény-gazdag skálán, annál elégedettebb az életével, 

akkor is, ha a háztartás abszolút jövedelmének hatását kontroll alatt tartották. Sági 

(2000a) az 1999-es TÁRKI Háztartás Monitor adataira támaszkodva többféle refe-

renciacsoport hatását vizsgálta, ugyanakkor csupán ezen csoportok választásának a 

jövedelmi feszültségre való hatását, nem pedig a csoport átlagjövedelmének elége-

dettségre való befolyását elemezte. Egy másik cikkében Sági (2006) egy 2005-ös 

négy volt szocialista országban (Grúzia, Lengyelország, Magyarország, Ukrajna) 

végzett adatfelvétel segítségével a referenciacsoport megválasztása és az anyagi 

helyzettel való elégedettség kapcsolatát vizsgálta. Eredményei szerint, ha jobb hely-

zetben levő csoporthoz viszonyítják a helyzetüket az emberek, elégedetlenebbek 

lesznek, ugyanakkor a referenciacsoport megválasztása más változókra kontrollálva 

nem befolyásolja a szubjektív jóllétet.  

Természetesen nem csak az egyének közti összehasonlítás hat az elégedett-

ségre, hanem az intraperszonális időbeli változás (jövedelmi mobilitás) is meghatá-

rozza a boldogság mértékét, hiszen az egyének önmagukat saját múltbeli helyzetük-

höz is mérik. Mind szociálpszichológiai (Redersdorff & Guimond, 2006), mind a 

szubjektív jólléttel foglalkozó empirikus vizsgálatok (Senik, 2009) is azt mutatják, 

hogy ez az időbeli összehasonlítás (a saját múltbeli helyzethez viszonyítás) gyakran 

jelentősebb hatású, mint egy adott időpontbeli saját helyzet más személyekkel való 

összevetése. Molnár és Kapitány (2006) már idézett tanulmánya szerint minél inkább 

javulónak ítéli valaki az anyagi helyzetét, annál elégedettebb az életével. Lelkes 

(2003) pedig szintén magyar adatokon (a TÁRKI Háztartás Panel 1. hullámának és a 

TÁRKI Háztartás Monitor 1998-as adatfelvételének adatain) arra az eredményre ju-

tott, hogy nem csak a múltbeli jövedelmi mobilitás, hanem az anyagi helyzet várt 

változása, azaz a jövőbeli jövedelmi mobilitás is pozitív hatással van az élettel való 

elégedettségre. Mindez azt jelenti, hogy nem csak egy külső, hanem egy belső refe-
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renciapontot is figyelembe kell vennünk, ha magyarázatot akarunk találni a szubjek-

tív jóllét alakulására. 

Relatív jövedelem fontosságát jól példázza, hogy a szubjektív jólléttel foglal-

kozó kutatások szerint a külső és belső referenciapont együttes figyelembevételével 

jól magyarázható az Easterlin-paradoxonnak nevezett jelenség (Clark et al., 2008). 

Eszerint a 20. század második felében a rohamosan növekvő egy főre jutó nemzeti 

jövedelem ellenére a gazdaságilag fejlett országokban az átlagos elégedettség és bol-

dogság szintje nem változott (Easterlin, 1974, 1995), ami igen rejtélyes a jövedelem 

és az elégedettség általánosan feltételezett szoros kapcsolatának tükrében. A relatív 

helyzet figyelembevételével azonban mindjárt értelmezhetővé válik az észlelt össze-

függés. Mivel a jövedelmek növekedése alapvetően minden személyt érint, így nem 

csupán a saját jövedelem, hanem azon releváns mások anyagi helyzete is javul, akik-

hez az egyén önmagát hasonlítja. Így a relatív helyzet viszonylagos állandósága miatt 

a jövedelemnövekedés nem fordítódik le egy az egyben az elégedettség emelkedésé-

re. Arról sem feledkezhetünk el, hogy az elégedettséget a saját korábbi helyzet is 

befolyásolja. Ha az összehasonlítás a néhány évvel korábbi jövedelemmel történik, 

akkor az egyén csak rövid távon fogja jövedelme adott növekedését ténylegesen az 

elégedettségének növekedéseként megélni, hiszen az idő múlásával ez a magasabb 

jövedelem válik a viszonyítás alapjává. Azaz hosszabb távon ennek az adaptációs 

folyamatnak köszönhetően az elégedettség visszaáll a jövedelememelkedés előtti 

szintre.17 Mindezen hatások eredményezik az átlagos elégedettség és boldogság fej-

lett országokban tapasztalt állandóságát. 

A fentiek alapján egy reprezentatív egyén elégedettségét (S) több tényező is 

befolyásolja. Formálisan ez azt jelenti, hogy az elégedettség egy olyan függvény, 

amelynek argumentumában az abszolút és relatív jövedelmek, illetve egyéb releváns 

tényezők szerepelnek: 

                                                 
17  A jövedelemmel kapcsolatos adaptáció jelenségének létezését számos empirikus tanulmány 
alátámasztotta. Brickman és munkatársai (1978) úttörő cikke azt mutatta, hogy a lottónyertesek 
átlagos boldogsága nem különbözik lényegesen a kontrollcsoportétól. Easterlin (2005) elemzése 
szerint az anyagi javakhoz kapcsolódó aspirációs szint szinte teljesen összhangban változik az anyagi 
jóléttel, azaz egy csaknem teljes mértékű adaptáció megy végbe a jövedelem növekedésekor. Di Tella 
és munkatársai (2010) németországi adatokat vizsgálva jutottak arra az eredményre, hogy nem lehet 
elutasítani a jövedelem változásához történő teljes mértékű adaptációt. 
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  XYEYYYYSS ttttttt ,ˆ,ˆ,, 11  ,  

ahol tY  adott egyén t időpontbeli jövedelme, 1tY  a múltbeli jövedelem18, tŶ  a 

referenciacsoport t időpontbeli jövedelme. 1tEY  az adott személy várható jövőbeli 

jövedelme, amit a referenciacsoport t időpontbeli jövedelme – még pontosabban az 

abból nyert információ – határoz meg. Végül X  az egyén egyéb személyes jellem-

zőinek vektora. Tehát az elégedettséget a jövedelem abszolút szintje mellett egy kül-

ső (referenciacsoport jövedelme) és egy belső (saját múltbeli jövedelmi helyzet) vo-

natkoztatási pont is befolyásolja. A referenciacsoport jövedelme két úton hat az elé-

gedettségre. A státuszhatás tŶ  közvetlen hatásaként azonosítható, az információs 

hatás pedig a várható jövedelmen keresztül hat, amikor is feltételezzük, hogy a vár-

ható jövőbeli jövedelem magasabb, ha a referenciacsoport jövedelme növekszik. A 

két hatás együttese azonosítható a referenciacsoport jövedelmét magában foglaló 

relatív jövedelem koefficiensére vonatkozó empirikus becslésekkel. 

A következőkben magyar adatok segítségével vizsgálom a relatív jövedelem 

elégedettséget befolyásoló szerepét. A fő kutatási kérdésem, hogy az emberek az 

élettel való elégedettségük értékelése során figyelembe veszik-e a mások és a saját 

korábbi jövedelmüket, vagy pedig csak a jövedelmük aktuális szintje a meghatározó. 

Két eltérő időpontot reprezentáló felmérés adatainak segítségével arra a kérdésre is 

választ keresek, hogy miként változott a referenciajövedelem hatása a rendszerváltást 

követő másfél évtizedben. Végül pedig a vonatkoztatási csoport meghatározásának 

szerepét vizsgálom, azaz azt, hogy miként befolyásolja a referenciajövedelem becsült 

együtthatójának értékét az összehasonlítás alapjául szolgáló csoport összetétele. Az 

általános gyakorlat szerint a kutatók exogén módon határozzák meg, hogy kik alkot-

ják a referenciacsoportot, ami így állhat például az azonos életkorúakból, az azonos 

                                                 
18 A függvény argumentumai között az egyszerűség – és ahogy később látni fogjuk a felhasznált adat-
bázisban rendelkezésre álló változók korlátai – miatt szerepel csupán az előző múltbeli időpont jöve-
delme ( 1tY ). Pontosabb lenne több múltbeli időpont jövedelmét is szerepeltetni ( 2tY , 3tY , 4tY  stb.). 

Ugyanakkor ebben az esetben is kutatói döntés kérdése lenne a múltbeli időpontok száma. Di Tella és 
munkatársai (2010) például négy múltbeli időpont jövedelmét, míg Layard és munkatársai (2010) 
három múltbeli időpont jövedelmét veszik figyelembe elemzésükben. 
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földrajzi helyen lakókból vagy akár az azonos iskolai végzettségű, életkorú és lakó-

helyű személyekből is. A kérdés az, hogy ez milyen hatással van az eredményekre.19 

2.2. Adatok és módszerek 

2.2.1. Adatok 

Az elemzéshez két adatbázist használtam fel: a TÁRKI Magyar Háztartás Pa-

nel 1993-as II. hullámát,20 illetve a TÁRKI 2005-ös Háztartás Monitor felmérését.21 

Mindkét kutatás a 16 éves és idősebb személyek megkérdezésével zajlott. Az utóla-

gosan rétegzett minták nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti 

megoszlásai jól illeszkednek a 16 éves és idősebb népesség megfelelő adataihoz.22 

Az 1993-as adatbázis 4159 olyan személyt tartalmaz, aki válaszolt a kutatás egyéni 

kérdőívére, a 2005-ös felmérés pedig 3808-at. 

Az elemzésekben használt függő változó a szubjektív jóllét volt, amelyet a 

következőképpen mértek: „Mennyire van megelégedve élete eddigi alakulásával, 

életpályájával? Ha egyáltalán nincs megelégedve, mondjon nullát, ha teljesen elége-

dett, adjon 10-est.” Az így meghatározott, 11 fokú skálán mért szubjektív jóllétre a 

továbbiakban többnyire elégedettségként utalok, de a szubjektív jóllét, elégedettség 

és hasznosság fogalmakat egymással felcserélhetőként értelmezem. 

A jövedelmet a háztartás éves jövedelméből számított ekvivalens havi jövede-

lemmel ragadtam meg23 oly módon, hogy a háztartás első tagját 1-es, a második tag-

ját 0,7-es, a többi tagját pedig 0,5-es súllyal vettem számításba.24 

                                                 
19  Meg kell jegyezni, hogy az egyén a referenciacsoport tényleges jövedelmét feltehetően nem 
érzékeli közvetlenül, arról csak korlátozott információkkal, esetleg szisztematikusan torzított 
információkkal rendelkezik. 
20  TÁRKI Magyar Háztartás Panel 1993 II. hullám. A magyarországi háztartások anyagi és 
munkaerő-piaci helyzete. Az adatgyűjtemény letétbe helyezője: Társadalomkutatási Intézet Rt., 
Kutatásvezető: Tóth István György. Az adatbázist a TÁRKI Adatbank bocsátotta rendelkezésünkre. 
21  TÁRKI Háztartás Monitor 2005. A magyarországi háztartások anyagi és munkaerő-piaci helyzete. 
Az adatgyűjtemény letétbe helyezője: Társadalomkutatási Intézet Rt., Kutatásvezető: Szivós Péter, 
Tóth István György. Az adatbázist a TÁRKI Adatbank bocsátotta rendelkezésünkre.  
22 Az adatgyűjtemények dokumentációja elérhető a következő linkeken: 

http://www.tarki.hu/cgi-bin/katalogus/tarkifo_hun.pl?sorszam=TDATA-C82 

http://www.tarki.hu/cgi-bin/katalogus/tarkifo_hun.pl?sorszam=TDATA-G20 
23  Lelkes (2003) elemzése alapján az ekvivalens jövedelem erősebb kapcsolatban áll az 
elégedettséggel, mint a személyes jövedelem. 
24  Az alkalmazott súlyrendszert használja például Tóth (1994). 
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A referenciacsoport jövedelmét az előzőekben ismertetett ekvivalens jövede-

lem segítségével számítottam a következőképpen:  





ii Rj

j
R

i Y
N

Y 1ˆ ,  

ahol a bal oldalon az i-edik személyhez tartozó referenciacsoport jövedelme 

áll ( iŶ ), ami minden olyan j személy ekvivalens jövedelmének ( jY ) átlagaként adó-

dik, aki az i-edik személy jellemzői alapján meghatározott iR  referenciacsoportba 

tartozik. 
iRN  az adott referencia-csoportba tartozó személyek száma. 

Az elemzésekben a másokhoz viszonyított relatív jövedelem változóját a kö-

vetkezőképpen számítottam: 

i

iR
i Y

Y
Y ˆ , 

ahol iY  az i-edik személy ekvivalens jövedelme, iŶ  pedig a referenciacsoport 

jövedelme. A relatív jövedelem változója tehát azt mutatja meg, hogy az egyén jöve-

delme mekkora a vonatkoztatási csoportba tartozó személyek átlagos jövedelméhez 

képest. Ha a két jövedelem azonos, azaz az egyén pont annyit keres, mint amennyit a 

referenciacsoportjába tartozó személyek átlagosan, akkor a relatív jövedelmet mérő 

változó értéke 1. Amennyiben az egyén jövedelme elmarad a vonatkoztatási csoport 

jövedelmétől, a változó értéke kisebb 1-nél, amennyiben az egyén jövedelme megha-

ladja a vonatkoztatási csoport jövedelmét, a változó értéke nagyobb 1-nél. 

Mivel a fő kutatási kérdésem ez volt, hogy az emberek az élettel való elége-

dettségük értékelése során figyelembe veszik-e a mások és a saját korábbi jövedel-

müket, vagy pedig csak a jövedelmük aktuális szintje a meghatározó, ezért meg kel-

lett határoznom az egyének referenciacsoportját. Egy egyén többféle viszonyítási 

pontot is használhat, több referenciacsoporthoz is hasonlíthatja a jövedelmét, ami 

megnehezíti a hasonló elemzéseket készítő kutatók helyzetét. Csupán kevés empiri-

kus adat áll rendelkezésre arról, hogy az egyének – saját bevallásuk szerint – kikhez 

viszonyítják a jövedelmüket (a kivételek közé tartozik magyar adatokat (is) használ-

va Sági (2000a, 2000b, 2011), európai mintát használva pedig Clark és Senik 

(2010)).  
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Clark és Senik (2010) a European Social Survey adatai alapján jutott arra az 

eredményre, hogy a rendszeres társas interakció növeli a jövedelmi összehasonlítás 

során egy adott referenciacsoport választásának az esélyét. Ennek megfelelően az 

eredményeik szerint a kollégák és a barátok a két legnagyobb arányban választott 

referenciacsoport. Hasonló eredményre jutott Sági (2000b, 2011) magyar és négy 

országot tartalmazó kelet-európai mintán: nagyjából minden második ember figye-

lembe veszi a barátai és a lakókörnyezete életszínvonalát a saját anyagi-jövedelmi 

helyzete értékelésekor. Festinger (1954), valamint Falk és Knell (2004) pedig amel-

lett érvel, hogy az egyének nagyobb valószínűséggel viszonyítanak a saját magukhoz 

hasonlóakhoz. 

Ennek megfelelően Clark és munkatársai (2008) arra mutatnak rá, hogy a 

szakirodalom gyakorlatilag egységes abban, hogy a kutatók az elemzésekben olyan 

referenciacsoportot definiálnak, amely a kérdezetthez – valamilyen szempontok sze-

rint – hasonló egyénekből áll, és csupán elvétve találni olyan elemzést, amikor a kér-

dezettek határozzák meg a saját referenciacsoportjukat. A referenciacsoport kialakí-

tása tehát jellemzően kutatói döntés alapján történik: ahogy az előző fejezetben már 

láthattuk a kérdezettel való hasonlóságot gyakran a munka jellege, az életkor, az is-

kolai végzettség vagy a földrajzi elhelyezkedés (és ezek kombinációja) alapján hatá-

rozzák meg.25 

A fő kutatási kérdés megválaszolásához a vonatkoztatási csoportot a követke-

zőképpen határoztam meg:  

1. A kérdezett életkora, iskolai végzettsége és lakhelye szerint. Ehhez az 

életkor alapján 5 csoportba soroltuk az egyes személyeket (16–29, 30–39, 

40–49, 50–59, 60 éves és idősebb), a legmagasabb iskolai végzettség 

szerint 4 kategóriát alakítottunk ki (maximum 8 általánost végzett, 
                                                 
25 Mindemellett felvethető, hogy az egyének valóban érzékelik-e a referenciacsoport(ok) jövedelmét, 
tisztában vannak-e annak nagyságával. Nem létezik empirikus alátámasztása annak, hogy az emberek 
tisztában vannak például a hasonló életkorú és iskolai végzettségű egyének átlagos jövedelmével, 
azonban a szűkebb és tágabb környezetükből származó információ alapján minden bizonnyal rendel-
keznek valamilyen (adott esetben nem teljesen pontos) képpel. Jelen fejezet – és a hasonló empirikus 
kutatások – szempontjából vizsgálva a kérdés annyiban jelentős, hogy a referenciacsoport jövedelme 
szignifikánsan összefügg-e az elégedettséggel. Amennyiben igen, úgy feltételezhető – és a kutatói 
gyakorlatban általánosan feltételezett is –, hogy a (pontosan vagy pontatlanul) becsült referenciajöve-
delem hatásáról van szó; amennyiben nem, akkor felvethető egyrészt, hogy a referenciajövedelem 
nagysága nem függ össze az elégedettséggel, illetve az is, hogy az egyének nem rendelkeznek megfe-
lelő információval arról, nem érzékelik azt. 
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szakmával rendelkező, érettségizett, diplomás), valamint a lakhely szerint 

a 7 magyar régiót 4 csoportba vontuk össze (Közép-Magyarország, 

Közép- és Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld, Észak-

Magyarország és Észak-Alföld). 

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassam a referenciacsoport kialakításának 

hatását a relatív jövedelem becsült együtthatójára, azaz azt, hogy miként befolyásolja 

a referenciajövedelem becsült együtthatójának értékét az összehasonlítás alapjául 

szolgáló csoport összetétele, további négy vonatkoztatási csoportot alakítottam ki: 

2. A kérdezett életkora +/– 3 év. 

3. A kérdezett életkora +/– 5 év. 

4. A kérdezettel azonos megyében élők. 

5. A kérdezettel azonos régióban élők. 

A fő elemzéseknél az 1. vonatkoztatási csoportot használtam, a referencia-

csoport összetételének hatásának vizsgálatakor pedig a további négy referenciacso-

port esetében kapott eredményeket vetettem össze a fő elemzés eredményeivel. 

Az ötféle referenciacsoport segítségével azt próbáltam elérni, hogy olyan vo-

natkoztatási csoportok álljanak rendelkezésemre, amelyek egyfelől gyakran haszná-

latosak a szakirodalomban, másfelől pedig alapvetően különböznek a kérdezett és a 

referenciacsoport közti társadalmi távolság tekintetében.  

Az életkor, iskolai végzettség és lakóhely együttese alapján képzett referen-

ciacsoporthoz képest (1. referenciacsoport) az életkor alapján képzett vonatkoztatási 

csoportok (2. és 3. referenciacsoport) sokkal kevésbé feleltethetőek meg a kérdezettel 

azonos társadalmi helyzetű személyek halmazának, mivel mind a területi, mind a 

végzettségi dimenzió hiányzik belőlük. Feltételezésem szerint a földrajzi közelségen 

alapuló vonatkoztatási csoportok (4. és 5. referenciacsoport) inkább jelenítik meg az 

azonos társadalmi státusú személyeket, mivel a lakóhely – részben, de az életkorhoz 

képest egyértelműen – egyéni választás kérdése. Mindezek mellett az azonos elven 

képzett (pl. életkor alapján) vonatkoztatási csoportok közti összehasonlítás a referen-

ciacsoport méretének az információs és státuszhatásra gyakorolt hatásának megisme-

rését hivatottak segíteni. 



40 
 

A saját múltbeli jövedelem figyelembevételéhez a következő kérdésre adott 

válaszokat használtam: „Kérem, mondja meg, hogy az elmúlt 12 hónapban hogyan 

alakult az Ön családjának anyagi helyzete? 1 – jelentősen romlott, 2 – romlott, 3 – 

nem változott, 4 – javult, 5 – jelentősen javult.” Mivel mind 1993-ban, mind 2005-

ben alig néhányan válaszolták azt, hogy jelentősen javult az anyagi helyzetük, ezért a 

javult és jelentősen javult válaszlehetőségeket összevontam. 

2.2.2. Módszertan 

Az elemzéseket a legkisebb négyzetek módszerét (OLS) alkalmazó lineáris 

regressziós modellekkel végeztem. Ez azt jelenti, hogy az elégedettséget folytonos 

változóként kezelve feltételeztem, hogy a kérdezettek a 11 fokú skála egyes értékei 

közti távolságot egyenlőként értelmezték, azaz például a 3. és 5. kategória közti tá-

volság megegyezik a 7. és 9. kategória közti távolsággal. Ebben az elemzésben, a 

kérdés számszerűsített módon való megfogalmazásának köszönhetően, elég hihető 

feltételezés, módszertani problémákat inkább a kevesebb és verbális kategóriákat 

használó elégedettségmutatóknál okozhat. A fenti módon mért elégedettség ugyan-

akkor ordinális szintű változóként is kezelhető, ebben az esetben pedig például ren-

dezett (ordered) logit vagy probit becsléseket igényelne. Azonban Ferrer-i-Carbonell 

és Frijters (2004) tanulmánya alapján, amely azt találta, hogy a kétféle (OLS és 

ordered probit vagy logit) becslési eljárás igen hasonló eredményekre vezet, az álta-

lam használt megközelítés helyessége alátámasztható. Az OLS becslések mellett szól 

az is, hogy az eredmények lényegesen egyszerűbben értelmezhetőek. Mindezek elle-

nére az eredmények robusztusságának vizsgálata érdekében a modellek többségét 

rendezett logit és probit eljárással is becsültem. Ezek a becslések az előjelek és 

szignifikanciák tekintetében nem mutattak érdemi eltérést a közölt eredményektől. 

A becslések során elsődlegesen az abszolút és relatív jövedelem hatásaira vol-

tam kíváncsi. A jövedelemváltozókat logaritmikus formában szerepeltettem, ami 

megfelel a jövedelem csökkenő határhasznáról alkotott hipotézisnek és az empirikus 

tanulmányok eredményeinek is.26 A kontrollváltozók között szerepelt a nem, az élet-

kor és négyzete, a lakóhely, a családi állapot, a gyerekek száma, az etnikai hovatarto-

zás, a munkaerő-piaci státusz és a vallásosság. A multikollinearitás problémájának 

                                                 
26  Lásd Frey és Stutzer (2002a, 2002b); Helliwell (2003); Layard, Mayraz és Nickell (2008). 
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elkerülése érdekében, ahol szükséges volt, az elemzésekből kihagytam a referencia-

csoport meghatározásánál figyelembe vett változókat. 

A becsült regresszió így a következő formát öltötte: 

  ii
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Y
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 X43210 ˆlnln , 

ahol iS  az i-edik személy élettel való elégedettsége, iY  az adott személy ek-

vivalens jövedelme, iŶ  pedig a referenciacsoport jövedelme. iD  a kérdezést megelő-

ző évhez képest az anyagi helyzet változását mutató dummy változókat jelenti, X  az 

egyéb személyes jellemzők vektora, i  pedig a hibatag.27 Azaz az élettel való elége-

dettség és az ekvivalens jövedelem kapcsolatát 1  együttható mutatja, a másokhoz 

viszonyított relatív jövedelem hatását pedig 2  együttható jeleníti meg. Utóbbi pozi-

tív értéke azt jelenti, hogy minél magasabb a saját jövedelem mások jövedelméhez 

viszonyított értéke, annál elégedettebb valaki, azaz a státuszhatás dominál, hiszen a 

referenciacsoport jövedelmének növekedése – a saját jövedelem értékének változat-

lansága mellett – csökkenti a relatív jövedelmet. Negatív értéke pedig az információs 

hatás erőteljes jelenlétére utal: minél magasabb mások jövedelme a saját jövedelem-

hez képest, annál nagyobb a kérdezett szubjektív jólléte. 

Mivel a mintákba a két adatfelvétel során az egyéni kérdőívekre válaszolókat 

választottam be, ezért előfordulhatott, hogy egy háztartásból több személy is szere-

pelt azokban. Ebből következően a modellekben a becslések standard hibáját a ház-

tartásokra klaszterezve számítottam ki. A vizsgált két időpontra vonatkozóan külön 

regressziós modelleket futtattam.28 

                                                 
27 A változók leíró statisztikái és eloszlásai a Függelék M1. táblázatában és M2. táblázatában találha-
tóak. 
28  Jelen fejezet keretein túlmutatnak a felvetések, de fontosnak tartom megjegyezni a következőket. 
Paneladatokat használó elemzéssel a ténylegesen megvalósuló jövedelemváltozás és a 
referenciacsoport jövedelemváltozásának hatását lehetne vizsgálni, amire keresztmetszeti adatok 
alapján csak következtetni tudunk. További kutatási irányként vizsgálható, hogy az ekvivalens 
jövedelem helyett a személyes munkaerő-piaci jövedelem esetében hogyan viszonyul egymáshoz az 
információs és státuszhatás erőssége. Ebben az esetben az ekvivalens jövedelmet használó elemzéshez 
képest jobb lehetőség adódna a munkaerőpiacon aktív állami és piaci szektorban foglalkoztatottak, 
valamint az inaktív egyének körében az információs hatás vizsgálatára, amely feltételezésem szerint 
eltérő erősségű az egyes csoportokon belül. Utóbbira a fejezet végén utalok. 
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2.3. Eredmények 

Az első modellváltozat eredményeit, amelyben a referenciacsoportot a kérde-

zettel azonos életkorú, iskolai végzettségű és lakóhelyű személyekkel definiáltam, a 

2. táblázat mutatja. A jövedelem elégedettségre gyakorolt hatása ceteris paribus 

(többek között a relatív jövedelem, azaz a saját jövedelem referenciajövedelemhez 

viszonyított arányának változatlansága mellett) egyértelműen pozitív és erősen szig-

nifikáns mindkét időpontban: a becsült együttható 1,483 1993-ban, 1,730 2005-ben. 

A hatásnagyság értékelését segítve: 1993-ban egy 50 százalékos jövedelemnöveke-

dés 0,6 egységgel növelte meg az elégedettséget, 2005-ben pedig ez az érték 0,7 egy-

ség volt.29 

A jövedelem abszolút mértéke mellett a becslések azt mutatják, hogy a külső 

és belső referenciaponthoz viszonyított jövedelemnek is szignifikáns hatása van a 

szubjektív jóllétre. A relatív jövedelem együtthatója mindkét időpontban negatív 

(−0,618 1993-ban, illetve −1,084 2005-ben), ennek megfelelően a relatív jövedelem 

értékének növekedése, ami a saját jövedelem állandósága mellett a vonatkoztatási 

csoport jövedelmének csökkenését jelenti, alacsonyabb elégedettséggel jár. Másként 

fogalmazva: az összehasonlítás alapjául szolgáló személyek magasabb jövedelme az 

egyén magasabb elégedettségével párosul, azaz az információs hatás dominál a stá-

tuszhatás felett. A vonatkoztatási csoport 50 százalékkal magasabb jövedelme 1993-

ban 0,25 egységgel, 2005-ben 0,44 egységgel magasabb szubjektív jólléttel járt 

együtt.30 Bár a relatív jövedelem együtthatójára vonatkozó becslés −1,084 2005-ben, 

míg −0,618 1993-ban, a két becslés 5 százalékos szignifikanciaszinten nem különbö-

                                                 
29  A logaritmikus formában használt magyarázó változók becsült együtthatója azt mutatja meg, hogy 
hogyan változik a függő változó értéke az eredeti változó durván háromszoros változása esetén, mivel 
a logaritmizált változó értéke akkor nő meg egy egységgel, ha az eredeti változó értéke e-szeresére, 
azaz közelítőleg 2,718-szeresére nő. A logaritmikus formából adódóan 1993-ban, ha egy egyénnek a 
jövedelme 50 százalékkal magasabb egy – hozzá egyébként minden tekintetben hasonló – másik 
egyén jövedelménél, akkor a jövedelemkülönbség hatása az elégedettségre:  
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zik egymástól.31 Ez az eredmény mégis ellentmond a várakozásomnak. A rendszer-

váltás környékén egy átalakuló, nagy gazdasági és társadalmi változásokat élő or-

szágban a jövő vélhetően kevésbé kiszámítható, mint egy európai uniós tagország-

ban, azaz előbbi esetben az információs hatásnak erősebbnek kellene lennie. Megfe-

lelő mutató híján azonban nem tudtam tesztelni azt a hipotézist, hogy 1993-ban ke-

vésbé volt kiszámítható a társadalmi környezet és előrelátható a jövő, ami miatt a 

hasonló társadalmi helyzetű személyek jövedelmének alakulása informatívabb lehe-

tett a várható eseményekre – így a saját jövedelem változására is – vonatkozóan. A 

várakozásaimnak ellentmondó eredmény magyarázatát a fejezet végén kísérelem 

meg. 

Az eredmények szerint a saját (egy évvel) korábbi anyagi helyzethez való vi-

szonyítás is alapvető meghatározója az elégedettségnek, egy ugyanakkora abszolút 

jövedelem más mértékű elégedettséghez vezet a korábbi jövedelem függvényében. 

Mind a jövedelem érzékelt csökkenése, mind emelkedése elmozdulást eredményez a 

szubjektív jóllétben, igaz, a korábbihoz viszonyított kismértékű emelkedés némileg 

kisebb hatással bír. Az utóbbi eredmény konzisztens a veszteségkerülő magatartással 

(Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1991; Tversky & Kahneman, 1991). A jövedelem 

jelentős csökkenése 1993-ban nagyjából 1,66 egységnyivel alacsonyabb elégedett-

séggel járt együtt, kisebb visszaesése pedig 0,68-dal kisebb elégedettséghez vezetet. 

A saját anyagi helyzet javulása 0,50 egységgel növelte a szubjektív jóllétet. Ezek az 

értékek 2005-ben is nagyjából hasonlóan alakultak, egyedül a jelentős jövedelem-

csökkenés érzékelésének jólléti hatása volt enyhébb: az anyagi helyzet jelentős rom-

lásának becsült együtthatója −1,085, az anyagi helyzet romlásának becsült együttha-

tója −0,662, az anyagi helyzet javulásának együtthatója pedig 0,410; mindhárom 

együttható 1 százalékos szinten szignifikáns. 

                                                 
31  A különböző regressziókból származó becslések eltérésének összehasonlítását az elemzés során 
végig a következő t-statisztikával végeztem (Ferrer-i-Carbonell, 2005): 
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2. táblázat: Az élettel való elégedettséget meghatározó tényezők 

 1993  2005  
 B SH B SH 
LN (Jövedelem) 1,483*** (0,204) 1,730*** (0,177) 
LN (Relatív jövedelem) [Ref. jöv.: isk, kor, 
régió] −0,618*** (0,217) –1,084*** (0,187) 

Az 1 évvel ezelőttihez képest az anyagi 
helyzete…     

Jelentősen romlott –1,661*** (0,161) –1,085*** (0,173) 
Romlott –0,683*** (0,094) –0,662*** (0,086) 
Nem változott ref. kat.  ref. kat.  
Javult/jelentősen javult 0,502*** (0,165) 0,410*** (0,129) 

Nem (Nő) 0,185** (0,073) 0,094 (0,071) 
Kor –0,063*** (0,017) –0,093*** (0,015) 
Kor négyzete 0,001*** (0,000) 0,001*** (0,000) 
Családi állapot (ref. kat.: Nőtlen, hajadon)     

Házas, élettárssal él 0,477*** (0,150) 0,752*** (0,147) 
Elvált, különélő, nincs élettársa –0,771*** (0,207) –0,199 (0,191) 
Özvegy –0,379* (0,209) 0,209 (0,199 

Etnikai hovatartozás (cigány) –0,606*** (0,226) –0,575** (0,256) 
Lakóhely (Budapest) –0,070 (0,107) –0,387*** (0,123) 
18 év alatti háztartástagok száma 0,141*** (0,051) 0,025 (0,054) 
Munkaerő-piaci státusz (ref. kat.: Alkalma-
zott)     

Saját vállalkozása van 0,179 (0,195) 0,490*** (0,171) 
Ideiglenesen nem dolgozik 0,181 (0,202) 0,059 (0,207) 
Munkanélküli –0,729*** (0,180) –1,331*** (0,194) 
Nyugdíjas –0,316** (0,154) –0,288** (0,133) 
Tanuló 1,013*** (0,195) 0,719*** (0,212) 
Egyéb inaktív –0,772*** (0,196) –0,589** (0,234) 

Templomba járás (ref. kat.: Soha)     
Egy évnél ritkábban –0,051 (0,117) 0,036 (0,102) 
Évente néhányszor –0,165 (0,109) 0,172 (0,110) 
Havonta 1–3-szor –0,160 (0,165) 0,254* (0,154) 
Hetente vagy gyakrabban 0,112 (0,145) 0,227 0,160) 

Konstans –7,383*** (1,966) –11,435*** (1,990) 
Korrigált R2 0,175  0,222  
N 4588  3632  

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Az egyéb kontrollváltozók hatásai összhangban vannak a szakirodalom ered-

ményeivel (Dolan et al., 2008; Frey & Stutzer, 2002a; Layard, 2005; Lelkes, 2003, 

2005). Az életkor és az elégedettség között egy U alakú összefüggés rajzolódik ki, az 

életkor emelkedésével kezdetben csökken a szubjektív jóllét, 40–50 éves kor körül 

azonban megfordul a tendencia, és az idősebbek egyre boldogabbak. A nemek eseté-

ben elmondható, hogy a nők és férfiak elégedettsége között csak 1993-ban volt ér-

demi eltérés, a nők kissé boldogabbnak vallották önmagukat. Bár 2005-ben is pozitív 

a nem változó együtthatójára vonatkozó becslés, de ez nem éri el a statisztikai 

szignifikancia küszöbértékét. A budapestiek 2005-ben lényegesen elégedetlenebbek 

voltak az életükkel, 1993-ban azonban nem különböztek lényegesen a vidéken élők-

től. A kisebbségi helyzetben lévő romák mindkét időpontban mintegy 0,6 egységgel 

elégedetlenebbnek vallották magukat. Kiemelendő, hogy annak ellenére is alacso-

nyabb a szubjektív jóllétük, hogy kontroll alatt tartjuk a munkaerő-piaci, jövedelmi, 

iskolázottsági és egyéb tényezőket, azaz ezt az igen jelentős elégedettségi hátrány 

más, a modellben nem szereplő változók okozzák. A családi állapot vonatozásában a 

nőtlenekhez, hajadonokhoz viszonyítva a házasok vagy élettárssal élők elégedetteb-

bek, az elváltak, különélők általában elégedetlenebbek, míg az özvegyek nagyjából 

hasonló szubjektív jóllétről számolnak be.  

A munkaerő-piaci helyzet tekintetében az alkalmazottaknál lényegesen elége-

dettebbek voltak életükkel a tanulók, míg elégedetlenebbek a munkanélküliek, nyug-

díjasok és az egyéb inaktívak is. A saját vállalkozásban dolgozók igazán csak 2005-

ben illeszkedtek abba a nemzetközi trendbe, hogy magasabb szubjektív jóllétről szá-

molnak be, mint az alkalmazottak.32 Látható, hogy összességében a munkanélküliség 

a munkaerőpiacról való kikerülés egyéb formáinál jóval nagyobb probléma, és csak 

egy igen jelentős jövedelemnövekedés lenne képes kompenzálni negatív hatásait. 

Kiemelendő, hogy a munkanélküliek alacsonyabb elégedettsége nem az alacsonyabb 

jövedelemnek köszönhető, hiszen ezt kontroll alatt tartottuk. Szerepet játszhat benne 

a munkanélküliséghez kapcsolódó pszichikai teher, a társadalmi megbecsültség 

csökkenése, a társas kapcsolatok beszűkülése. Az anyagi vonatkozások közül pedig a 

vagyoni (nem jövedelmi) helyzet romlása, illetve a tartós munkanélküliek esetében 

                                                 
32  A saját vállalkozásban dolgozók elégedettségéről részletesebben lásd pl. Frey (2008) 7. fejezetét. 
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az egy évnél korábbi (pl. két-három évvel a kérdezést megelőző) anyagi helyzethez 

viszonyított visszaesés. Ezek a tényezők nem szerepeltek a modellben.33  

A templomba járás gyakoribbá válásáról csak 2005-ben állítható, hogy eny-

hén pozitív összefüggést mutat az élettel való elégedettséggel. Ez megfelel Inglehart 

(2010) elemzésének, amely szerint a volt szocialista országokban az elégedettség és a 

vallásosság kapcsolata negatív vagy gyengén pozitív. Végül pedig a háztartásban élő 

gyerekek száma mérsékelten pozitív hatással van a boldogságra, azaz a több gyerek-

kel rendelkezők elégedettebbek az életükkel.34 

2.3.1. Az eredmények robusztusságának vizsgálata 

Mivel a referenciacsoportok kialakítása iskolai végzettség, korcsoport és ré-

gió szerint történt, felmerülhet, hogy a csoportképző változók elégedettségre való 

hatása eredményezi a jövedelemváltozók szignifikáns hatását. A modellekben az 

életkor, az életkor négyzete és a lakóhely szerepelt kontrollváltozóként, így ezek ese-

tében kizárhatjuk az előbbi feltételezést. A magasabb iskolai végzettség azonban 

magasabb jövedelemmel jár együtt, így pedig az általam kialakított referenciacsoport 

jövedelme is magasabb lesz. A változók közti multikollinearitás miatt a referencia-

csoportok kialakításához használt iskolai végzettség változót nem használhattam, 

azonban a 2005-ös kérdőívben szerepelt egy kérdés, ami arra kérdezett rá, hogy a 

válaszadó hány évesen fejezte be először iskolai tanulmányait. Az iskolai végzettség-

re ilyen módon kontrolláló modell eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. A jövede-

lem együtthatója szignifikáns és pozitív (1,608), a relatív jövedelem együtthatója 

szignifikáns és negatív (−0,958) marad akkor is, ha a referenciacsoportok létrehozása 

során használt változók szerepelnek a modellben. Az anyagi helyzet értékelésének 

hatása szintén hasonló maradt a korábbi modellhez képest: azok, akik úgy érzik, 

hogy jelentősen romlott az anyagi helyzetük nagyjából 1,1 ponttal, azok, akik rom-

lást érzékeltek, 0,6-0,7 ponttal elégedetlenebbek, mint azok, akik nem észleltek vál-

                                                 
33 Mindez arra is rávilágít, hogy a munkanélküliség nem szabad, racionális, saját jóllétet maximalizáló 
döntés, hanem külső kényszerek következménye (részletesebben lásd: Clark és Oswald (1994), vala-
mint Molnár és Kapitány (2014)). 
34  Ebben a modellben a multikollinearitás elkerülése érdekében nem szerepeltettük az 
iskolaivégzettség-változókat. A későbbi modellekben azonban ez már nem okozott problémát. A 
becslések alapján elmondható, hogy a minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál 
elégedettebbnek vallja magát. 
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tozást. Akinek – saját értékelésük szerint – javult vagy jelentősen javult az anyagi 

helyzetük, 0,3-0,4 ponttal elégedettebbek a referenciakategóriát jelentő „nem válto-

zott” csoporthoz képest.35 A jövedelmi változók hatása tehát nem az iskolai végzett-

séggel való összefüggésükből fakad. 

3. táblázat: Az eredmények robusztusságának vizsgálata, 2005 

 B SH 

LN (Jövedelem) 1,608*** (0,205) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref. jöv.: isk., kor, régió] –0,958*** (0,213) 

Hány évesen fejezte be iskolai tanulmányait 0,034** (0,014) 

Az 1 évvel ezelőttihez képest az anyagi helyzete…   

Jelentősen romlott –1,096*** (0,177) 

Romlott –0,655*** (0,089) 

Nem változott ref. kat.  

Javult/jelentősen javult 0,359*** (0,134) 

Egyéb kontrollváltozók Igen  

Konstans –10,718*** (2,194) 

Korrigált R2 0,217  

N 3422  

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. Egyéb kontrollváltozók: nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, családi 
állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, lakóhely. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

A rendszerváltás utáni évtizedben az információs hatás nem csökkent a fenti 

modellek szerint. A két időpontra külön-külön futtatott modellek előnye, hogy a 

kontrollváltozók hatása eltérő lehet az évek között. Azonban, hogy biztosak lehes-

sünk, hogy az információs hatás valóban nem csökkent 1993 és 2005 között, pooled 

OLS modellt is futtattam. Ennek eredményei láthatóak a 4. táblázatban. A relatív 

jövedelem és a kérdezés időpontja közötti interakciós tag becsült együtthatója 

−0,082, ami 10 százalékos szinten sem szignifikáns. Mindez megerősíti az eredeti 

                                                 
35 Azon válaszadók esetében, akik a kérdezés idején még tanultak, a tanulmányok befejezését mutató 
változó értéke missing volt. Amennyiben ezeket a hiányzó értékeket az életkorral helyettesítettem, az 
eredmények nem változtak érdemben. 
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állítást, azaz 1993-ban és 2005-ben nem különbözik jelentősen a referenciacsoport 

jövedelmének hatása. 

4. táblázat: Az információs hatás változatlanságának vizsgálata, pooled OLS 

 B SH 

LN (Jövedelem) 1,619*** (0,132) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref. jöv.: isk., kor, régió] –0,727*** (0,165) 

Év (2005) –0,082 (0,071) 

LN (Relatív jövedelem) × Év (2005) –0,244 (0,154) 

Egyéb kontrollváltozók Igen  

Konstans –10,652*** (1,458) 

Korrigált R2 0,198  

N 8220  

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. Egyéb kontrollváltozók: nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, családi 
állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, lakóhely, az 
anyagi helyzet változásának szubjektív értékelése. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

2.3.2. Az referenciacsoport összetételének hatása az elégedettségre 

Az eltérő módon meghatározott referenciacsoportokat használó modellek 

eredményeit az 5. táblázat és a 6. táblázat mutatja, amelyekben az alapmodell koráb-

ban már látott eredményei is szerepelnek. Ezekben a táblázatokban csak a relatív 

jövedelem jövedelmének együtthatóját tüntettem fel, de minden modell ugyanazokat 

a kontrollváltozókat tartalmazza, mint az alapmodell. Az egyéb kontrollváltozók ha-

tása érdemben nem változik a 2. táblázatban közölt eredményekhez képest. Mind 

1993-ban, mind pedig 2005-ben az életkor alapján meghatározott referenciacsoport 

magasabb jövedelme erősen negatív hatást gyakorolt az elégedettségre, mivel a rela-

tív jövedelem becsült együtthatója pozitív. Ugyanakkor a területi alapon képzett refe-

renciacsoportokhoz viszonyított relatív jövedelem becsült együtthatója, bár minden 

esetben pozitív, többnyire nem szignifikáns. A két időpontra vonatkozó becslések 

között, ha szignifikáns eltérés nincs is, a relatív jövedelemre vonatkozó együttható 
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becsült értéke 2005-ben rendre alacsonyabb (például az 1. modellnél 1993-ban 3,004, 

2005-ben 2,118).  

Érdemes megjegyezni emellett azt is, hogy egy kivétellel a tágabb, több em-

bert magában foglaló vonatkoztatási csoport jövedelmének változása negatívabban 

érinti az elégedettséget. Az életkori vonatkoztatási csoportok esetében például a kér-

dezetthez képest maximum 3 évvel fiatalabbak vagy idősebbek jövedelmének emel-

kedése kevésbé csökkenti az elégedettséget, mint az 5 évvel fiatalabbak vagy időseb-

bek jövedelmének változása. Bár a becsült együtthatók eltérése statisztikailag nem 

tekinthető jelentősnek, a tendencia mégis figyelemre méltó. 

Utóbbi eredményekre a következők szolgálhatnak magyarázatul. Az életkor, 

iskolai végzettség és lakóhely alapján meghatározott vonatkoztatási csoporthoz ké-

pest ezek a referenciacsoportok lényegesen kevésbé feleltethetőek meg a kérdezettel 

azonos társadalmi helyzetű személyek halmazának. Ebből kifolyólag a vonatkoztatá-

si csoport helyzetének változása nem jelent, vagy csak nagyon kis mértékben jelent 

bármiféle információt a saját jövőbeli helyzetre vonatkozóan. Mindez azt jelenti, 

hogy az információs hatás ezekben az esetekben számottevően kisebb, mint a több 

tényezőt is figyelembe vevő vonatkoztatási csoportoknál, így a státuszhatás dominál 

a releváns mások jövedelemének változásakor.  

A területi alapon számított referenciajövedelem mérsékeltebb hatása annak a 

következménye, hogy az életkorral szemben a lakóhely többé-kevésbé a saját válasz-

tás függvénye.36 Ennek köszönhetően az azonos megyében, illetve régióban élők 

társadalmi távolsága kisebb, mint az azonos életkorúak közti társadalmi különbség, 

azaz az előbbi esetben az információs hatás nagyobb eséllyel jelentkezik.  

Végezetül, az azonos változó alapján képzett referenciacsoportok közül a tá-

gabb referenciacsoportok esetében a relatív jövedelem becsült együtthatójának ma-

gasabb értéke részben a társadalmi távolság növekedésével magyarázható. Az adott 

megyében élők közti hasonlóság nagyobb lehet, mint a régió lakosai közötti, illetve 

hasonló módon a maximum 3 évvel idősebbek vagy fiatalabbak társadalmi helyzete 

is jobban megegyezik, mint egy bővebb életkori határ esetében. Sági (2000a) arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a saját helyzet értékelésekor csak korlátozott mértékű in-

                                                 
36 A lakóhely alapján képezett referenciacsoportot használó Kingdon és Knight (2007), valamint 
Barrington-Leigh és Helliwell (2008) is hasonló érveket használnak a vonatkozatási csoport 
meghatározásának indoklásaként. 
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formáció feldolgozására van lehetőség, ami a figyelemfelkeltő, kiugró jelenségeket 

értékeli fel, ennek következtében a gazdagság sokkal feltűnőbb, mint a szegénység. 

A szélesebb kört felölelő referenciacsoportokban ennek megfelelően könnyebb kiug-

róan gazdag embereket találni, ami a státuszhatás következtében az elégedettség 

csökkenését eredményezi.  

5. táblázat: A referenciajövedelem hatása az elégedettségre, 1993 

 Relatív jövedelem  
[Ref. jöv. meghatározása] B SH Korrigált 

R2 N 

Alapmodell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: isk., kor, régió] −0,618*** (0,217) 0,175 4588 

1. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: kor +/– 3 év] 3,004*** (1,070) 0,183 4588 

2. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: kor +/– 5 év] 3,871*** (1,294) 0,183 4588 

3. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: megye] 0,269 (0,252) 0,181 4588 

4. modell LN (Relatív jövedelem)  
Ref. jöv.: régió] 0,520* (0.293) 0,182 4588 

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. A kontrollváltozók: Ln(jövedelem), nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, 
családi állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, az 
anyagi helyzet változásának szubjektív értékelése, lakóhely (Alapmodell, 1. és 2. modell) 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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6. táblázat: A referenciajövedelem hatása az elégedettségre, 2005 

 Relatív jövedelem  
[Ref. jöv. meghatározása] B SH Korrigált 

R2 N 

Alapmodell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: isk., kor, régió] –1,084*** (0,187) 0,222 3632 

1. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: kor +/– 3 év] 2,118*** (0,688) 0,231 3632 

2. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: kor +/– 5 év] 2,578*** (0,840) 0,232 3632 

3. modell LN (Relatív jövedelem)  
[Ref. jöv.: megye] 0,250 (0,266) 0,228 3632 

4. modell LN (Relatív jövedelem)  
Ref. jöv.: régió] 0,080 (0,272) 0,228 3632 

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. A kontrollváltozók: Ln(jövedelem), nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, 
családi állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, az 
anyagi helyzet változásának szubjektív értékelése, lakóhely (Alapmodell, 1. és 2. modell) 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

2.3.3. Az referenciacsoport összetételének hatása nemek szerint 

Az eredményeink mögött meghúzódó hipotézis helyességét – miszerint a re-

latív jövedelem együtthatója a státusz- és információs hatás egymáshoz viszonyított 

erősségének függvénye – közvetett módon, a nemek közti eltérésekkel vizsgálhatjuk. 

Mivel számos tanulmány azt találta, hogy a férfiak a nőknél kompetitívebbek 

(Croson & Gneezy, 2009; Niederle & Vesterlund, 2007), ezért előbbiek között a stá-

tuszhatásnak erősebbnek kell lennie, hiszen annak alapja éppen a státuszért, a társa-

dalmi ranglétrán elfoglalt helyért folyó verseny. Amennyiben ez a feltételezés helyt-

álló, a férfiak esetében a relatív jövedelem együtthatójára vonatkozó becslés pozití-

vabb lesz, mint a nőknél. A modellek nemek szerinti bontásban történő becslése alá 

is támasztja ezt a hipotézist (7. táblázat és 8. táblázat). A különbözőképpen meghatá-

rozott referenciacsoportok esetében a relatív jövedelemre vonatkozó becslések – egy 

kivételével – rendre magasabbak (pozitívabbak) a férfiak esetében, ami azt jelenti, 

hogy körükben erősebben lép fel a státuszhatás. Ebben az esetben is meg kell ugyan-

akkor jegyezni, hogy csupán tendenciákról beszélhetünk, ugyanis a becsült együttha-

tók különbsége nem tekinthető statisztikailag szignifikánsnak. 
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7. táblázat: A referenciacsoport jövedelmének hatása nemeként, 1993 

 Férfi  Nő  

 B SH B SH 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: isk., kor, régió] -0,345 (0,296) -0,838*** (0,281) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: kor +/– 3 év] 2,612* (1,529) 3,187** (1,368) 

LN (Relatív jövedelem) Ref.jöv.: kor +/– 5 év] 4,140** (1,846) 3,598** (1,629) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: megye] 0,608* (0,335) -0,031 (0,299) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: régió] 0,937** (0,390) 0,183 (0,338) 

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. Egyéb kontrollváltozók: nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, családi 
állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, lakóhely, az 
anyagi helyzet változásának szubjektív értékelése. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

8. táblázat: A referenciacsoport jövedelmének hatása nemeként, 2005 

 Férfi  Nő  

 B SH B SH 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: isk., kor, régió] -0,750*** (0,273) -1,346*** (0,234) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: kor +/– 3 év] 2,435** (0,984) 1,861** (0,907) 

LN (Relatív jövedelem) Ref.jöv.: kor +/– 5 év] 2,986** (1,206) 2,218** (1,079) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: megye] 0,626* (0,363) -0,000 (0,315) 

LN (Relatív jövedelem) [Ref.jöv.: régió] 0,445 (0.371) -0,151 (0,326) 

Függő változó: Élettel való elégedettség. Becslési eljárás: OLS. A robusztus standard hibák az együtthatók mel-
lett zárójelben találhatóak. Egyéb kontrollváltozók: nem, életkor, életkor négyzete, iskolai végzettség, családi 
állapot, munkaerő-piaci státusz, templomba járás gyakorisága, gyerekek száma, etnikai hovatartozás, lakóhely, az 
anyagi helyzet változásának szubjektív értékelése. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

2.4. Az eredmények értelmezése 

Ahogy fent láttuk, a várakozásaimmal ellentétben az információs hatás erős-

sége nem csökkent a rendszerváltás utáni évtizedben (1993-ban a becsült együttható 
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−0,618, míg 2005-ben −1,084 volt), holott abból a feltételezésből kiindulva, hogy a 

társadalmi környezet és a jövő kiszámíthatóbbá, kevésbé bizonytalanná vált 1993 és 

2005 között, az információs hatásnak gyengülnie kellett volna.  

Első látásra a gazdasági környezet stabilabbnak és az egyének számára is ki-

számíthatóbbnak tűnik a második vizsgált időpontban. A két időpont között nőtt a 

foglalkoztatottak száma: 1993-ban 3770,3 ezer fő, 2005-ben 3901,5 ezer fő volt fog-

lalkoztatva a KSH adatai szerint.37 A 15-64 évesek munkanélküliségi rátája 1993 és 

2005 között 12,1 százalékról 7,2 százalékra csökkent.38 A fogyasztói árindex 1993-

ban az előző évhez képest 22,5 százalékkal nőtt, míg 2005-ben 3,6 százalékkal.39 

Ráadásul a 1993-ban még csupán 3 év telt el a rendszerváltás óta, így a változásból 

fakadó a bizonytalansága is erősebben érződhetett. Ezt a feltételezést támasztja alá, 

hogy a „Sorsom alakulását alig tudom befolyásolni” állítással való egyetértés átlaga 

egy 4 fokú skálán 1993-ban 2,56 volt, míg 2005-re statisztikai értelemben is jelentős 

mértékben 2,38-ra csökkent, azaz kisebb lett azok aránya, akik külső körülmények 

által befolyásoltnak érezték magukat és az életüket. 

Ugyanakkor Hirschman és Rothschild (1973) szerint az alagúthatás (a fejezet 

terminológiája szerint információs hatás) akkor erős, ha lehetőség van a felemelke-

désre, vagy másképpen fogalmazva, a társadalom kevéssé szegmentált, a társadalmi 

mobilitás (potenciális) mértéke nagy, az egyenlőtlenségek pedig kicsik. Ezt is figye-

lembe véve, már nem egyértelmű a helyzet, ugyanis például Gini index alapján nem 

változott érdemben a jövedelmi egyenlőtlenség: a nettó jövedelmek alapján számított 

Gini az 1993-as 29,8-ről 2005-re 28,9-re csökkent, míg a bruttó jövedelmek alapján 

számított Gini az 1993-as 42,4-ről 2005-re 44,9-re nőtt (Solt, 2009). Másfelől a tár-

sadalmi mobilitást vizsgáló elemzések szerint a 2000-es évek elejére – különösen a 

férfiak esetében – a társadalmi záródás irányába mutató változások voltak megfi-

gyelhetők (Bukodi, 2002; Németh, 2006).  

Összességében tehát nehezen eldönthető, hogy a makrokörnyezet változása 

növelte vagy csökkentette-e az információs hatás erősségét 1993 és 2005 között. Je-

len fejezet keretei között ezt a kérdést nem tudom részletesebben tesztelni, de az elő-

ző bekezdésekben felsorolt adatok alapján nem tartom valószínűnek, hogy elsősor-

                                                 
37 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf004a.html [Letöltve: 2014.07.24.] 
38 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html [Letöltve: 2014.07.24.] 
39 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html [Letöltve: 2014.07.24.] 
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ban a makrokörnyezet említett változásai állnak az eredmények mögött. Ahogy lát-

tuk, a gazdasági mutatók egyértelműen jobbak voltak a második vizsgált időpontban, 

ami az információs hatás csökkenését indukálná, míg a társadalmi egyenlőtlenségek 

és a társadalmi mobilitás mutatói nem vagy éppen szintén az eredmények (stagnáló 

vagy éppenséggel emelkedő információs hatás) ellenében változtak. 

Ha azonban az objektív gazdasági mutatók alapján mégis azt feltételezem, 

hogy a két időpont között valóban csökkent a bizonytalanság mértéke, akkor más 

tényezőknek kellett ellensúlyozniuk az elvileg csökkenő információs hatást. Clark, 

Kristensen és Westergard-Nielsen (2009) egy egyszerű két időszakos modellt mutat-

nak be, amely szerint az információs hatás (többek közt) annál dominánsabb, minél 

nagyobb az esély a referenciacsoport jövedelmének az elérésére. Ennek alapján az 

állítható, hogy a jövőről alkotott pozitívabb, optimistább kép is növeli az információs 

hatás erősségét, hiszen utóbbit befolyásolja a jövőbeli kilátás, az anyagi helyzet javu-

lásának ígérete is. Ha valaki úgy véli, jó esély kínálkozik helyzete javulására, akkor 

mások jövedelmének emelkedése is több információval szolgál a jövőre vonatkozó-

an, ugyanakkor, ha valaki úgy véli, semmi esély arra, hogy javulni fognak az életkö-

rülményei, akkor hiába nő a körülötte lévők jövedelme, ezt nem fogja információként 

értékelni. Így tehát a referenciacsoporthoz való felzárkózás esélyének növekedése 

kiegyensúlyozhatta a bizonytalanság csökkenéséből fakadó változásokat.  

Ebben az értelmezésben az egyenlőtlenségnek és a társadalmi mobilitásnak 

nem az objektív, hanem a szubjektív mértéke a fontos. Ebben pedig javulás figyelhe-

tő meg: a jövő alakulásával való elégedettség egy 11 fokú skálán mért átlaga pedig 

4,22-ról 5,25-ra nőtt a vizsgált időszak alatt, tehát a jövő értékelése optimistább lett. 

Összességében tehát úgy tűnik, hogy miközben a makrokörnyezet stabilabb lett, a 

jövő (a jövőbeli lehetőségek) szubjektív értékelése javult, így az információs hatást 

ellentétesen változtató folyamatok állhatnak a megfigyelt eredmények mögött. 

További fontos elem lehet az állami szektorban foglalkoztatottak, és ezzel a 

kiszámítható bértáblával, stabil előmenetellel rendelkezők arányának csökkenése is. 

A magánszektorral ellentétben ennél a csoportnál a releváns mások jövedelme sokkal 

kisebb mértékben jelent információt a jövőbeli (jövedelmi) kilátásokra vonatkozóan, 

hiszen a kiszámíthatóság miatt erre nincs szükség. Ennek megfelelően, ha mindenki 

az állami szférában dolgozna, akkor mások jövedelmének emelkedésekor sokkal 

gyengébben jelentkezne az információs hatás, és lényegesen dominánsabb lenne a 
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státuszhatás. Ezzel szemben abban az esetben, ha mindenki magáncég alkalmazottja 

lenne, akkor az információs hatás erőteljesen érvényesülne. Mivel 1993-ban a foglal-

koztatottak 60 százaléka az állami szférában dolgozott, ami a 90-es évek végére 40 

százalékra csökkent, ez azt jelentheti, hogy a változások hatására a referenciacsoport 

jövedelmének információs hatása is erősebbé válthatott. Ennek a hipotézisnek az 

ellenőrzése azonban további elemzéseket igényel. 

2.5. A fejezet összefoglalása 

A szubjektív jólléttel foglalkozó tanulmányok rámutattak arra, hogy az elége-

dettséget nem csak az abszolút, hanem a relatív helyzet is lényegesen befolyásolja. 

Az anyagi tényezőkre fókuszálva ez azt jelenti, hogy az egyén saját helyzetét a szá-

mára releváns társadalmi csoport jövedelméhez is méri, illetve saját korábbi anyagi 

helyzetéhez is hasonlítja, és ez az összehasonlítás komoly jólléti hatásokkal jár. A 

belsőnek nevezhető referenciapont esetében (korábbi jövedelem) ez a hatás egyér-

telmű: ha valakinek nő a jövedelme, elégedettebb, ha csökken, elégedetlenebb.  

A külső referenciapont esetében (mások jövedelme) nem ilyen világos a 

helyzet, kétféle következménnyel is járhat a referenciacsoport jövedelmétől való elté-

rés. A státuszhatás eredményeképpen a saját jövedelem elmaradása a releváns cso-

portétól alacsonyabb elégedettséggel jár együtt, hiszen ilyenkor az egyén egyfajta 

deprivált állapotba jut, társadalmi státusza csökkenését érzékeli. Fennállhat ugyanak-

kor egy ezzel ellentétes hatás is. Mivel az emberek a jövőről kevés információval 

rendelkeznek, így a körülöttük lévők, a releváns mások helyzetéből próbálnak követ-

keztetést levonni a várható eseményekre vonatkozóan. Minél magasabb a referencia-

csoport jövedelme, annál elégedettebb az egyén, ugyanis a hozzá hasonló személyek 

kedvező helyzete információval szolgál a saját jövőbeni helyzete várható alakulásá-

ról, a jövőbeli jövedelméről. Azaz a státuszhatás mellett egy információs hatás is 

befolyásolja az elégedettséget. 

Az elméleti és empirikus munkákkal összhangban a magyar adatokon végzett 

elemzésem azt mutatja, hogy az abszolút jövedelem mellett lényeges szerepet játszik 

elégedettségünkben a relatív, másokhoz és a saját korábbi jövedelmünkhöz viszonyí-

tott helyzet. Eredményeim közül a legfontosabb az, hogy a referenciacsoport jöve-

delmének hatása – és ennek következtében a relatív jövedelem együtthatójára vonat-
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kozó becslés is – erősen függ az összehasonlítás alapjául szolgáló csoport összetéte-

létől. Az azonos társadalmi helyzetűekkel történő összehasonlítás esetében az infor-

mációs hatás dominál a státuszhatás felett, ugyanakkor az egyén és a referenciacso-

port közti társadalmi távolság növekedésével párhuzamosan az információs hatás 

veszít erejéből, és a releváns mások jövedelmének növekedése erőteljesebb szubjek-

tív státuszvesztéssel jár együtt. Az életkor, iskolai végzettség és lakóhely alapján 

képzett referenciacsoport jövedelmének növekedése pozitív, a megyében és a régió-

ban élők jövedelmének inkább negatív, míg az azonos életkorúak anyagi helyzetének 

javulása erősen negatív hatással van az elégedettségre, aminek oka a társadalmi hely-

zet hasonlóságának csökkenése. Részben ezzel magyarázható az is, hogy az azonos 

elven meghatározott referenciacsoportok közül a tágabb esetében a státuszhatás erő-

sebben érvényesül, azaz a vonatkoztatási csoport jövedelmének hasonló mértékű 

növekedése jelentősebb elégedettségcsökkenéssel jár együtt például akkor, ha az 

egyén saját helyzetét a maximum 5 évvel fiatalabbakhoz és idősebbekhez éri, mint az 

ennél szűkebb korcsoport esetében.  

Egy másik lehetséges magyarázat szerint a saját helyzet értékelésekor korlá-

tozott mértékű információ feldolgozására van lehetőség, ami felértékeli a figyelem-

felkeltő, kiugró jelenségeket (így például a gazdagságot). A szélesebb kört felölelő 

referenciacsoportokban ennek megfelelően könnyebb kiemelkedően gazdag embere-

ket találni, ami a státuszhatás következtében az elégedettség csökkenését eredménye-

zi. 

Eredményeim többnyire illeszkednek a szakirodalom eddigi megállapításai 

közé. Az életkor, iskolai végzettség és lakóhely alapján képzett referenciacsoport 

esetében a relatív jövedelem negatív együtthatója az információs hatás jelenlétét mu-

tatja, ami megfelel a Kelet-Európa és Nyugat-Európa között meglévő eltérésnek. 

Ferrer-i-Carbonell (2005) például a fentihez hasonló módon meghatározott referen-

ciacsoport esetében a státuszhatás dominanciáját mutatta ki Nyugat-Németországban. 

A korábbi eredményeknek ellentmond az életkori vonatoztatási csoportok esetében a 

relatív jövedelem erősen pozitív együtthatója. Caporale és munkatársai (2009) példá-

ul volt szocialista országok esetében az információs hatás érvényesülést mutatták ki a 

kérdezettel azonos életkorú (+/– 5 év) referenciacsoportot használva. Az eltérés oka a 

jövedelem eltérő mérése lehet. Caporale és munkatársai a European Social Survey 

adatait használták, ahol a jövedelmet nem folytonos, hanem 11 kategóriás változó-
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ként mérték, ami kevésbé pontos eredményeket adhat. Illetve egy egységként kezel-

ték a vizsgált kelet-európai országokat, ami nem engedi meg, hogy országról ország-

ra eltérő lehessen a referenciacsoport jövedelmének hatása. 

Várakozásaimmal ellentétben a többféleképpen meghatározott relatív jövede-

lem hatása nem változott a vizsgált két időpont között, azaz az információs hatás 

erőssége nem lett kisebb. A legvalószínűbb magyarázat erre, hogy bár a gazdasági és 

társadalmi környezetet és jövőt illető bizonytalanság csökkenéséből fakadóan mások 

jövedelme már kevésbé tölthette be az információforrás szerepét, mivel kevésbé le-

hetet szükség ilyesfajta fogódzókra, ugyanakkor ezt a folyamatot ellensúlyozhatta a 

jövő pozitívabb megítélése, a mások jövedelmének utolérésébe vetett bizalom növe-

kedése, ami az információs hatás fokozódásához vezethetett. További magyarázat 

lehet az állami szférában foglalkoztatottak arányának csökkenése, hiszen körükben a 

kiszámíthatóbb jövedelemváltozások miatt mások jövedelme kevésbé tekinthető in-

formációhordozónak. Ezen folyamatok összességének eredményeképpen nem mutat-

kozik változás a referenciacsoport jövedelmének hatásában 1993 és 2005 között. 
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3.  Kultúra és szubjektív jóllét: egy természetes kísérlet eredményei 

3.1. Bevezetés és elméleti háttér 

Az elmúlt évtizedekben az országok közötti határok lebomlásával vagy meg-

gyengülésével és a nemzetközi migráció fokozódásával a nemzetközi, országok kö-

zötti összehasonlítások és összehasonlító kutatások egyre nagyobb jelentőségre tettek 

szert a társadalomtudományokban. Ennek következtében a különböző társadalmi és 

gazdasági változókat befolyásoló kulturális tényezők kutatása egyre nagyobb figyel-

met kapott.  

A szubjektív jólléttel foglalkozó kutatások túlnyomó többsége a szocio-

demográfiai, gazdasági és politikai tényezők hatását vizsgálta. Az irodalom egy ki-

sebb, de növekvő szelete viszont azt vizsgálja, hogy a kultúra hogyan korrelál, illetve 

hogyan befolyásolja az egyének szubjektív jóllétét (Diener, 2009; Diener & Suh, 

2000; Knoop & Delle Fave, 2013; Oishi, 2010; E. M. Suh & Koo, 2008). Az empiri-

kus kutatások kezdetben a nyelvi különbségekre és a fogalom kulturális meghatáro-

zottságára koncentráltak: főként arra, hogy az egyes országok átlagos elégedettségé-

nek különbségei magyarázhatóak-e fordítási, szemantikai okokkal. Ezt elsősorban 

kétnyelvű országok vizsgálatával tették meg (Veenhoven, 1993, 1996). Oishi (2010) 

pedig olyan kutatási eredményeket idéz, amelyek szerint az angol happiness szónak 

bizonyos nyelvekben nincs megfelelője, valamint olyanokat, amelyek szerint a bol-

dogság fogalma más állapotot takar az amerikai és a kínai kultúrában.40 A későbbi 

elemzések közül Inglehart és Klingemann (2000) például arra az eredményre jutott, 

hogy bár a jóllét bizonyos mértékig a gének által meghatározott (Lykken & Tellegen, 

1996), a vélekedések és értékek jelentős mértékben befolyásolják azt: a protestáns 

múlt pozitív hatással van az országok átlagos elégedettségére. Számos tanulmány 

rámutatott, hogy az individualizmus/kollektivizmus erős kapcsolatban van az elége-

dettséggel: azok, akik individualista kultúrájú országban (például nyugatinak vagy 

északinak nevezett országokban) élnek, elégedettebbek, mint a kollektivista ország-

                                                 
40 Veenhoven (1984, p. 14) egy olyan táblázatot közöl, ami a boldogság szó 10 jelentésének, jelentés-
árnyalatának előfordulását veti össze a szó angol, holland, francia, német, orosz és cseh megfelelőinek 
esetében. 
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ban (például a kelet-ázsiai vagy közép- és dél-amerikai országokban) élők, többek 

között azért mert megválaszthatják a személyes céljaikat és nagyobb az egyéni sza-

badságuk is, vagy mert az egyéni boldogság az individualista országokban kívánato-

sabb, mint a kollektivista országokban (Diener et al., 1995; E. Suh & Oishi, 2002). 

Helliwell és Putnam (2004), valamint Helliwell és Wang (2011) kutatási szerint az 

általánosított, személyközi és az intézményi bizalom mind egyéni szinten, mind 

nemzeti szinten pozitív kapcsolatban áll a jólléttel. Kasser és Ahuvia (2002) kísérleti 

elrendezést használva azt találta, hogy azok a diákok, akik erős materialista értékek-

kel rendelkeznek, kevésbé boldogok, míg Kasser és Ryan (1993) eredményei szerint 

a materialista értékrend jellemzően alacsonyabb jólléttel és mentális egészséggel jár 

együtt.  

Ezek az elemzések két módszertani kihívással terheltek: az oksági kapcsolat 

irányának bizonytalanságával és a kihagyott változók problémájával. A kulturális 

hatások vizsgálata során az egyik fő nehézség, hogy az oksági kapcsolat lehet fordí-

tott vagy kétirányú is: a kulturális változók is hathatnak a jóllétre, ugyanakkor a jóllét 

is befolyásolhatja a kulturális tényezőket. Ilyen lehet például a bizalom és az elége-

dettség közti kapcsolat. Hihető feltételezésnek tűnik, hogy a magasabb bizalmi szint 

nagyobb elégedettséget okoz, ugyanakkor az is jó okkal feltételezhető, hogy az elé-

gedettebb emberek jobban bíznak másokban. A másik kihívást az okozza, hogy a 

kultúra és a környezet nem független egymástól, ezért nehéz vagy egyenesen lehetet-

len elkülöníteni a kulturális hatásokat egy ország társadalmi, gazdasági, intézményi 

jellemzőinek a hatásától. Keresztmetszeti adatok esetében a kutató nem tud minden 

releváns (az elégedettséggel és a kultúrával egyaránt összefüggő) változót szerepel-

tetni a modellben, így nem lehet eldönteni, hogy a kulturális változók vagy a kiha-

gyott környezeti változók magyarázzák a megfigyelt eltéréseket. Például a már hi-

vatkozott Inglehart és Klingemann (2000) eredményei szerint a demokratikus álla-

mokban élő emberek elégedettebbek az életükkel, ugyanakkor a szerzők is megjegy-

zik, hogy ez legalábbis részben a demokratikus államok relatív gazdasági fejlettségé-

ből fakad.  Panel- vagy idősoros adatokat használva a kutatók képesek az időben 

állandó tényezőkre kontrollálni, ugyanakkor ebben az esetben az okoz nehézséget, 

hogy az értékek, vélekedések időben meglehetősen stabilak, ezért nehéz olyan válto-

zókat megfigyelni, amelyek szóródása elég nagy ahhoz, hogy az értékek, vélekedé-

sek (tágabban fogalmazva a kultúra) változásának hatását vizsgálják. 
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A következő fejezet célja az élettel való elégedettség kulturális meghatáro-

zottságának vizsgálata a nemzetközi migráció természetes kísérletként való felhasz-

nálásával. A fő kutatási kérdés, hogy a kultúra befolyásolja-e az élettel való elége-

dettséget. 

A kultúrát egyfelől meglehetősen általánosan, másfelől meglehetősen szűken 

értelmezem: olyan értékek, vélekedések, attitűdök és normák együtteseként, amelyek 

öröklődnek a generációk között (Guiso, Sapienza, & Zingales, 2006). Másképp, de 

lényegében azonos tartalommal fogalmazva, Fernández (2011, p. 484) definícióját 

követve a kulturális különbségeket „a vélekedésekben és preferenciákban időben, 

térben és társadalmi csoportok között megjelenő szisztematikus változatosságaként” 

határozom meg. Tehát a kultúra fogalma – ebben az értelmezésben – azokat a belső 

tényezőket (értékeket, vélekedéseket, attitűdöket, normákat) ragadja meg, amelyek 

egy egyén „kulturális örökségét” alkotják, de kizárja a tárgyi kultúrát, valamint a 

gazdaságot, a politikát és a társadalmi struktúra egyéb intézményeit. Ez a definíció 

igen közel áll Triandis (2004, p. 507) materiális kultúrától megkülönböztetett szub-

jektív kultúra definíciójához, ami a „vélekedések, attitűdök, normák, szerep-

percepciók és értékek közös mintáit” jelenti. 

A fejezetben használt módszert „epidemiológiai szemléletnek vagy megköze-

lítésnek” (epidemiological approach) nevezik, és lehetővé teszi a kulturális hatások 

és a környezeti hatások egymástól való elválasztását, valamint a fordított okság prob-

lémája is kiküszöbölhető vele (Fernández, 2011).41 A módszer fő újdonsága, hogy 

migránsok adatait használja a kultúra a különböző tényezőkre való hatásának vizsgá-

latához. Egy migránsokból álló minta, valamint a vélekedések, értékek, normák, azaz 

a kultúra gazdasági, társadalmi és intézményi tényezőkhöz viszonyított „hordozható-

sága” (Fernández & Fogli, 2009) együtt hasznos megoldást jelentenek a szakiroda-

lom fent jelzett problémáira. A nemzetközi migráció abban az értelemben természe-

tes kísérletnek tekinthető, hogy a migránsok eltérő kultúrájú országokból érkeznek, 

ugyanakkor a lakóhelyi országukban a többi migránssal azonos társadalmi, gazdasá-

gi, intézményi, politikai és jogi környezetben élnek.42 

                                                 
41 Az elnevezés az epidemiológusok módszerére utal, akik a betegségek genetikai és környezeti okai-
nak elkülönítése érdekében migránsok és a vizsgált országban születettek egészségi adatait vetik ösz-
sze. 
42 A kísérleti „kezelés” ebben az esetben tehát a származás, az eltérő kultúrának, kulturális örökségnek 
való kitettség. 
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Mivel egy meghatározott országban az azonos gazdasági és társadalmi jel-

lemzőkkel rendelkező migránsok csak a kulturális hátterükben különböznek, ezért 

amennyiben az elégedettségük eltérő, az a kulturális hátterük hatásaként értelmezhe-

tő. A kutatási kérdésem egészen pontosan tehát a következő: egy adott lakóhelyi or-

szágban azok a migránsok, akik olyan országból származnak, ahol magas(abb) az 

átlagos élettel való elégedettség, elégedettebbek-e az életükkel, mint azok a migrán-

sok, akik olyan országból származnak, ahol alacsony(abb) az átlagos élettel való elé-

gedettség. Másként megfogalmazva azt vizsgálom, hogy a születési országbeli átla-

gos élettel való elégedettség pozitív kapcsolatban áll-e a migránsok elégedettségével. 

Ugyan a születési országbeli átlagos elégedettség környezeti (azaz társadalmi, gazda-

sági, intézmény és politikai) tényezők és kulturális tényezők is meghatározzák, ész-

szerű feltételezés, hogy a születési ország környezeti változói (egy adott időpillanat-

ban) nem befolyásolják érdemi módon a születési országuktól távol, egy másik or-

szágban élő migránsok elégedettségét (ugyanabban az időpillanatban). Ennek megfe-

lelően amennyiben a születésbeli ország átlagos elégedettsége és a migránsok elége-

dettsége között pozitív a kapcsolat, az a kulturális komponens hatásának tudható be, 

azaz bizonyítékot jelent arra, hogy a kultúra (az átörökített értékek, normák, véleke-

dések) befolyásolja az egyének szubjektív jóllétét.43 

Az elméleti keretet a 2. ábra illusztrálja, ami a migránsok elégedettségét 

meghatározó tényezőket vázolja fel. Az egyéni társadalmi, gazdasági jellemzők (pél-

dául életkor, jövedelem, családi állapot, egészségi állapot) mellett a migránsok elé-

gedettségét a lakóhelyi ország környezete és kultúrája is befolyásolja. Ezzel szemben 

a születési ország intézményi, társadalmi, gazdasági környezetéről azt feltételezem, 

hogy nem befolyásolja jelentős mértékben a más országban élő migránsok elégedett-

ségét. Ugyanakkor a születési ország kultúrája „együtt utazik” a migránsokkal, így az 

továbbra is kifejti hatását a migránsok elégedettségére. Ennek megfelelően, ahogy az 

előző bekezdésekben kifejtettem, ha az elemzés során azt találom, hogy a születési 

országbeli átlagos elégedettség pozitív kapcsolatban áll a migránsok elégedettségé-

vel, azaz azonos környezetben az elégedettebb országokból származó migránsok 

elégedettebbek, mint az elégedetlenebb országokból származók, akkor ez a születési 

                                                 
43 Még egyszer érdemes hangsúlyozni, noha azt vizsgáljuk, hogy a milyen tényezők határozzák meg a 
migránsok elégedettségét, ennek pusztán módszertani oka van: ily módon van lehetőségem rá, hogy 
elkülönítsem a kultúra hatását az egyéb környezeti (társadalmi, intézményi stb.) tényezők hatásától. 
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tak.44 Fernández és Fogli (Fernández & Fogli, 2006, 2009) az egyesült államokbeli 

nők termékenységét és munkaerő-piaci részvételét elemezve bemutatta, hogy a nők 

származási országának teljes termékenységi rátája és a származási országbeli női 

munkaerő-piaci részvétele befolyásolja a nők termékenységét, illetve munkaerő-piaci 

részvételét. Blau, Kahn és Papps (2011) tanulmánya szerint az elsőgenerációs egye-

sült államokbeli bevándorló nők munkakínálata pozitív kapcsolatban van a szárma-

zási országuk munkakínálatával, míg Blau, Kahn, Liu és Papps (2013) tanulmánya 

szerint a másodgenerációs egyesült államokbeli bevándorló nők termékenysége, is-

kolázottsága és munkakínálata és ugyanezen változók származási országbeli átlagos 

értéke között van pozitív kapcsolat. A szerzők az eredményeket mindkét esetben a 

kultúra hatásaként interpretálták, még pontosabban arra következtettek, hogy a nemi 

szerepek átadása, átörökítésének a hatását figyelték meg. Az epidemiológiai megkö-

zelítést használva Alesina és Giuliano (2011b) azt találta, hogy másodgenerációs 

egyesült államokbeli bevándorlók között azok a nők és fiatal felnőttek, akik olyan 

országból származnak, ahol erősek a családi kötelékek, kisebb valószínűséggel aktí-

vak a munkaerőpiacon, továbbá az erős családi kötelékek alacsonyabb földrajzi mo-

bilitásokkal járnak együtt. Carroll, Rhee és Rhee (1994) különböző országokból 

származó kanadai bevándorlók megtakarítási viselkedését hasonlította össze, de nem 

találtak bizonyítékot a megtakarítási hajlandóság kulturális meghatározottságára. 

A szubjektív jóllét és a kultúra kapcsolatára vonatkozóan csupán néhány ta-

nulmány foglalkozott a migránsok elégedettsége és a származási országbeli elége-

dettség kapcsolatával. Veenhoven (1994) olyan kutatásokat említ, amelyek Ausztrá-

liában és Németországban élő migránsok elégedettségét hasonlította a születési or-

száguk elégedettséghez, és egymásnak ellentmondó eredményekre jutottak. Rice és 

Steele (2004) a General Social Survey adatfelvétel segítségével vizsgálta amerikaiak 

adatait. Eredményeik szerint az amerikaiak jólléte pozitívan korrelál annak az or-

szágnak az  átlagos jóllétével, ahonnan a felmenőik származnak45. Hét európai ország 

mintáját elemezve Senik (2011) arra a következtetésre jutott, hogy egy adott ország-

ban élés eltérően hat a migránsok és a helyiek (helyben születettek) elégedettségére. 

Ennek alapján arra következtet, hogy a franciák boldogtalansága és nemzetközi ösz-
                                                 
44 Másik mintán hasonló eredményekre jutott Alesina és Giuliano (2011a) is. 
45 A származási országot a következő kérdéssel határozták meg: „Melyik országából vagy a világ 
mely részéről érkeztek az ősei?” A kérdésben nem határozták meg, hogy milyen távoli ősökre gondol-
jon a kérdezett. 
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szehasonlításban az országok közötti boldogságbeli különbségek az eltérő mentális 

attitűdökkel, világlátással magyarázhatóak. 

Ennek a fejezetnek a fő újdonsága, hogy a kultúra jóllétre gyakorolt hatásá-

nak vizsgálatát olyan jól megalapozott módszertannal végzem el, amely képes elke-

rülni a fordított okság problémáját. A fejezet másik újdonsága a lakóhelyi és születési 

országok széleskörű mintája adja. A European Social Survey első öt hullámának se-

gítségével (2002-2010) 34 országból áll rendelkezésre információ. Luttmer és Sing-

hal (2011) elemzésére építve a fejezetben megvizsgálom, hogy Európában a születési 

országbeli átlagos élettel való elégedettség pozitív kapcsolatban áll-e a migránsok 

élettel való elégedettségével. Amennyiben így van, azok a migránsok, akik olyan 

országból származnak, ahol magas az élettel való elégedettség, azonos körülmények 

és azonos egyéni jellemzők mellett is elégedettebbek az életükkel, mint azok a mig-

ránsok, akik olyan országból származnak, ahol alacsonyabb az élettel való elégedett-

ség. A World Values Survey (WVS) adatait használva megvizsgálom továbbá, hogy 

az összefüggés igaz-e akkor, ha a származási országok körét kiterjesztem a WVS 

adatfelvételében résztvevő 96 országra. 

Azt, hogy az eredményeket szelektív migráció, önszelekció okozhatja két 

módon ellenőrzöm és zárom ki, de legalábbis jelentősen enyhítem az ezzel kapcsola-

tos aggodalmakat. A fő modell mellett olyan modelleket is vizsgálok, amelyek széle-

sebb körű kontrollváltozókat tartalmaznak, másfelől az elsőgenerációs migránsok 

mintája mellett másodgenerációs migránsok mintáját is elemzem. 

Az eredmény interpretálásának helyességét azzal is ellenőrzöm, hogy meg-

vizsgálom, a születési országbeli átlagos elégedettség hatása erősebb-e a születési 

országuk kultúrájához erősebben kötődő migránsok körében. A születési ország kul-

túrájához kötődést többek között a lakóhelyi országban eltöltött idő hosszával, a mig-

ráció idején betöltött életkorra, az új ország állampolgárságának felvételével, az ott-

hon leggyakrabban beszélt nyelvvel és a lakóhelyi országbeli asszimilációs kénysze-

rekkel ragadom meg. Ha a születési országbeli átlagos elégedettség hatása valóban 

erősebb az eredeti kultúrájukhoz jobban kötődő migránsok esetében, az további 

meggyőző közvetett bizonyítékot jelent a szubjektív jóllét kulturális meghatározott-

ságára. 

A fejezet felépítése a következő. Először bemutatom az elemzés során hasz-

nált adatokat és az elemzési módszert. A 3.3. alfejezetben néhány kétváltozós, il-
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lusztratív eredmény után a többváltozós (OLS regressziós) eredményeket közlöm. A 

3.3.1. alfejezetben az eredmények robusztusságát tesztelem a becslési módszer, a 

minta és a kontrollváltozók változtatásával. A 3.3.2. alfejezetben megvizsgálom, 

hogy a születési országbeli átlagos elégedettség hatása erősebb-e a születési országuk 

kultúrájához jobban kötődő migránsok körében, míg a 3.3.3. alfejezetben másodge-

nerációs migránsok mintáján elemzem a megfigyelt hatás időbeli állandóságát. Ezt 

követően összefoglalom az eredményeket. 

3.2. Adatok és módszerek 

Ahogy az előző részben kifejtettem, az elemzéshez az epidemiológiai megkö-

zelítésnek használt módszert használom, ami lehetővé teszi a kulturális és környezeti 

hatások egymástól való elkülönítését (Fernández, 2011). Ennek megfelelően migrán-

sok mintáját elemzem, mivel egy ilyen mintában azonos környezetben (azonos or-

szágban), de eltérő kulturális hátterű egyének adatai állnak rendelkezésre. Mindez 

lehetővé teszi, hogy az egyéni jellemzőkre kontrollálva a migránsok elégedettségé-

ben megfigyelt különbségeket a kultúra hatásának tulajdonítsam. 

A felhasznált adatbázisok a European Social Survey (ESS) első öt hullámából 

származnak. Az ESS egy kétévente megismételt (2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 

2008-2009, 2010-2011) keresztmetszeti adatfelvétel. Az adatfelvétel legalább egy 

hullámában 34 ország, mind az öt hullámában pedig 16 ország vett részt. A mintám-

ban migránsok szerepelnek: olyan a válaszadók, akik nem abban az országban szület-

tek, ahol az adatfelvétel történt. Az elemzéseknél még egy további megszorítást al-

kalmaztam, csak azok a migránsok szerepeltek a mintában, akik valamelyik másik 

ESS országban születtek. A hiányzó élettel való elégedettség, életkor vagy nem vál-

tozóval rendelkező válaszadókat szintén kizártam a mintából. Így tettem azokkal is, 

akik nem az adatfelvétel országában születtek, de a születési országukra vonatkozó 

válasz hiányzott vagy inkonzisztens volt. Összesen 161 megfigyelés került kizárásra, 

így az elemzett minta végső elemszáma 12 085 fő volt.46 

Mivel 34 olyan ország szerepel az ESS adatbázisában, amely legalább egy 

hullámban részt vett, ezért potenciálisan 34 születési ország és 34 lakóhelyi ország 

van az adatbázisban. Az elemzett minta meglehetősen heterogén: a lehetséges 1122 

                                                 
46 Az elemzéshez használt változók eloszlása a Függelék M3. táblázatában található. 
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migrációs útból 566 valósult meg, azaz a migrációs mátrix 34×33 = 1122 cellájából 

566 cellában szerepel megfigyelés, így a lehetséges migrációs utak 50,45 százalékát 

reprezentálja legalább egy migráns. Az egyes országokból induló és az országokba 

irányuló migráció mértékét az 9. táblázat tartalmazza. A legtöbb migráns Oroszor-

szágból (2571 megfigyelés), Németországból (1192 megfigyelés) és az Egyesült Ki-

rályságból (843 megfigyelés) származik, míg a legtöbb migráns Svájcban (1277 

megfigyelés), Észtországban (1115 megfigyelés) és Izraelben (1089 megfigyelés) él. 
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9. táblázat: A migránsok száma születési és lakóhelyi ország szerint 

 Migránsok születési ország szerint Migránsok lakóhelyi ország sze-
rint 

 
A migránsok 

száma a szüle-
tési országból 

A lakóhelyi 
országok száma 

A migránsok 
száma a lakóhe-

lyi országban 

A születési 
országok száma 

Ausztria 173 18 383 25 
Belgium 216 19 498 23 
Bulgária 153 22 44 6 
Horvátország 275 12 43 9 
Ciprus 24 7 145 14 
Csehország 245 19 206 12 
Dánia 118 13 199 26 
Észtország 56 8 1115 11 
Finnország 250 12 190 20 
Franciaország 666 24 285 25 
Németország 1192 30 803 31 
Egyesült Ki-
rályság 843 21 343 29 

Görögország 116 17 292 20 
Magyarország 160 22 123 10 
Izland 25 5 9 3 
Írország 106 10 906 26 
Izrael 17 10 1089 25 
Olaszország 600 21 37 14 
Lettország 83 13 368 6 
Litvánia 122 14 54 6 
Luxemburg 12 6 775 22 
Hollandia 239 18 301 26 
Norvégia 78 11 325 23 
Lengyelország 721 25 71 10 
Portugália 495 11 120 13 
Románia 555 26 7 4 
Oroszország 2571 28 154 9 
Szlovákia 206 19 169 8 
Szlovénia 49 11 237 12 
Spanyolország 189 17 252 20 
Svédország 209 16 558 30 
Svájc 78 17 1277 30 
Törökország 556 15 35 5 
Ukrajna 687 29 672 13 
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A születési országbeli átlagos élettel való elégedettség hatását a migránsok 

élettel való elégedettségére a következő OLS regresszióval becsültem: 

itriki XSS   210 , 

ahol iS  az i-edik migráns élettel való elégedettsége, kS  a k-adik születési or-

szágbeli átlagos élettel való elégedettség (azé a születési országé, ahol az i-edik mig-

ráns született),  iX  pedig  a kontrollváltozók (az i-edik migráns egyéni társadalmi, 

gazdasági jellemzőinek) vektora.47 Az egyenletben szerepelnek továbbá az egyes 

országok nem megfigyelt, időben állandó jellemzőire kontrollálandó dummy válto-

zók a lakóhelyi országra ( r ), valamint a minden országra egyaránt jellemző időbeli 

trendekre kontrollálandó dummy változók az egyes adatfelvételi hullámokra ( t ). 

Végül az egyenlet tartalmazza a szokásos hibatagot is ( i ). Mivel az elemzés szem-

pontjából releváns változó a születési országok szintjén szóródik, születési országok 

szerint klaszterezett standard hibákat számoltam. 

A szubjektív jóllétet az életminőség kognitív értékelésével (Diener et al., 

1999) mértem egy egy itemes, 11 fokú skálát (0 – teljesen elégedetlen, 10 – teljesen 

elégedett) használó kérdés segítségével: „Mindent összevetve mennyire elégedett 

mostani életével?” Ez a változó érvényes, megbízható és a szakirodalomban széles 

körben használt az élettel való elégedettségnek (Diener et al., 2013; Frey, 2008; Frey 

& Stutzer, 2002a; OECD, 2013a).48 Ezt a változót használva az egyes országok „ál-

landó” vagy „jellemző” elégedettségét próbáltam megragadni, ami nem torzított az 

ideiglenes események, átmenteti sokkok által.49 Ezt a következőképpen tettem: elő-

ször adatfelvételi hullámonként és országonként kiszámoltam az adott országban 

születettek átlagos élettel való elégedettségét (az adatbázisban szereplő design súllyal 
                                                 
47 A regressziós egyenletben a szakirodalomban általánosan használat kontrollváltozók szerepeltek 
(Dolan, Peasgood, & White, 2008; Frey & Stutzer, 2002a): életkor, az életkor négyzete, a válaszadó 
neme, iskolai végzettsége (az International Standard Classification of Education – ISCED klasszifi-
kációjának megfelelően), a kérdezett partnerrel él-e, munkaerő-piaci státus, településtípus, egészség-
ügyi korlátozottság (a mindennapi tevékenységét gátolja-e betegség, rokkantság vagy mentális prob-
léma), a háztartás nettó összjövedelme logaritmikus formában, relatív jövedelem (a háztartás jövedel-
mének az ország átlagjövedelméhez viszonyított aránya) és a háztartás nagysága. 
48 Bár az elemzés fókuszában az élettel való elégedettség áll, az eredményeket a jóllét egy másik, 
alternatív mutatójával is teszteltem. A boldogságot mérő, 11 fokú skálát használó kérdés a következő 
volt: „Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak?” Az eltérő függő változó használata nem 
változtatta meg az eredményeket, és az azokból levonható következtetést. 
49 Az átmeneti sokkok és egyedi események jólléti hatásáról lásd például Deaton (2012) vagy Askitas 
és Zimmermann (2011) tanulmányát. 
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súlyozva az adatokat), majd országonként átlagoltam az öt hullám átlagos elégedett-

ségét. Ez a változó szerepelt a modellben az engem leginkább érdeklő magyarázó 

változóként, a születési országbeli átlagos elégedettségként. 

Mivel a becsült regressziós egyenletben szerepelnek a nem megfigyelt, idő-

ben állandó országspecifikus hatásokat kiszűrő dummy változók, ezért kS  becsült 

koefficiense a következőképpen interpretálható: vajon egy adott lakóhelyi országban 

A migráns, aki olyan országból érkezett, ahol magas(abb) a átlagos élettel való elé-

gedettség, elégedettebb-e az életével, mint a vele azonos egyéni jellemzőkkel bíró B 

migráns, aki olyan országból érkezett, ahol alacsony(abb) az átlagos élettel való elé-

gedettség. Mivel azonos országban, így azonos (társadalmi, gazdasági, jogi, politikai 

stb.) környezetben élnek, és mivel az egyéni kontrollváltozókkal kiszűröm az elége-

dettséget leginkább meghatározó változók hatását, az egyetlen különbség a két mig-

ráns között a generációk között átörökített értékek, vélekedések, attitűdök és normák 

együtteseként meghatározott kulturális hátterük. Ennek megfelelően amennyiben 1  

becsült értéke pozitív és szignifikáns, azt a kulturális tényezők élettel való elégedett-

ségre gyakorolt hatásaként értelmezhetjük. Ha az élettel való elégedettséget csupán 

egyéni társadalmi, gazdasági tényezők és környezeti változók határoznák meg, kultu-

rális tényezők pedig nem befolyásolnák, a születési országbeli átlagos elégedettség 

változójának nem lenne hatása, azaz 1  nem lenne szignifikáns.50 

Annak ellenére, hogy eddig amellett érveltem, hogy a születési országbeli át-

lagos elégedettséget mérő változó pozitív és szignifikáns koefficiense bizonyítékot 

jelentene a szubjektív jóllét kulturális meghatározottsága mellett, elméletileg az is 

elképzelhető, hogy szelektív migráció okozza a változó „hatását”. Intuitív módon is 

hihető feltételezésnek tűnik, és empirikusan is alátámasztott, hogy a migránsok nem 

tekinthetőek a születési ország lakosságából vett véletlen mintának: az elégedetlen 

emberek nagyobb valószínűséggel hajlanak a születési országuk elhagyására 

(Otrachshenko & Popova, 2014), azonban ez minden országra igaz, tehát önmagában 

az, hogy a migránsok nem véletlenszerűen kerülnek ki a születési országuk lakossá-

                                                 
50 Ahogy feljebb említettem a születési országbeli átlagos elégedettséget környezeti és kulturális té-
nyezők egyaránt befolyásolják, azonban megalapozottan feltételezhetjük, hogy a születési ország 
környezete és intézményei közvetlenül nem határozzák meg érdemi mértékben egy másik országban 
élő migráns elégedettségét. Ezek alapján értelmezhető a születési országbeli átlagos elégedettséget 
mérő változó hatása a kulturális komponens hatásaként. 
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gából, még nem jelent problémát a szelektív migráció szempontjából. A szelektív 

migráció által létrehozott látszólagos hatáshoz ugyanis arra lenne szükség, hogy azok 

a migránsok, akik olyan országból származnak, ahol magas az átlagos elégedettség, 

valamilyen nem megfigyelt – a modellben nem szereplő – változó szerint szisztema-

tikusan különbözzenek azoktól a migránsoktól, akik olyan országból származnak, 

ahol alacsony az átlagos elégedettség. Még pontosabban, az előbbi migránsok maga-

sabb elégedettségének ennek a nem megfigyelt változóból kell erednie, azaz a kiha-

gyott változónak az elégedettséggel is össze kell függenie. Ebben az esetben azt ta-

lálnánk, hogy azok a migránsok, akik olyan országból származnak, ahol magasabb az 

elégedettség, elégedettebbek, mint azok a migránsok, akik olyan országból származ-

nak, ahol alacsonyabb az elégedettség – még akkor is, ha azonos környezetben élnek 

és a megfigyelt társadalmi-gazdasági jellemzőik is azonosak; a megfigyelt különbség 

mégsem lenne az eltérő kulturális hátterüknek tulajdonítható. Mindez viszonylag 

erős feltételt jelent, különösen azért, mert a becsült egyenlet tartalmazza az összes, 

fontos egyéni (és háztartási) szintű változót, amelyek a szakirodalom szerint hatással 

vannak az egyének elégedettségére.51 Érdemes még egyszer kiemelni, hogy a szelek-

tív migráció okozta látszólagos hatás (a születésbeli ország átlagos elégedettségének 

pozitív koefficiense bármiféle valódi kulturális hatás nélkül) csupán ebben az esetben 

állna elő.52 

3.3. Eredmények 

A születési országbeli átlagos élettel való elégedettség és a migránsok élettel 

való elégedettsége közti kapcsolatot a 3. ábra illusztrálja. A függőleges tengelyen a 

migránsok elégedettsége és a lakóhelyi országuk átlagos elégedettsége közti eltérés 

szerepel. Minden pont egy adott születési országból származó összes migránsra vo-

natkozóan jeleníti meg az eltérések átlagát (az országok rövidítései a születési orszá-

gokat jelölik). A vízszintes tengelyen a születési országbeli átlagos elégedettséget 
                                                 
51 A robusztussági vizsgálatoknál (3.3.1. alfejezet) az alapmodell kontrollváltozóihoz képest bővebb 
változószettel eredményei is a szelektív migrációs hipotézis ellen hatnak, valamint a 3.3.3. fejezetben 
ismertetett másodgenerációs migránsokra vonatkozó eredmények pedig kifejezetten kizárják a szelek-
tív migrációs hipotézist, hiszen ott már olyan egyénekből áll az elemzés mintája, akik a lakóhelyi 
országukban születtek, 
52 Sőt, Fernández (2011, p. 496) amellett érvel, hogy „az epidemiológiai megközelítés afelé torzít, 
hogy a kultúra nem számít”, mivel a születési ország kultúrájának hatása az idővel egyre gyengül, így 
a migránsok mintáját használva már csak az eredeti hatás gyengébb formáját detektálhatja a kutató. 
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jelenítettem meg. A két változó közti összefüggést leíró regressziós egyenes pozitív 

meredeksége azt mutatja, hogy minél magasabb az átlagos elégedettség egy születési 

országban, annál elégedettebbek az onnan származó migránsok, azaz a születési or-

szágbeli átlagos elégedettség pozitív kapcsolatban van a migránsok elégedettségével. 

 

3. ábra: A migránsok elégedettsége születési ország szerint 

 

Megjegyzés: Az egyes országok rövidítései a következők: AT – Ausztria, BE – Belgium, BG – Bulgária, CH – 
Svájc, CY – Ciprus, CZ – Csehország, DE – Németország, DK – Dánia,  EE – Észtország, ES – Spain, FI – Finn-
ország, FR – Franciaország, GB – Egyesült Királyság, GR – Görögország, HR – Horvátország, HU – Magyaror-
szág, IE – Írország, IL – Izrael, IS – Izland, IT – Olaszország, LT – Litvánia, LU – Luxemburg, LV – Lettország, 
NL – Hollandia, NO – Norvégia, PL – Lengyelország, PT – Portugália, RO – Románia, RU – Oroszország, SE – 
Svédország, SI – Szlovénia, SK – Szlovákia, TR – Törökország, UA – Ukrajna 

 

 

A 4. ábra ugyanezt az összefüggést illusztrálja az egyes lakóhelyi országokon 

belül. Az egyes ábrák a születési országbeli átlagos elégedettséget és az onnan szár-

mazó migránsok átlagos elégedettségét jelenítik meg. Minden pont egy születési or-

szágot jelöl (ahonnan legalább öt személy emigrált a vizsgált lakóhelyi országba), 

valamint csak azok a lakóhelyi országok szerepelnek, ahova legalább öt országból 
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érkeztek migránsok. A lakóhelyi országok száma ezekkel a megszorításokkal 19, 

ezek közül 17-re igaz, hogy az adott lakóhelyi országban élő migránsok közül azok, 

akik olyan országból érkeztek, ahol magasabb az átlagos elégedettség, elégedetteb-

bek, mint azok a migránsok, akik olyan országból érkeztek, ahol alacsonyabb az át-

lagos elégedettség.53 

                                                 
53 Az ábrán az egyes országok között látható némi eltérés, néhány helyen erősebbnek, néhány helyen 
gyengébbnek tűnik az összefüggés, ugyanakkor ennek részletes vizsgálata kívül esik a fejezet céljain. 
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4. ábra: A migránsok elégedettsége születési ország szerint az egyes lakóhelyi országokban 

 

Megjegyzés: Az egyes ábrák fejlécében a lakóhelyi országok szerepelnek. Az ábrákon belül egy-egy pont egy adott születési országot jelöl. A függőleges tengelyen az adott születési országból 
származó migránsok átlagos elégedettsége szerepel. 
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A fenti két ábrán megfigyelt összefüggést összetétel-hatás is magyaráztatja: 

az elégedettségben megfigyelt különbségek az egyes országok és az ebből az ország-

ból származó migránsok szocio-demográfiai és gazdasági jellemzőinek különbségei 

is okozhatják. Ezt a lehetőséget kizárandó lineáris regressziós modelleket futtattam, 

melyekben az elégedettség legfontosabb változóinak hatását kiszűrtem. 

Az OLS regresszió eredményeit a 10. táblázat tartalmazza.54 Az egyéni és 

háztartási változók becsült koefficiensei megfelelnek a korábbi kutatásokban megfi-

gyelteknek (Dolan et al., 2008; Frey & Stutzer, 2002a).55 Az életkorral együtt eleinte 

csökken az elégedettség, majd nagyjából 47 éves kor körül újra emelkedni kezd. A 

házasok vagy partnerrel élők elégedettebbnek mondják magukat, mint a többiek. A 

tanulók elégedettebbek, mint a fizettet munkát végzők, az utóbbiaknál viszont jelen-

tősen elégedetlenebbek a munkanélküliek, ami sok más kutatáshoz hasonlóan a mun-

kanélküliség kiemelkedően negatív szubjektív jólléti hatására hívja fel a figyelmet. 

Az egészségi állapotot mérő változó (a kérdezett akadályozottsága) hatása szintén 

erősen negatív. A háztartás abszolút és relatív jövedelme pedig növelik az elégedett-

séget. 

A születési országbeli elégedettség koefficiense pozitív és 1 százalékos szin-

ten szignifikáns. A születési országbeli átlagos elégedettség 1 ponttal történő növe-

kedése a migránsok körében 0,283 ponttal magasabb elégedettséggel párosul. Azaz 

egy adott lakóhelyi országban azok a migránsok, akik olyan születési országból ér-

keztek, ahol magas az átlagos elégedettség, ceteris paribus elégedettebbek, mint azok 

a migránsok, ahol olyan születési országból érkeztek, ahol alacsonyabb az átlagos 

elégedettség. 

A születési országbeli elégedettség egy szórásnyi növekedése akkora elége-

dettség növekedéssel jár, ami megfelel a házasság vagy partnerkapcsolat hatásának 

70 százalékának, a munkanélküliség hatásának 25-33 százalékának, vagy a városban 

lakás 140 százalékának. Sőt, azonos országban és azonos társadalmi, gazdasági jel-

lemzőkkel bíró migránsok esetében két olyan migráns élettel való elégedettségének 
                                                 
54 A hullám és ország dummy-k becsült koefficienseit is tartalmazó részletes eredmények a Függelék 
M4. táblázatában találhatóak. 
55 A születési országbeli átlagos elégedettséget kihagyva a regressziós modellből, a migránsok mintá-
ján és a nem migránsok (a kérdezési országban születettek) mintáján a becsült koefficiensek nagyon 
hasonlóak, ezért azt feltételezem, hogy a kulturális hatás legalább hasonló nagyságú lenne a migrán-
sok körében megfigyelthez a nem migránsok körében is – ha lehetőség lenne annak közvetlen megfi-
gyelésére. 
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különbsége, akik közül az egyik a legelégedetlenebb országból (Ukrajnából), a másik 

pedig a második legelégedettebb országból (Dániából) származik, 1,13 pont, ami 

kizárólag az eltérő kulturális hátterüknek tulajdonítható.56 Mindez azt jelenti, hogy a 

kultúra (az átörökített értékek, vélekedések, normák, amiket a migránsok is „maguk-

kal visznek”) nem csak statisztikai, hanem társadalmi értelemben is jelentős megha-

tározója a szubjektív jóllétnek, a hatás nagysága pedig nagyságrendileg megegyezik 

más társadalmi és gazdasági tényezők hatásával. 

                                                 
56 Bár valamilyen kihagyott változó legalábbis részben okozhatná a születési országbeli elégedettség 
hatását amennyiben szisztematikusan különbözne a magasabb és alacsonyabb átlagos elégedettségű 
országokból származó migránsok között, ez mégsem nem valószínű. A következő alfejezetben meg-
mutatom ugyanis, hogy a becsült együttható hasonló marad akkor is, ha több egyéni szintű változóra 
kontrollálok. Másfelől a szakirodalommal összhangban (Fernández & Fogli, 2009; Luttmer & Sing-
hal, 2011) feltételezem, hogy a születési ország társadalmi, gazdasági és intézményi környezete nincs 
érdemi hatással a migránsok elégedettségére azok új lakóhelyén. A következő részben azt is megmuta-
tóm, hogy a becsült koefficiens a születési ország fontosabb jellemzőire kontrollálva sem változik 
jelentős mértékben. 
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10. táblázat: A migránsok szubjektív jóllétét meghatározó tényezők, OLS 

 B Robusztus SH 

A születési országbeli elégedettség 0.283*** (0.030) 

Életkor -0.069*** (0.007) 

Az életkor négyzete 0.001*** (0.000) 

Nem: nő 0.063* (0.036) 

Iskolai végzettség: ISCED 5-6, felsőfokú végzettség 0.178*** (0.039) 

Házas vagy partnerrel él 0.360*** (0.050) 

Munkaerő-piaci státus (ref. kat.: Fizetett munka)   

Tanuló 0.216** (0.095) 

Munkanélküli, keres munkát -1.045*** (0.091) 

Munkanélküli, nem keres munkát -0.770*** (0.180) 

Nyugdíjas 0.012 (0.051) 

Háztartásbeli 0.045 (0.082) 

Egyéb -0.452*** (0.116) 

Lakóhely: város -0.182*** (0.054) 

Egészségügyi korlátozottság -0.791*** (0.046) 

LN(háztartás nettó összjövedelme) 0.226*** (0.049) 

Relatív jövedelem 0.105** (0.043) 

Háztartásnagyság -0.009 (0.021) 

Hullám dummy-k Igen  

Lakóhelyi ország dummy-k Igen  

Korrigált R2 0.237  

N 12085  

Függő változó: Élettel való elégedettség 
A születési ország szerint klaszterezett robusztus standard hibák a zárójelekben találhatók. A modell a magyarázó 
változók hiányzó értékeire nem közölt dummy változókat tartalmazott. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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3.3.1. Az eredmények robusztussága 

Ebben a részben az eredmény robusztusságát tesztelem: egyfelől a születési 

országbeli átlagos elégedettség változójának alternatív technikákkal való létrehozá-

sával, másfelől a kontrollváltozók körének módosításával. Elsőként a születési or-

szágbeli elégedettség alternatív változóját állítottam elő a következő módon: az 

egyes országokban születettek körében becsültem meg az élettel való elégedettséget 

a fő modellben (10. táblázat) szereplő regressziós egyenlettel (egyéni és háztartási 

kontrollváltozók, lakóhelyi ország dummy-k és adatfelvételi hullám dummy-k), majd 

a lakóhelyi ország dummy-k becsült koefficiensét mentettem el, mint a születési or-

szágbeli elégedettség változóját. Ez a változó az egyes országok elégedettségét jele-

níti meg, amiben az egyéni és háztartási jellemzők hatása már nincs benne, így első-

sorban a kultúra és az intézmények hatását reprezentálja – természetesen az esetlege-

sen kihagyott releváns egyéni szintű és az országok között szisztematikusan külön-

böző változók hatása mellett. Az új változóval futtatott modell eredményeit a 11. 

táblázat 1. sora tartalmazza. A születési országbeli elégedettség becsült koefficiense 

hasonló a fő modelléhez (0,325), így az eredeti eredményt nem a születési országok 

eltérő szocio-demográfiai jellemzői okozzák. 

A 2. sorban alternatív adatbázist használtam: az születési országbeli átlagos 

elégedettséget a World Values Survey adatbázisa alapján hoztam létre57, így jelentő-

sen több ország adatait tudtam használni, mint az ESS adatfelvételére építő elemzé-

seknél. Ebben a modellben így 34 lakóhelyi ország szerepelt az ESS adatbázisából, 

valamint 96 születési ország átlagos elégedettségére állt rendelkezésre adat a WVS 

adatbázisából, ami a mintanagyság másfélszeresre való növekedését eredményezte. 

A becslés robusztus a születési országok nem európai országokkal való kiegészítésé-

re: a becsült koefficiens pozitív és szignifikáns, nagysága pedig hasonló az alapmo-

dellben becsült értékhez (0,249). 

A 11. táblázat 3-5. soraiban az eredmények robusztusságát teszteltem az 

alapmodellben szereplő kontrollváltozók körét kibővítve. A 3. sorban szereplő mo-

                                                 
57 Ehhez az integrált World Values Survey és European Values Study adatbázist használtam. A szüle-
tési országbeli átlagos elégedettséget a következőképpen hoztam létre: a WVS és EVS összesen hat 
hulláma esetében országonként kiszámoltam az összes válaszadó súlyozott átlagos elégedettségét (a 
WVS öt hulláma: 1981-1984, 1989-1993, 1994-1999, 1999-2004, 2005-2007, az EVS négy hulláma: 
1981-1984, 1990-1993, 1999-2001, 2008-2010), majd a hat átlagos elégedettség változó átlagát szá-
moltam ki. 
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dellbe kiegészítő egyéni szintű kontrollváltozókat vontam be: a vallásosságot (meny-

nyire tartja vallásosnak magát a kérdezett), társas kapcsolatok (milyen gyakran jár 

össze barátaival, rokonaival vagy kollégáival, 7 kategória), bizalmas kapcsolat léte 

(van-e olyan személy, akivel meg tudja beszélni személyes, legbensőbb magánügye-

it), állampolgárság (a lakóhelyi ország állampolgára-e), az országban eltöltött idő 

hossza (5 kategória). A becslés robusztus az egyéni jellemzőkre való széleskörű 

kontrollálásra is, mivel a becsült együttható hasonló az alapmodellben becsült 

együtthatóhoz (0,267). 

Ezt követően olyan kontrollváltozókat adtam az eredeti modellhez, amik a 

szakirodalom szerint a szubjektív jóllét makroszintű meghatározói: az országok gaz-

dasági teljesítményét mérő GDP-t logaritmikus formában (Deaton, 2008; Diener et 

al., 1995; Stevenson & Wolfers, 2013), a jövedelmi egyenlőtlenséget mérő Gini in-

dexet (Alesina et al., 2004; Grosfeld & Senik, 2010; Hajdu & Hajdu, 2014a), az inf-

láció mértékét és a munkanélküliségi rátát (Di Tella et al., 2003; Wolfers, 2003). A 4. 

és 5. sorok ezeket a kibővített modellek eredményeit mutatják előbb a lakóhelyi, 

majd a születési ország változóit bevonva. A lakóhelyi ország makroszintű gazdasági 

és társadalmi jellemzőkre kontrollálva a születési országbeli elégedettség becsült 

koefficiensének nagysága nem változik (4. sor). A születési országbeli 

makrojellemzőket bevonva (5. sor) a becsült koefficiens nagysága némileg csökkent 

(0,216), de továbbra is pozitív és 1 százalékos szinten szignifikáns maradt. 

A becsült hatás a fentieken kívül robusztus a minta és a becslési módszer 

megválasztásra is: például az legalacsonyabb és legmagasabb átlagos elégedettséggel 

rendelkező születési ország kizárására, a posztkommunista országok kizárására, 

ordered logit vagy ordered probit modellek futtatására. A robusztussági vizsgálatok 

részletes listája és eredményei a Függelék M5. táblázatában találhatóak. 
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11. táblázat: A születési országbeli elégedettség hatásának robusztussága, OLS 

   A születési ország-
beli elégedettség 

koefficiense 

Robusz-
tus SE 

Korri-
gált R2 N 

1. Születési országbeli elégedettség: 
az OLS modell ország dummy-jai 0.325*** (0.034) 0.236 12085 

2. Születési országbeli elégedettség: 
a World Values Survey-ből 0.249*** (0.025) 0.208 18072 

3. Több egyéni kontrollváltozó 0.267*** (0.037) 0.262 12085 

4. Lakóhelyi országra vonatkozó 
változók  0.292*** (0.039) 0.238 10652 

5. Születési országra vonatkozó vál-
tozók 0.216*** (0.040) 0.247 10576 

Függő változó: Élettel való elégedettség. A születési ország szerint klaszterezett robusztus standard hibák a záró-
jelekben találhatók. Minden regressziós modell a 10. táblázatban szereplő kontrollváltozókat tartalmazta. A mo-
dell a magyarázó változók hiányzó értékeire nem közölt dummy változókat tartalmazott. 
1. sor: A születési országbeli átlagos elégedettség: lakóhelyi ország dummy-k koefficiensei egy olyan OLS reg-
ressziós modellből, amit a nem migránsok mintáján futtattam, és egyéb kontrollváltozóként a 10. táblázatban 
szereplő egyéni és háztartási szintű kontrollváltozókat tartalmazta. 
2. sor: A születési országbeli átlagos elégedettség: a World Values Survey adatai alapján. 
3. sor: Kiegészítő kontrollváltozók a 10. táblázathoz képest: vallásosság, társasági élet gyakorisága (7 dummy 
változó), dummy változó a bizalmas kapcsolat létére, dummy változó a lakóhelyi ország állampolgárságára, a 
lakóhelyi országban eltöltött idő hossza (5 dummy változó). 
4. sor: Kiegészítő kontrollváltozók a 10. táblázathoz képest: Gini index, GDP logaritmikus formában, infláció, 
munkanélküliségi ráta (a lakóhelyi országra vonatkozóan). 
5. sor: Kiegészítő kontrollváltozók a 10. táblázathoz képest: Gini index, GDP logaritmikus formában, infláció, 
munkanélküliségi ráta (a születési országra vonatkozóan). 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

3.3.2. Az eredmények heterogenitása 

A migránsok nem egyformák: egyesek jobban életben tartják a születési vagy 

származási országuk kultúráját, míg mások erősebben asszimilálódnak. Ha a születé-

si országbeli elégedettség változója valóban a generációk között átörökített normák, 

vélekedések és attitűdök hatását ragadja meg, a becsült együtthatónak magasabbnak 

kell lennie azon migránsok körében, akik erősebben kötődnek a születési országuk 

kultúrájához vagy kevésbé asszimilálódtak a lakóhelyi ország kultúrájához. Másképp 

fogalmazva, ha a becsült koefficiens nagyobb azon migránsok körében, akik kevésbé 

asszimilálódtak a lakóhelyi ország kultúrájához, akkor az erős közvetett bizonyítékot 

jelent a születési országbeli elégedettség kulturális hatásként való értelmezése mel-

lett. 
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Összesen nyolc változót hoztam létre, amelyek mindegyikéről azt feltétele-

zem, hogy azt jelzik, hogy egy migráns kevésbé asszimilálódott a lakóhelyi országá-

hoz vagy a másik oldalról, hogy erősebben kötődik a születési országa kultúrájához. 

1. Templomba járás: Rice és Steel (2004) érvelése szerint a templomba járás 

fontos tényező a szubjektív jóllét átadásában. Eredményeik szerint a templomba járó 

amerikaiak erősebben beágyazottak olyan társas hálózatokba, amelyekbe az azonos 

származású, azonos országból vagy területről származó egyének vannak. Ennek meg-

felelően, a rendszeres templomlátogatók körében az egyéni jóllét és a származási 

országbeli jóllét közötti korreláció erősebb, mint azok körében, akik ritkábban járnak 

templomba. Mivel Rice és Steel (2004) amerikai adatokat használt, ezért – bár azt 

feltételezem, hogy Európában kevésbé fontos szempont a kultúra átörökítésé-

ben/megőrzésében – megvizsgáltam, hogy a templomba járás Európában is megfi-

gyelhető-e az Egyesült Államokban leírt hatás. Egy olyan dummy változót hoztam 

létre, aminek 1 az értéke, ha a migráns legalább hetente egyszer részt vesz vallási 

szertartásokon. 

2. A lakóhelyi országban eltöltött idő hossza: Azokra a migránsokra, akik rö-

videbb ideje élnek új országban, feltehetően még erősebben hat a születési országuk 

kultúrája. A másik oldalról, pusztán az időtényező miatt, azoknak a migránsoknak, 

akik több időt töltöttek az új országukban, több lehetőségük van a normáik, preferen-

ciáik és viselkedésük megváltoztatására/megváltozására, így nagyobb valószínűség-

gel veszik át a helyi kultúrát. Egy olyan kétértékű változót hoztam létre, aminek 1 az 

értéke, ha a migráns kevesebb, mint 10 éve él a lakóhelyi országában. 

3. A szocializáció hatása: Azoknak a migránsoknak az értékei és attitűdjei, 

akik felnőttként költöztek új országba, kevésbé képlékenyek és változtathatóak, va-

lamint kevésbé befolyásolhatóak a kortárs csoportok által, ezért a migránsok kisebb 

valószínűséggel asszimilálódhatnak a lakóhelyi ország kultúrájához. A másik oldal-

ról megközelítve azon migránsok esetében, akik viszonylag fiatalon érkeztek új or-

szágba, az iskola és a kortárs csoportok asszimilációt erősítő hatása jelentősebb lehet. 

Ráadásul az életkoruk miatt az asszimiláció is könnyebb lehet számukra. Ezt a hatást 

mérendő egy olyan dummy változót hoztam létre, aminek 1 az értéke, ha a migráns 

felnőttként (25 éves kora után) költözött a lakóhelyi országba. 

4. Állampolgárság: a lakóhelyi ország állampolgárságának felvétele az asszi-

miláció, de legalábbis az asszimilációs szándék egyik jele lehet. Azt feltételezem, 
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hogy a lakóhelyi ország állampolgárságával rendelkező migránsok a születési ország 

kultúráját kevésbé ápolják, ahhoz kevésbé szorosan kötődnek. Egy olyan dummy 

változót hoztam létre, aminek 1 az értéke, ha a migráns nem a lakóhelyi ország ál-

lampolgára. 

5. Nyelvi kisebbségi helyzet: A migránsok, akik beszélik a lakóhelyi ország 

nyelvét, (jobban) képesek az új ország kultúrájának megértésére és átvételére. Azok a 

migránsok, akik a születési országuk nyelvét beszélik, jobban részesei maradnak az 

eredeti kultúrájuknak. Az ESS adatbázisában a nyelvtudásra vagy annak szintjére 

nem szerepelt kérdés, azonban az otthon a leggyakrabban használt nyelvre igen. Egy 

olyan bináris változót hoztam létre, aminek 1 az értéke, ha a migráns otthon leggyak-

rabban nem a lakóhelyi ország – több hivatalos nyelv esetében valamelyik – hivata-

los nyelvét használja. 

6. A bevándorlók aránya: Egy olyan országban, ahol magas a bevándorlók 

aránya, a migránsok feltehetően kevésbé vannak asszimilációra kényszerítve, így 

könnyebben megtarthatják a születési országuk kultúráját. Létrehoztam egy olyan 

változót, ami az egyes országokban a migránsok arányát58 mérte, majd dummy válto-

zóvá alakítottam oly módon, hogy az 1-es érték azt jelezze, hogy a lakóhelyi ország-

ban a migráns lakosság aránya magas (10 százalék feletti). 

7. Az idegenellenesség mértéke: Azt feltételezem, hogy ha egy országban 

erős az idegenellenesség szintje, a migránsok racionális vagy várt viselkedése az 

asszimiláció, ennek megfelelően egy ilyen országban az asszimiláció folyamata 

gyorsabb, mint egy olyan országban, ahol alacsony az idegenellenesség. Ennek meg-

felelően egy olyan országban, ahol alacsony az idegenellenesség, a migránsok na-

gyobb valószínűséggel maradnak büszkék az eredeti kultúrájukra, és nagyobb való-

színűséggel és nagyobb mértékben tarthatják meg azt. Első lépésként egy olyan vál-

tozót hoztam létre, ami az idegenellenesség mértékét méri: a lakóhelyi országukban 

élők adatbázisát használva adatfelvételi hullámonként egy főkomponenst képeztem 

három olyan változóból, amelyek mindegyike a bevándorlókkal szembeni előítéle-

tekre és félelmekre vonatkozott.59 Ez követően az öt hullámbeli idegenellenesség 

                                                 
58 A nem az országban született lakosság (foreign-born population) arányára vonatkozó adatok az 
OECD Factbook 2011-2012 kiadványból származnak (OECD, 2011b). A 2005-re vonatkozó adatokat 
használtam, mivel erre az évre állt rendelkezésre adat a legtöbb országból. 
59 A 0-10 skálán mért három kérdés a következő volt: „Általában véve árt, vagy használ [az ország] 
gazdaságának, hogy más országokból idejönnek élni emberek?”, „Mit mondana, [az ország] kulturális 
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főkomponenseket lakóhelyi országonként átlagoltam. Végül egy olyan kétértékű in-

dikátor változót hoztam létre, aminek 1 az értéke, ha a lakóhelyi országban az ide-

genellenesség mértéke alacsony (a medián alatti). 60 

8. Nemzetiség miatti diszkrimináció: Feltételezésem szerint azok a migrán-

sok, akiket nemzetiségük miatt hátrányos megkülönböztetés ért, kevésbé asszimilá-

lódtak a lakóhelyi országuk kultúrájához. Részben azért lesznek hátrányos megkü-

lönböztetés áldozatai, mert a „nemzetiségi identitásuk” jobban látható, mivel kulturá-

lis identitásukat jobban megtartják, mint a jelentősebb mértékben asszimilálódó mig-

ránsok. Ebben az értelmezésben a nemzetiség miatti hátrányos megkülönböztetés az 

asszimiláció hiányának vagy alacsonyabb mértékének a proxy-ja. Az ESS kérdőíve 

tartalmaz egy kérdést, ami arra vonatkozik, hogy a kérdezett olyan csoport tagjának 

tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér, és ha igen, akkor ez a meg-

különböztetés nemzetiségi alapon történik-e. Egy olyan dummy változót hoztam lét-

re, amelynek az értéke 1, ha a migráns olyan csoport tagjának tartja magát, amelyet 

nemzetiségi alapon hátrányos megkülönböztetés ér a lakóhelyi országban. 

Összesen nyolc regressziós modellt futtattam a 10. táblázatban szereplő 

alapmodellben használt kontrollváltozókat használva. Ezen felül minden modell tar-

talmazta az imént felsorolt nyolc indikátorváltozó egyikét, valamint egy interakciós 

tagot az születési országbeli elégedettség és az indikátorváltozó között. Várakozása-

im szerint az interakciós tag becsült koefficiensének pozitívnak kell lennie, azaz a 

születési országukhoz jobban kötődő a migránsok között a születési országbeli elé-

gedettséget mérő változó hatásának erősebbnek kell lennie, mint a lakóhelyi orszá-

gukhoz asszimilálódott migránsok között. Az eredményeket a 12. táblázat tartalmaz-

za. 

A 12. táblázat 1. sora szerint – Rice és Steel (2004) amerikai mintán bemuta-

tott eredményeivel ellentétesen – nem mutatható ki, hogy Európában a templomba 

járás hozzájárul a kultúra átörökítéséhez: a vallási eseményeken való részvétel és a 

születési országbeli elégedettség közti interakció becsült koefficiense gyakorlatilag 0. 

Az eredménye lehetséges magyarázata, hogy Európában a vallási csoportokhoz tar-

                                                                                                                                          
életének általában véve ártanak, vagy inkább gazdagítják, akik más országból idejönnek élni?”,  
„Rosszabb, vagy jobb hely lett-e [az ország] azzal, hogy más országból idejöttek emberek élni?” 
60 A feltételezett összefüggést illusztrálja, hogy azok a migránsok, akik olyan az országokban élnek, 
ahol az idegenellenesség mértéke magas, nagyobb arányban állampolgárai az országnak, mint azok, 
akik olyan országokban élnek, ahol alacsonyabb az idegenellenesség (62,4 százalék vs. 53,3 százalék). 
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tozás és a templomlátogatás kevésbé nemzetiségi csoportokhoz és kultúrához kötött. 

Elképzelhető, hogy az Egyesült Államokban a templomba járás megfelelő mérőesz-

köze a társas hálózatoknak, de úgy tűnik, Európában a (nemzetiségi) társas hálózatok 

nagyobb valószínűséggel szerveződnek a templomokon kívül, ezáltal kevésbé kötőd-

nek a valláshoz, és más formális és informális csoportok és intézmények segítik a 

születési ország kultúrájának fenntartását és átörökítését. 

A 2. sorban azt láthatjuk, hogy a lakóhelyi országban eltöltött idő hossza mó-

dosítja a születési országbeli elégedettség hatását. A születési országbeli elégedettség 

szignifikáns meghatározója a lakóhelyi országban több mint 10 éve élő migránsok 

szubjektív jóllététnek: a becsült koefficiens 0,247. Ezzel párhuzamosan az interakci-

ós tag becsült koefficiense is pozitív és 10 százalékos szinten szignifikáns (0,091): a 

lakóhelyi országban rövidebb ideje élő migránsok között a születési országbeli elé-

gedettség hatása tehát erősebb, mint a hosszabb ideje ott élő migránsok között. 

Azonban érdemes kiemelni, hogy a vizsgált hatás 10 év után sem tűnik el, azaz idő-

ben viszonylag stabilnak tűnik. 

A 3. sorban a szocializáció hatását vizsgálom. Az eredmények alapján egyér-

telműen látszik, hogy minél idősebb valaki a migráció idején, annál erősebb a szüle-

tési országbeli elégedettség hatása: a 25 éves kor utáni migrációt mérő változó és a 

születési országbeli elégedettség interakciójának becsült koefficiense 0,220, ami 1 

százalékos szinten szignifikáns. Mindez azt jelenti, hogy a születési országbeli elé-

gedettség hatása erősebb akkor, ha felnőttként költözik új országba valaki. Azonban 

az is igaz, hogy a gyerekként vagy fiatal felnőttként költözők között is jelentős a ha-

tás: a becsült koefficiens 0,124, ami 10 százalékos szinten szignifikáns.  

A 4. sorban közölt eredmények szerint a születési országbeli elégedettség ha-

tása az állampolgárság szerint változik. A becsült hatás nagyobb azon migránsok 

körében, akik nem állampolgárai a lakóhelyi országuknak: az interakciós tag koeffi-

ciense 0,112, ami 10 százalékos szinten szignifikáns. 

A táblázat 5. sora szerint a születési országbeli elégedettség hatása eltérő a 

nyelvi kisebbségben levők között. Azon migránsok között, akik otthon leggyakrab-

ban nem a lakóhelyi országuk hivatalos nyelvét beszélik, a hatás szignifikánsan erő-

sebb, mint a többi migráns között: a becsült koefficiens több mint kétszeres a körük-

ben (0,168 + 0,192 = 0,362 vs. 0,168). 
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A 6. sorban közölt eredmények alátámasztják, hogy azon migránsok eseté-

ben, akik olyan országban élnek, ahol magas a bevándorló lakosság aránya, a szüle-

tési országbeli elégedettség hatása erősebb. Az interakciós tag becsült koefficiense 

0,200, ami 1 százalékos szinten szignifikáns. Mindemellett a születési országbeli 

elégedettség hatása azon migránsok között is pozitív és szignifikáns, akik olyan or-

szágban élnek, ahol a bevándorló lakosság aránya alacsonyabb (0,139). 

A 7. sor szerint a születési országbeli elégedettség hatása pozitív és szignifi-

káns azon migránsok körében, akik olyan országban élnek, ahol az idegenellenesség 

magas (0,188). Ugyanakkor a hatás még magasabb azon migránsok körében, akik 

olyan országban élnek, ahol az idegenellenesség mértéke alacsony: az interakciós tag 

becsült koefficiense 0,144, ami 10 százalékos szinten szignifikáns. 

A 8. sorban azt a feltételezést vizsgáltam, hogy a nemzetiségi alapon történő 

hátrányos megkülönböztetés szerint eltérő-e a születési országbeli elégedettség hatá-

sa. Az eredmények alátámasztani látszanak a feltételezést: azon migránsok körében, 

akik olyan csoport tagjának tartják magukat, amelyet nemzetiségi alapon hátrányos 

megkülönböztetés ér, némileg magasabb a becsült együttható, ugyanakkor statiszti-

kai értelemben ez nem jelent érdemi különbséget. A nem szignifikáns eredménynek 

két magyarázata lehetséges. Az egyik, hogy a nemzetiségi alapon történő hátrányos 

megkülönböztetés nem megfelelő mérése a születési ország kultúrájához való kötő-

désre; ezt tartom kevésbé valószínűnek – de a feltételezés empirikus alátámasztása az 

adatbázis korlátai miatt nem lehetséges.61 A másik magyarázat, hogy az ESS kérdő-

ívében szereplő kérdés viszonylag rossz mérése a hipotézisben foglaltaknak. Egyfe-

lől nem egyéni, hanem csoporttapasztalatra kérdez rá: a migráns olyan csoport tagjá-

nak tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér. Másfelől a jelen idejű 

megfogalmazás nem valamilyen konkrét, személyesen átélt eseményre utal, hanem 

általános, „absztrakt” percepcióra. Ennek megfelelően az elemzett kérdés minden 

                                                 
61 Illusztrációként: azon migránsok között, akik olyan csoport tagjának tartják magukat, amelyet nem-
zetiségi alapon hátrányos megkülönböztetés ér, 30,0 százalék a lakóhelyi ország állampolgárságával 
rendelkezők aránya, míg azon migránsok között, akik nem tartják ilyen csoport tagjának magukat, 
59,2 százalék. Csupán kétváltozós összefüggésről van szó, de az eredmény egybevág a feltételezé-
semmel. 
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bizonnyal igen nagy hibával méri a mérni szándékozott nemzetiségi alapon történő 

hátrányos megkülönböztetés átélését.62 

Összefoglalva: az eredmények egyértelműen és szinte egyöntetűen alátá-

masztják, hogy a születési országbeli elégedettség hatása erősebb a születési orszá-

guk kultúrájához erősebben kötődő migránsok körében, ami megerősíti az interpretá-

ciómat, miszerint a születési országbeli elégedettség változója a kultúra (átörökített 

normák, értékek, vélekedések, normák) hatását ragadja meg a modellekben. Mind-

emellett a születési országbeli elégedettség hatása szintén pozitív és szignifikáns az 

összes modellben azon migránsok körében is, akik jobban asszimilálódtak a lakóhe-

lyi országuk kultúrájához. Annak ellenére, hogy ezek a migránsok nagyobb mérték-

ben vették át a lakóhelyi országuk kultúráját, a születési országuk kultúrája elég erő-

sen él tovább ahhoz, hogy befolyásolja az élettel való elégedettségüket. Az eredmé-

nyek továbbá alátámasztják azt is, hogy az születési országbeli elégedettség pozitív 

hatása nem magyarázható a szelektív migrációval – azaz az egyes országokból szár-

mazó migránscsoportok eltérő összetételével (lásd: a 3.2. fejezet utolsó bekezdését). 

 

 

                                                 
62 Ugyanakkor az ESS adatbázisában nem áll rendelkezésre ennél pontosabb és a kérdést jobban mérő 
változó. 
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12. táblázat: A születési országbeli elégedettség hatásának heterogenitása, OLS 

  
B 

Ro-
busztus 

SH 

Korri-
gált R2 N 

1. A születési országbeli elégedettség 0.290*** (0.031) 0.239 12085 
 Legalább hetente részt vesz vallási szertartá-

sokon × A születési országbeli elégedettség -0.020 (0.057)   

      
2. A születési országbeli elégedettség 0.247*** (0.034) 0.238 12085 
 Kevesebb, mint 10 éve él a lakóhelyi ország-

ban × A születési országbeli elégedettség 0.091* (0.045)   

      
3. A születési országbeli elégedettség 0.124* (0.071) 0.238 12085 
 25 éves kora után érkezett az országba × A 

születési országbeli elégedettség 0.220*** (0.075)   

      
4. A születési országbeli elégedettség 0.231*** (0.038) 0.238 12085 
 Nem állampolgára a lakóhelyi országnak × A 

születési országbeli elégedettség 0.112* (0.066)   

      
5. A születési országbeli elégedettség 0.168*** (0.032) 0.240 12085 
 Otthon leggyakrabban egy nem hivatalos 

nyelvet használ × A születési országbeli elé-
gedettség 

0.194*** (0.067)   

      
6. A születési országbeli elégedettség 0.139*** (0.047) 0.181 10071 
 A bevándorlók aránya 10 százalék feletti × 

A születési országbeli elégedettség 0.200*** (0.049)   

      
7. A születési országbeli elégedettség 0.188*** (0.062) 0.238 12085 
 A lakóhelyi országban az idegenellenesség 

mértéke medián alatti × A születési országbeli 
elégedettség 

0.144* (0.078)   

      
8. A születési országbeli elégedettség 0.269*** (0.030) 0.239 12085 
 Olyan csoport tagja, amelyet nemzetiségi 

alapon hátrányos megkülönböztetés ér × A 
születési országbeli elégedettség 

0.052 (0.129)   

Függő változó: Élettel való elégedettség. A születési ország szerint klaszterezett robusztus standard hibák a záró-
jelekben találhatók. Minden regressziós modell a 10. táblázatban szereplő kontrollváltozókat tartalmazta. A mo-
dell a magyarázó változók hiányzó értékeire nem közölt dummy változókat tartalmazott. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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3.3.3. Másodgenerációs migránsok 

Végezetül azt vizsgáltam meg, hogy az származási országbeli elégedettség 

hatása (az átörökített normák, értékek és vélekedések hatása) generációk között is 

érvényesül-e. Az ESS második hullámától kezdve rendelkezésre állnak adatok arról, 

hogy melyik országban születtek a kérdezettek szülei. Ez elemzésnél azoknak az 

egyéneknek a mintáját használtam, akik a lakóhelyi országukban születtek, de leg-

alább az egyik szülőjük egy másik ESS országban született. A másodgenerációs mig-

ránsok mintája összesen 10 172 megfigyelést tartalmazott. A szülők születési 

országabeli elégedettséget a két szülő születési országabeli elégedettség átlagaként 

képeztem.63 

Ezek az eredmények a 13. táblázat 1. sorában szerepelnek. A szülői születési 

országokbeli elégedettség egy egységgel történő növekedése a másodgenerációs mig-

ránsok elégedettségének 0,132 pontos növekedésével jár együtt. A becsült koeffici-

ens nagysága nagyjából a fele az első generációs migránsok esetében becsült koeffi-

ciensének. 

Más eredményekkel összhangban (Casey & Dustmann, 2010) az anya szerepe 

erősebbnek tűnik a kultúra átadásában: az anya születési országának elégedettsége 

erősebben hat a másodgenerációs migránsok elégedettségére, mint az apa születési 

országának átlagos elégedettsége (2. és 3. sor).64 

A 4. sorban szereplő modellben azok a válaszadók is szerepeltek, akiknek a 

szülei valamelyik WVS adatfelvételben résztvevő országban születtek. A 11. táblázat 

2. sorához hasonlóan a szülők születési országának elégedettségét a WVS adatai 

alapján számoltam, így nem csak azoknak a megkérdezetteknek az adatait tudtam 

használni, akiknek a szülei a 34 ESS ország valamelyikében születtek, hanem 88 

                                                 
63 2851 személy esetében mindkét szülő valamelyik ESS országban született, 7321 személy pedig egy 
migráns és egy nem migráns szülővel rendelkezett. A származási országbeli élettel való elégedettséget 
a két szülő születési országabeli elégedettség átlagaként képeztem, mivel ez a változó pontosabban 
ragadja meg a migráns szülő születési országának kultúrájának potenciális befolyását a kérdezettre, 
ugyanakkor a nem migráns szülő országának kultúrájának közvetlen hatása a lakóhelyi ország 
dummy-kban megjelenik, így nem befolyásolja a becslést. 
64 Ebben a két modellben azoknak a mintáját használtam, akik maguk a lakóhelyi országukban szület-
tek, de az anyjuk valamelyik másik ESS országban született (2. sor), illetve az apjuk egy másik ESS 
országban született (3. sor). A szülő születési országabeli elégedettséget az anya/az apa születési 
országabeli átlagos elégedettségként hoztam létre. Mindemellett azok a modellek, amelyekben a szü-
lők születési országabeli elégedettséget a 13. táblázat 1. sorához hasonlóan hoztam létre (a két szülő 
születési országabeli elégedettség átlagaként), hasonló eredményt adtak. 
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anyai születési ország és 84 apai születési ország adatai álltak a rendelkezésemre.  

Ebben a modellben a szülők születési országabeli elégedettségét koefficiense 0,187, 

ami 1 százalékos szinten szignifikáns. 

Az eredmények összességében arra utalnak, hogy a szülők születési 

országabeli elégedettségének a hatása, vagy másképpen a kultúra hatása legalább két 

generáción keresztül érvényesül. Az eredmények ezen felül további alátámasztását 

adják annak, hogy a megfigyelt hatásokat feltehetően nem szelektív migráció okozza, 

mivel az elemzett mintában olyan személyek szerepeltek, akik a lakóhelyi országuk-

ban születtek. 

13. táblázat: A szülők születési országabeli elégedettség hatása a másodgenerációs 

migránsok szubjektív jóllétére, OLS 

   
A szülők születési 
országabeli elége-

dettség koefficiense 

Robusztus 
SH 

Korri-
gált R2 N 

1. A szülők születési országabeli 
elégedettség 0.132*** (0.046) 0.272 10172 

2. Az anya születési országabeli 
elégedettség 0.148*** (0.051) 0.264 6411 

3. Az apa születési országabeli 
elégedettség 0.099** (0.046) 0.267 6612 

4. 
A szülők születési országabeli 
elégedettség: a World Values 
Survey-ből 

0.187*** (0.039) 0.260 12712 

Függő változó: Élettel való elégedettség. A szülők születési országa szerint klaszterezett robusztus standard hibák 
a zárójelekben találhatók. Minden regressziós modell a 10. táblázatban szereplő kontrollváltozókat tartalmazta. A 
modell a magyarázó változók hiányzó értékeire nem közölt dummy változókat tartalmazott. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

3.4. A fejezet összefoglalása 

Ennek a fejezetnek a célja a szubjektív jóllét kulturális meghatározottságának 

vizsgálata volt. Migránsok mintáját használva bemutattam, hogy a releváns szocio-

demográfiai és gazdasági jellemzőkre kontrollálva egy adott országon belül azok a 

migránsok, akik olyan országból érkeztek, ahol magas(abb) az átlagos élettel való 
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elégedettség, elégedettebbek az életükkel, mint azok a migránsok, akik olyan ország-

ból származnak, ahol alacsony(abb) az átlagos élettel való elégedettség. Mivel az 

azonos országban élő és azonos szocio-demográfiai és gazdasági jellemzőkkel bíró 

migránsok csak a kulturális hátterükben (a születési országukban) különböznek, az 

eredmény úgy interpretálható, hogy a generációk között átörökített értékek, normák, 

vélekedések együtteseként értelmezett kultúra szignifikáns meghatározója a szubjek-

tív jóllétnek. 

Ezt az interpretációt azok az eredmények is alátámasztották, amelyek szerint 

a születési országbeli elégedettség hatása erősebb azon migránsok körében, akik erő-

sebben kötődnek a születési országuk kultúrájához. A lakóhelyi országukban rövi-

debb ideje élő migránsok, a lakóhelyi országukba 25 éves koruk után érkező migrán-

sok, a lakóhelyi országuk állampolgárságával nem rendelkező migránsok, valamint 

az otthon a leggyakrabban nem a lakóhelyi országuk hivatalos nyelvét használó mig-

ránsok körében erősebb a születési országbeli elégedettség hatása. Azokban az or-

szágokban, ahol magasabb a bevándorló lakosság aránya, valamint azokban az or-

szágokban, ahol a migránsok racionális vagy várt viselkedése nem az asszimiláció, 

szintén erősebb a születési országbeli elégedettség hatása. Az eredmény robusztus az 

egyéni szintű kontrollváltozók körének a bővítésére, a születési, valamint a lakóhelyi 

ország gazdasági és társadalmi jellemzőire való kontrollálásra, továbbá az elemzett 

minta módosítására is. 

A kultúra nem az egyetlen, de még csak nem is az elsődleges meghatározója 

a szubjektív jóllétnek, ugyanakkor statisztikailag szignifikáns, a társadalmi és gazda-

sági változókkal összevethető mértékű hatása van. Másodgenerációs migránsok min-

táját használva azt is bemutattam, hogy ez a hatás generációkon keresztül érvényesül. 

Bár az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a materiális kultúrától és az intéz-

ményektől megkülönböztetett, átörökített értékek, normák, vélekedések együttese-

ként értelmezett kultúra – a szubjektív kultúra (Triandis, 2004) – szignifikáns megha-

tározója a szubjektív jóllétnek, további elemzések szükségesek annak meghatározá-

sához, hogy pontosan mely elemei, milyen értékek, normák, vélekedések állnak a 

megfigyelt kulturális hatás hátterében. Ahogy korábban már láttuk, ezek közül néhá-

nyat már vizsgáltak: például a bizalom (Helliwell & Wang, 2011), a posztmateria-

lizmus és a materializmus (Kasser & Ahuvia, 2002), az individualizmus és a kollek-

tivizmus (Diener et al., 1999; E. Suh & Oishi, 2002), vagy az optimizmus (Diener et 
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al., 1999) hatását; más lehetséges magyarázó tényezők a vizsgált kontextusban és 

nemzetközi összehasonlítást használva csak egy-egy tanulmány erejéig kutatottak: 

például a társadalmi összehasonlítás iránya – felfelé vagy lefelé hasonlítás – (Sági, 

2006) vagy a társadalmi összehasonlítás fontossága (Clark & Senik, 2010). Azonban 

további, a fenti elemzések módszertani problémáit elkerülő kutatásokra van szükség 

annak meghatározására, hogy a kultúra mely elemei befolyásolják a jóllétet a gazda-

sági, intézményi és társadalmi tényezőkön túl. 

Az eredményekből levonható legfontosabb következtetés, hogy – a külső 

gazdasági, társadalmi és intézményi tényezők mellett – a szubjektív jóllétet belső 

kulturális tényezők is meghatározzák, így az egyes államok között megfigyelhető 

elégedettségbeli különbségek magyarázatakor a kultúrát nem lehet elhanyagolni: 

bizonyos része ezeknek a különbségeknek az értékek, normák, vélekedések és attitűd 

eltéréseivel magyarázható. 

Bár az elemzés elsődleges fókuszában a migránsok mintájának a kultúra hatá-

sának identifikálására való használata volt, az eredmények a migránsok szubjektív 

jóllétének meghatározóinak és tágabb értelemben a kultúra generációk közötti átörö-

kítésének folyamatának megismeréséhez is hozzájárulnak. Mindezek alapján a kultu-

rális háttér, a kulturális örökség, a szubjektív kultúra figyelembe vétele megfontolan-

dó szempont lehet a migránsokat érintő szakpolitikák kialakításakor. Ennek részletes 

tárgyalása túlmutat a fejezet határain, azonban a hasonló elemzések különösen fonto-

sak lehetnek, ha figyelembe vesszük, hogy a nemzetközi migráció napjaink egyik 

legfontosabb kihívását jelenti. 
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4.  A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kap-

csolata 

4.1. Elméleti háttér 

Európai összehasonlításban Magyarországon viszonylag erősek a tradicioná-

lis értékek és a hagyományos nemi szerepek elfogadása. Az ENSZ 2012-es, a nők 

hátrányos helyzetét mérő Gender Inequality Indexe szerint az Európai Unió 28 tagál-

lama közül Magyarország a 27. helyen állt (United Nations Development 

Programme, 2013). Más országokhoz viszonyítva a magyar nők meglehetősen sok 

időt töltenek háztartási munkával, ami nem magyarázható kizárólag az alacsony 

munkaerő-piaci aktivitással, mivel a megfigyelés az alkalmazottak körében is érvé-

nyes (Aliaga, 2006; Takács, 2008). A hagyományos nemi szerepek elterjedtségét 

jelzi az is, hogy 2010-ben a 12 év alatti gyermeket nevelő nők a gyermeket nem ne-

velő nőkhöz viszonyított foglalkoztatási hátránya Magyarországon volt az egyik leg-

nagyobb az Európai Unión belül: míg az európai átlag 12,1 százalékpont volt, addig 

Magyarországon 28,8 százalékpont (European Commission, 2012).  

A 2000-es években ugyan valamelyest modernizálódott a magyarok érték-

rendje (T. Pongrácz & S. Molnár, 2011), de a European Social Survey 2006-os adatai 

alapján Magyarország az európai országok közül a tradicionális értékrendűek közé 

tartozott. Különösen nagy az egyetértés azokkal az állításokkal, hogy „egy nőnek fel 

kell készülnie arra, hogy a család érdekében kevesebb fizetett munkát végezzen”, 

illetve, hogy „ha kevés a munkalehetőség, a férfiaknak elsőbbséget kellene élvezniük 

a munkavállalásban” (Takács, 2008, p. 55). Egy másik, kelet- és közép-európai or-

szágokat összevető kutatás szintén azt találta, hogy a magyar válaszadók különösen 

konzervatívak a nemi szerepek megítélése tekintetében: a többség egyetértett azzal, 

hogy a férjnek kell biztosítania a család megélhetését, a feleségnek pedig az otthoni 

feladatokat kell ellátnia, és azzal is, hogy nem jó, ha a férj marad otthon a gyerekek-

kel, és a feleség keresi a pénzt (M. Pongrácz, 2006). A férfi elsődleges kenyérkereső 

szerepének elfogadása ráadásul minden kohorszban igen magas (Lück, 2005). 

Gary Becker (1981) a háztartáson belüli specializációt olyan racionális dön-

tésként írja le, ami az időfelhasználást és a humántőke felhalmozását is hatékonyabbá 
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teszi. Már a nemek közti csekély mértékű biológiai különbségek és/vagy 

szektorspecifikus tőkeberuházások is erőteljes specializációhoz vezetnek. Bár Becker 

elmélete gender semleges, azaz akár a nő, akár a férfi házimunkára való specializáci-

ója elképzelhető, a hagyományos munkamegosztás szerint a nők feladata a házimun-

kák elvégzése és a gyereknevelés, a férfiak feladata pedig a piacon történő pénzkere-

sés. Stevenson és Wolfers (2007) szerint a technológiai változások, a szolgáltató 

szektor növekedése, a nők iskolai végzettségének növekedése és a munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkenése eredményeképpen a háztartáson belüli munkamegosztás 

ösztönzői alapvetően módosultak. A korábban a háztartásban előállított termékek 

egyre növekvő arányát lehet helyettesíteni piacon vásárolt termékekkel, a háztartási 

gépeknek köszönhetően a házimunkára fordított idő folyamatosan csökken, sőt, a 

házimunkák elvégzéséhez szükséges készségek szintje egyre alacsonyabb. Mindez 

egyre kevésbé teszi kifizetődővé a házimunkák elvégzésére való specializációt és 

egyre több időt hagy a nők munkaerejének piacon való értékesítésére. 

A magyarországi folyamatokat illusztrálja az 5. ábra, ami a nők és a férfiak 

munkaerő-piaci részvételének alakulását mutatja 1996 és 2012 között. A 25-59 éves 

nők és férfiak aktivitási egyenlőtlensége csökkent a 17 éves időszakban: a nők és a 

férfiak aktivitási rátájának hányadosa 0,75-ról 0,85-ra nőtt. Az aktivitási rátákkal 

kifejezve ez azt jelenti, hogy a nők aktivitási rátája 61,7 százalékról 72,8 százalékra 

nőtt, míg a férfiaké 81,8 százalékról 86,5 százalékra emelkedett, a két nem aktivitási 

rátája közti különbség így 20,1 százalékpontról 13,7 százalékpontra csökkent. 
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5. ábra: A 25-59 éves nők aktivitási rátájának a 25-59 éves férfiak aktivitási rátájához 

viszonyított aránya, 1996-2012 

 

Forrás: saját számítás a Eurostat adatai alapján 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database) 

 

A 6. ábra a nők és férfiak iskolai végzettsége közötti egyenlőtlenség eltűnését 

mutatja egy jelentősen hosszabb időtávon. 1950-ben a 25 évesnél idősebbek között a 

felsőfokú végzettségű nők aránya 0,16-e volt a férfiakénak, majd a két nem közötti 

különbség a 2000-es évek második felére eltűnt, sőt 2010-ben a felsőfokú végzettsé-

gű nők aránya már meghaladta a felsőfokú végzettségű férfiakét. 

Mindemellett Magyarországon a háztartások munkaintenzitásával65 együtt 

csökkenő szegénységi kockázat is a háztartástagok minél nagyobb arányú munkaerő-

piaci részvételére ösztönöz: azokban a háztartásokban, ahol minden aktív korú sze-

mély dolgozik, a szegénységi kockázat csupán 5-6 százaléka az átlagos szegénységi 

kockázatnak. Ezzel szemben a 0,5-nél alacsonyabb munkaintenzitású háztartások 

                                                 
65 A munkaintenzitás azt méri, hogy egy háztartás munkaképes korú (18-64 éves) tagjai egy év alatt 
mennyi időt töltöttek foglalkoztatottként.  
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tagjai körében a jövedelmi szegénység mértéke jelentős, és egyre növekvő mértékű 

(Gábos & Szivós, 2010; Gábos, Szivós, & Tátrai, 2013). 

A tradicionális nemi szerepfelfogások és a gazdasági, társadalmi realitás, úgy 

tűnik, ellentmondásban vannak egymással, és annak ellenére, hogy a férfiak elsődle-

ges kenyérkereső szerepe a preferált állapot, a nők szerepe a család megélhetésének 

biztosításában mégis egyre jelentősebb.  

6. ábra: A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb nők között a felsőfo-

kú végzettségű, 25 évesnél idősebb férfiak arányához viszonyítva, 1950-2010 

 

Forrás: saját számítás Barro - Lee (2013) adatai alapján. 
 

Ebben a fejezetben magyar országos mintán vizsgálom, hogy a házastársak és 

élettársak közti jövedelem-eloszlás (a nő jövedelmének a partneréhez viszonyított 

aránya) hogyan befolyásolja a nő, illetve a férfi szubjektív jóllétét, valamint hogy a 

két változó kapcsolatát mennyiben módosítják a nemi szerepekkel kapcsolatos attitű-

dök. Hipotézisem szerint minél magasabb a nő partneréhez viszonyított jövedelmi 

aránya, annál inkább sérülnek a tradicionális nemi szerepelvárások, így ennek az 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010



95 
 

élettel való elégedettségben is tükröződnie kell, különösen a konzervatívabb világ-

képpel rendelkezők körében. 

A szubjektív jólléttel foglalkozó kutatások egyik fontos témája jövedelmi 

összehasonlítás, a relatív jövedelmi helyzet. Általánosan elfogadott eredmény, hogy 

elsősorban a munkatársak, másodsorban a barátok jelentik a legfontosabb referencia-

csoportot (Clark & Senik, 2010; Mayraz, Wagner, & Schupp, 2009; Sági, 2000a), 

míg a családtagok szerepe kevésbé jelentős (Clark & Senik, 2010; Wolbring et al., 

2013). Ennek ellenére többen vizsgálták a partnerek egymáshoz viszonyított jöve-

delmének kapcsolatát az anyagi helyzettel való elégedettséggel (Ahn, Ateca-

Amestoy, & Ugidos, 2014; Bonke, 2008), valamint a házasság értékelésével (Bert-

rand, Pan, & Kamenica, 2013; Furdyna, Tucker, & James, 2008; Rogers & DeBoer, 

2001; Zhang & Tsang, 2012). 

A fejezet ezeket az eredményeket egészíti ki. Újdonsága, hogy a partnerek 

jövedelem-eloszlásának a szubjektív jóllét általános mutatójával (élettel való elége-

dettség) való kapcsolatát vizsgálja az egyes életterületekre vonatkozó indikátorok 

(anyagi helyzettel, házassággal való elégedettség) helyett. A korábbi kutatásokkal 

szemben kelet-európai mintát használok. A kelet-európai országok, így Magyaror-

szág is, jellemzően a tradicionális értékrendűek közé tartoznak (Lück, 2005; M. 

Pongrácz, 2006; Takács, 2008), ezért a vizsgált összefüggés eltérhet a nyugat-

európai, amerikai vagy ázsiai mintákban megfigyeltektől. Az eddigi kutatások közül 

csak kevés tesztelte empirikusan a gender attitűdök szerepét, így további újdonságot 

jelent, hogy megvizsgálom, hogyan módosítják a kapcsolaton belüli jövedelem-

eloszlás és az elégedettség közti összefüggést a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárá-

sok. Az eredmények hozzájárulnak a szubjektív jóllétet befolyásoló referenciacso-

portok szerepét vizsgáló kutatásokhoz is, mivel megmutatják, hogy bizonyos esetek-

ben a rokonok (a partner) is fontos összehasonlítási pontot jelenthetnek. 

A fejezet felépítése a következő. A következő alfejezetben a releváns szak-

irodalmat, majd ezt követően a felhasznált adatokat és az elemzés módszerét muta-

tom be. A 4.3. alfejezetben a leíró statisztikák és a kétváltozós összefüggések után a 

regressziós modellek eredményeit ismertetem. A 4.4. alfejezetben megvizsgálom, 

hogy az eredményeket hogyan módosítják a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök. 

Az utolsó részben a fő megállapításokat és következtetéseket foglalom össze. 
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4.1.1. A partner mint viszonyítási pont 

A társadalomtudományokban a vonatkoztatási vagy referenciacsoportok sze-

repe régóta jelen levő téma: a 19. század végén Veblen (1975), majd később Stouffer 

(1949), valamint Merton (2002) klasszikus tanulmányaiban, a közgazdaságtanban 

pedig Duesenberry (1949) munkáiban jelenik meg ez a kérdés. A szubjektív életmi-

nőséggel foglalkozó szakirodalom szerint az elégedettség egyik fontos meghatározó-

ja a relatív, másokhoz viszonyított anyagi helyzet, amely számos tanulmány szerint 

az abszolút jövedelemhez hasonló vagy nagyobb hatást gyakorol a szubjektív jóllétre 

(Mentzakis & Moro, 2009; Molnár & Kapitány, 2006; Wolbring et al., 2013). 

A vonatkoztatási csoport meghatározása meglehetősen nehéz, és szinte min-

den esetben kutatói döntés kérdése. Igen gyakran azonos társadalmi státus alapján, az 

egyén szocio-demográfiai jellemzői alapján konstruálják a vonatkoztatási csoportot 

(pl. nem, életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, régió) (Clark & Oswald, 1996; 

Ferrer-i-Carbonell, 2005; Hajdu & Hajdu, 2011; Senik, 2004). Máskor valódi csopor-

tokat, például a kollégákat (Card et al., 2012; Clark, Westergård-Nielsen, et al., 2009; 

Wolbring et al., 2013) vagy a barátokat és a családtagokat (McBride, 2001; Wolbring 

et al., 2013) tekintik az összehasonlítás alapjának. 

Csupán néhány kérdőív tartalmaz explicit kérdést arra vonatkozóan, hogy az 

egyének kikhez viszonyítják a helyzetüket. Az ezt vizsgáló kutatások szerint elsősor-

ban a munkatársak, másodsorban a barátok jelentik a legfontosabb összehasonlítási 

alapot (Clark & Senik, 2010; Mayraz et al., 2009; Sági, 2000a); az egyének az életü-

ket, jövedelmüket, munkájukat jellemzően ezekhez a személyekhez viszonyítva érté-

kelik. A családtagok szerepe kevésbé jelentős, mivel velük kevésbé állnak versengő 

viszonyban az egyének. Clark és Senik (2010) a European Social Survey harmadik 

hullámának adatai alapján azt találta, hogy a legtöbb ember elsősorban nem a roko-

naihoz viszonyítja a jövedelmét: a fizetett munkát végzők csupán 6 százalékának 

jelentik a családtagok a legfontosabb referenciacsoportot. Wolbring és munkatársai 

(2013) német adatokon végzett elemzése szerint a kollégák és az átlagjövedelem je-

lentik e legfontosabb viszonyítási pontot a jövedelmi összehasonlításkor, míg ezektől 

lényegesen elmarad a kollégák, különösen pedig a rokonok fontossága. Mindemellett 

Sági (2000a) magyar adatokon végzett elemzése szerint a megkérdezettek közel két-

ötöde a testvérek és kortárs rokonokhoz is viszonyítja az életszínvonalát. 
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Ennek megfelelően a rokonok, és különösen a házas-/élettárs mint viszonyítá-

si pont kisebb figyelmet kapott a szubjektív jóllét kutatásában. Az elemzések egyik 

csoportja az anyagi helyzettel való elégedettséget (financial satisfaction) vizsgálta 

(Ahn et al., 2014; Bonke, 2008; Bonke & Browning, 2009), a másik csoportja első-

sorban a házasság értékelését, a házassággal kapcsolatos boldogságot (marital hap-

piness) (Bertrand et al., 2013; Furdyna et al., 2008; Rogers & DeBoer, 2001; Zhang 

& Tsang, 2012). 

Ahn és munkatársai (2014) 1994 és 2001 közötti spanyol és dán adatokat 

elemeztek. Spanyolországban U-alakú kapcsolatot találtak az egyéni munkajövede-

lem teljes háztartásjövedelemhez viszonyított aránya és az anyagi helyzettel való 

elégedettség között a nők korében és a férfiak körében is. Az U-alakú kapcsolat a 

nők között azt jelentette, hogy a nők elégedettsége csökkent, amíg a jövedelmi ará-

nyuk elérte a 44 százalékot, majd ezt követően emelkedett. A férfiak esetében 

ugyanez a határ 35 százalék volt. Mivel a nők többsége az U-görbe csökkenő ágában, 

a férfiak többsége pedig a növekvő ágában helyezkedett el66, a szerzők értelmezése 

szerint a nők anyagi helyzettel való elégedettsége csökken, a férfiaké pedig nő a ház-

tartás jövedelméhez való hozzájárulásuk emelkedésével, amit a férfi családfenntartó 

szerepével kapcsolatos attitűdök magyarázhatnak. Ezzel szemben az egalitáriusabb 

nemi attitűdökkel rendelkező Dániában a férfiak és az élettársi kapcsolatban élő nők 

elégedettsége is emelkedik a relatív munkajövedelmük növekedésével.67  

Bonke (2008) különböző jóléti rezsimeken belül (11 nyugat-európai ország 

önálló mintáján) vizsgálta a férj jövedelméhez viszonyított arányának hatását az 

anyagi helyzettel való elégedettségre. Eredményei szerint az országok többségében a 

nők elégedettsége magasabb lesz a feleség férjhez viszonyított jövedelmi arányának 

a növekedésével, míg a férfiak között változatosabb ez a kapcsolat, és a negatív ösz-

szefüggés a gyakoribb. A jóléti rezsimek közül egyedül a skandináv (szociáldemok-

rata) rezsim esetében egyezett meg a férfiak és nők preferenciája: mindkét nem ese-

tében a többé-kevésbé egyenlő jövedelem-eloszlás a preferált. 

                                                 
66 A nők 75 százalékának a jövedelme volt kevesebb, mint a háztartás jövedelmének 44 százaléka, míg 
a férfiak 88 százaléka keresett többet, mint a háztartás jövedelmének 35 százaléka. 
67 Ennek az eredménynek némileg ellentmond Bonke és Browning (2009), akik dán mintán a férfiak 
között a feleség jövedelmi arányával együtt csökkenő, míg a nők között U-alakú összefüggést találtak 
az elégedettséggel. A két eredmény eltérését a minták és az elemzési módszerek eltérései 
magyarázhatják. 
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A partnerek közti jövedelem-eloszlás és a kapcsolattal való elégedettség közti 

összefüggést vizsgáló kutatások több esetben kifejezetten a nemi szerepekkel kapcso-

latot attitűdök szerepét is vizsgálták. Zhang és Tsang (2012) pekingi nők mintáján 

elemezte a feleség relatív jövedelmének és a házassággal kapcsolatos boldogságának 

(marital happiness) kapcsolatát, és azt találták, hogy azok a nők, akiknek a férje ke-

vesebbet keres náluk, elégedetlenebbek a házasságukkal, mint az azonos vagy maga-

sabb jövedelmű férjjel élők. Ezt a negatív kapcsolatot azonban a személyes elkötele-

ződés (personal commitment), a kapcsolat fenntartására való elkötelezettség eliminál-

ja. A relatív jövedelem a házassággal való elégedettség magyarázatához igen kis 

arányban járul hozzá, amit a szerzők – bár empirikusan nem vizsgálják a kérdést – a 

változó családi és gender normákkal magyaráznak. 

Rogers és DeBoer (2001) amerikai házas egyének, Bertrand és munkatársai 

(2013) pedig amerikai párok körében vizsgálta a férfi és a nő jövedelmének arányát 

és ennek hatását a házasság értékelésére és egyéb a házasság minőségét mutató 

egyéb változókra. Mindkét tanulmány hasonló következtetésre jut. Bertrand és mun-

katársai (2013) szerint azok a párok, ahol a nő többet keres, kevésbé értékelik bol-

dognak a házasságukat, többet vitatkoznak, és nagyobb valószínűséggel válnak el, 

ami konzisztens azzal az elvárással, hogy a „férfi keressen többet, mint a felesége”. 

Rogers és DeBoer (2001) panelelemzése szerint a feleség abszolút és relatív jöve-

delmének növekedése is növeli a feleség házassággal kapcsolatos boldogságát, a fér-

jét viszont nem. A feleség relatív jövedelmének növekedése ezzel szemben negatívan 

befolyásolja a férj pszichológiai jóllétét, míg a feleség pszichológiai jóllétét növeli. A 

férfiak esetében a negatív hatás a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd és az iskolai 

végzettség szerint is hasonló volt. A szerzők magyarázata ennek ellenére mégis kap-

csolódik a nemi szerepfelfogásokhoz: elképzelhető, hogy a férfiak családfenntartói 

szerepnek való megfelelés miatti szorongása okozza ezt a negatív hatást, ebben az 

esetben ugyanis elsősorban nem a személyes attitűdök, hanem a környezet elvárásai 

határozzák meg az elvárt szerepeket. 

Furdyna és munkatársai (2008) szintén a tradicionális értékek szerepét emelik 

ki, és az előző kutatásokkal szemben explicit módon is alátámasztja ezt. Amerikai 

(afroamerikai és fehér) házas nők mintáján vizsgálták a feleség jövedelmi aránya és a 

házassággal való boldogság kapcsolatát. Az afroamerikai nők között a vallásosság 

mértéke, a fehér amerikai nők között a tradicionális gender attitűdök módosították 
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jövedelmi arány és a boldogság kapcsolatát: a tradicionális értékeket vallók és a val-

lásosak körében erősen negatív volt a két változó közti összefüggés, míg a többiek 

között kevésbé negatív volt, vagy nem volt kapcsolat.68 

Ahogy a rövid összefoglalóból látható, Kelet-Európa eddig nem került az 

elemzések fókuszába. Annak ellenére sem, hogy mind a nemi szerepekkel kapcsola-

tos attitűdök (Takács, 2008; United Nations Development Programme, 2013), mind a 

jóléti rezsimek (Aidukaite, 2009; Fenger, 2007) szempontjából speciális területnek 

számít. 

A következőkben magyar adatokon vizsgálom a partnerek közti jövedelem-

eloszlás és az általános szubjektív jóllét, az élettel való elégedettség kapcsolatát. 

Elemzésemben kiemelt szerepet kap, hogy az összefüggést hogyan befolyásolják a 

tradicionális nemi szerepfelfogások. 

4.2. Adatok és becslési stratégia 

4.2.1. Adatok 

Az elemzéshez a KSH Népességtudományi Kutató Intézetének „Életünk For-

dulópontjai” társadalmi-demográfiai alapfelvételét használtam.69 A panelvizsgálat 

egy nemzetközi kutatássorozat, a Generations and Gender Programme (GGP) kere-

tében folyik. Első hullámát 2001-2002-ben vették fel, majd 2004-2005-ben és 2008-

2009-ben került sor a második és harmadik hullám adatfelvételére. Az alapsokaságot 

a 2001-ben 18-75 éves70 magyar állampolgárok alkották. Az első minta elemszáma 

16363 fő volt. 

A szubjektív jóllétet egy globális, az életminőséget átfogó módon értékelő 

kérdés segítségével mértem, amelyet a szubjektív jóllét kognitív indikátorának szo-

kás tekinteni (Diener et al., 1999): „Mennyire van megelégedve élete eddigi alakulá-

sával?” A kérdésre egy 0-tól 10-ig terjedő tizenegy fokú skálán kellett válaszolniuk a 

kérdezetteknek. A szubjektív életminőséget egy kérdéssel mérő mutatók érvényes, 

megbízható és a szakirodalomban széles körben használt indikátorai az elégedettség-
                                                 
68 A jövedelem értékelésén kívül más esetekben is fontos viszonyítási pont lehet a házastárs vagy 
élettárs. Clark (2003) például a munkanélküliség elégedettségcsökkentő hatását vizsgálta a partner 
munkanélküliségének, illetve a teljes háztartás munkanélküliségi rátájának függvényében. 
69 Köszönöm Földházi Erzsébetnek az adatbázishoz való hozzáférésben nyújtott segítségét. 
70 Az 1926. január 1. és 1983. december 31. között született magyar állampolgárok. 

http://www.ggp-i.org/
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nek (Diener et al., 2013; Frey, 2008; Frey & Stutzer, 2002a; OECD, 2013a), így ez a 

változó az egyszerűsége és könnyű értelmezhetősége miatt az elemzésem szempont-

jából ideális. A változó eloszlása a 7. ábrán látható; ahogy a szubjektív jóllét változó-

inál általános, az eloszlás jobbra ferde, valamint a nők átlagosan 0,25 ponttal elége-

dettebbek a férfiaknál. 

7. ábra: Az élet alakulásával való elégedettség eloszlása nem szerint 

 
 

A kérdezett, a partnere és a háztartás havi jövedelmét egyaránt egy-egy kér-

déssel mérte a kérdőív: „Átlagosan mennyi az Ön havi nettó jövedelme?”, „Átlago-

san mennyi az Ön házastársának/élettársának havi, nettó jövedelme?”, „Beleértve az 

Ön jövedelmét is, mennyi az Önök háztartásának átlagos havi (nettó) összjövedel-

me?”. Amennyiben a kérdezett nem kívánt vagy nem tudott válaszolni a kérdésekre, 

egy újabb, 14 jövedelemkategóriát felsoroló kérdés segítségével próbálták meghatá-

rozni, hogy a hiányzó jövedelem melyik jövedelmi kategóriába tartozik. 

Mivel mindhárom jövedelemre vonatkozó kérdést a kérdezett válaszolta meg, 

azaz a partnerének jövedelme esetében is ő volt az információ forrása, ezért felme-

rülhet például, hogy bizonyos esetekben a férfiak a valóságosnál alacsonyabb jövede-

lemről számolnak be a partnerük esetében azért, hogy fenntartsák az elsődleges ke-

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nő Férfi



101 
 

nyérkereső szerepének látszatát, illetve a nők esetében is elképzelhető hasonló szitu-

áció – fordított előjellel. Ennek megfelelően elemzésben a férfiakat és a nőket külön 

kezeltem, oly módon, hogy a jövedelemre vonatkozó változókat interaktáltam a kér-

dezett nemével, hogy elkerüljem az előbb említett esetleges torzításokat.  

A hiányzó elégedettség- és jövedelemváltozók miatt a kiinduló minta elem-

száma 8012 fő volt. Az adatbázist az abban mellékelt súlyváltozó segítségével igazí-

tottam az alapsokaság életkor, településtípus, iskolai végzettség, családi állapot és 

nem szerinti eloszlásához. 

4.2.2. Becslési stratégia 

A fő kutatási kérdésem az volt, milyen a kapcsolat az élettel való elégedettség 

és a partnerek közti jövedelem-eloszlás között. Az elemzésben a jövedelem-eloszlást 

a nő jövedelmének a partnerével közös jövedelemhez viszonyított arányával ragad-

tam meg, amit a következő módon számoltam ki: 

F
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i II
I
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 , 

ahol N
iI  a pár női tagjának az átlagos havi nettó jövedelme, F

iI  pedig a pár 

férfi tagjának átlagos havi nettó jövedelme. iR  tehát az i-edik egyén esetében, 

amennyiben férfi, a partner jövedelmének az aránya, amennyiben nő, a saját jöve-

delmének az aránya a közös jövedelmükhöz viszonyítva.71 Értéke 0 és 1 közé eshet; 

0, amennyiben a partnerek közül csak a férfinak, 1, amennyiben csak a nőnek van 

jövedelme, míg 0,5 az értéke, ha a férfi és a nő jövedelme egyenlő.  

A változó eloszlását (sűrűségfüggvényét) a 8. ábra mutatja. A sűrűségfügg-

vény alapján a férfiak csoport válaszai alapján nem térnek el jelentősen egymástól, 

amit a leíró statisztikák is megerősítenek. A nők jövedelmének aránya a férfiak vála-

szai alapján 41,0 százalék (a szórás 17,0 százalék), a nők válaszai alapján 41,7 száza-

lék (a szórás 16,8 százalék). A két átlag nem különbözik egymástól statisztikailag 

szignifikáns mértékben. Mindez arra utal, hogy nem származik jelentős torzítás abból 

fakadóan, hogy a kérdezett adja meg a partner jövedelmét, a nők és férfiak esetében 

hasonló jövedelem-eloszlásokat kapunk. A modelleket ennek ellenére interakcióval 
                                                 
71 A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a változóra a nő jövedelmének arányaként utalok. 
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becsülöm a két nemre, mivel a nő jövedelmének aránya eltérő kapcsolatban lehet a 

férfiak és nők elégedettségével. 

8. ábra: A nő jövedelmi arányának eloszlása a férfi és a női válaszadók szerint 

 
 

Az élettel való elégedettséget lineáris (OLS) regresszióval becsültem a követ-
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ahol iS az i-edik egyén élettel való elégedettsége, iR  a nő jövedelmének az 

aránya, H
iI  az ekvivalens jövedelem (OECD 2 skálával számolva), NŐ

iN  indikátor-

változó (dummy változó) a nőkre (az értéke 1, ha a kérdezett nő, 0, ha a kérdezett 

férfi), FFI
iN  indikátorváltozó (dummy változó) a férfiakra (az értéke 1, ha a kérdezett 

férfi, 0, ha a kérdezett nő), iX  pedig a kontrollváltozók vektora.72 A modellben tehát 

nem szerepel a nő jövedelmi aránya főhatásként, helyette két interakciós tag szerepel 

                                                 
72 A kontrollváltozók leíró statisztikáit a Függelék M6. táblázata tartalmazza. 
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a nő és a férfi dummy-val. A becsült együtthatók így a nő jövedelmi arányának hatá-

sát mutatják a nők, illetve a férfiak között. Ugyanez igaz az ekvivalens jövedelem 

változójára is.73 

Elemzésem fókuszpontjában 1 és 2  paraméterek állnak, melyek tehát azt 

mutatja meg, hogy milyen kapcsolatban van a nő jövedelmének aránya és az élettel 

való elégedettséggel a nők és a férfiak között.74 Amennyiben 1  vagy 2  negatív, 

akkor ceteris paribus a nő jövedelmének növekedésével párhuzamosan a kérdezett 

nő vagy férfi elégedettsége csökken, míg pozitív együttható esetén ezzel ellentétes a 

hatás. 

Amennyiben igaz az előzetes feltételezésem, a partnerek közti jövedelem-

eloszlás és az elégedettség közti kapcsolatot az elvárt szerepeknek való megfelelés 

sikeressége határozza meg. Ugyan feltételezhető, hogy a partnerek közötti jövede-

lem-eloszlás elsősorban nem a versengésen, a státushatáson (Clark, Westergård-

Nielsen, et al., 2009) keresztül áll kapcsolatban az elégedettséggel, és több kutatás 

szerint az egyének elsősorban nem a rokonaik jövedelméhez viszonyítják a sajátjukat 

(Clark & Senik, 2010; Wolbring et al., 2013), mégis fontos lehet a partnerek közötti 

összehasonlítás, ha figyelembe vesszük az egymás közötti jövedelem-eloszlással 

kapcsolatos elvárásokat. A hagyományos nemi szerepek szerint a férfi az elsődleges 

kenyérkereső, ezért amennyiben a jövedelem-eloszlás nem felel meg ennek az elvá-

rásnak, alacsonyabb lehet a szubjektív jóllétük. Ebben az esetben tehát 01  , illetve 

02  , mivel minél nagyobb mértékben járul hozzá a nő a háztartás megélhetésének 

biztosításához, annál inkább konfliktus áll fent a partnerek közti elvárt és a tényleges 

jövedelem-eloszlás között. Így a teljes populáción belül a hagyományos nemi szere-

peket vallók túlsúlya esetén 1  és 2  értéke negatív lehet; a nő jövedelmi arányának 

                                                 
73 Ez a megoldás semmiben nem különbözik a szokásos modelltől, amelyben a főhatás és egy interak-
ciós tag szerepel. A szokásos modellben az interakciós tag együtthatója a vizsgált csoportbeli hatás és 
a főhatás különbségét mutatja, ami az általam becsült modellben pontosan a két együttható különbsé-
gével azonos. Mivel nem a két csoport közti különbség érdekel, ezért ez a megoldás egyszerűbben 
bemutatható eredményeket ad. 
74 A mintát nem szűkítettem a munkaerő-piaci státus szerint, így abban tanulók, nyugdíjasok, inaktívak 
is szerepelnek. 
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magasabb értéke a nők és a férfiak között is alacsonyabb elégedettséggel járhat 

együtt.75 

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a nő jövedelmi arányát mé-

rő változó a háztartás anyagi helyzetével is összefügghet, továbbá a háztartástagok 

munkavállalással kapcsolatos döntései és lehetőségei is meghatározhatják. Mindezek 

pedig közvetlen kapcsolatban állhatnak a szubjektív jólléttel. Mivel a nők munkaerő-

piaci hátrányai közismertek, hihető feltételezés, hogy minél nagyobb a nő jövedelmi 

aránya, minél inkább a nő az elsődleges kenyérkereső, annál rosszabb a háztartás 

anyagi helyzete. A partnerek munkakínálatát, és ebből fakadóan a nő jövedelmi ará-

nyát pedig meghatározhatja például a háztartástagok munkaképessége, az eltartott 

háztartástagok száma, a munkaidővel kapcsolatos preferencia.  

A háztartás anyagi helyzete és a nő jövedelmi aránya között feltételezett ne-

gatív kapcsolat az adatok alapján empirikusan is alátámasztható. A férfi kérdezettek 

válaszai alapján azokban a háztartásokban, ahol a férfi jövedelme magasabb 84 575 

forint az ekvivalens jövedelem, míg azokban, ahol a nő jövedelme a magasabb 

81 107 forint, míg a női kérdezettek válaszai alapján sorrendben 82 060 és 78 509 a 

két átlag. A rezsifizetési nehézségeket vizsgálva hasonló mintázatot látunk: ha a nő 

keres többet, nagyjából másfélszer gyakrabban fordul elő, hogy nem tudják kifizetni 

a rezsiköltséget. A férfi mintában 13,3 százalék, a női mintában 12,9 százalék a rezsi-

fizetési nehézség előfordulási aránya abban az esetben, ha a férfi keres többet, míg 

18,3 százalék és 18,9 százalék abban az esetben, ha a nő. Indokolt tehát a háztartás 

anyagi helyzetére vonatkozó kontrollváltozók szerepeltetése a modellekben. 

Ennek megfelelően az ekvivalens jövedelmen túl egy sor olyan változót sze-

repeltettem kontrollváltozóként, amelyek a nő jövedelmi arányával, és az élettel való 

elégedettséggel egyaránt összefügghetnek: a kérdezett munkaerő-piaci státusát; 

egészségi állapotát (gátolja-e valamilyen egészségi probléma, betegség); a kérdezést 

megelőző héten ledolgozott munkaórák számát; a partner munkaerő-piaci státusát; a 

partner egészségi állapotát (gátolja-e valamilyen egészségi probléma, betegség); a 

                                                 
75 Egy egalitárius szerepfelfogás mellett a partnerek egyenlő jövedelme a preferált állapot, így a nő 
jövedelme és az elégedettség közti kapcsolat egy fordított U-alakú görbével írható le: nagyjából 
egyenlő jövedelmek mellett maximális az elégedettség, ami bármilyen irányú egyenlőtlenség esetén 
csökken. Ebben az esetben a fenti modellben a nő jövedelmének aránya négyzetes formában is 
szerepel ( 2

iR ), és ennek a négyzetes változónak az együtthatója lesz negatív. Az elemzés során 
később ezt a lehetőséget is megvizsgál. 
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partner kérdezést megelőző héten ledolgozott munkaóráinak számát; a 18 év alatti 

háztartástagok számát; a felnőtt háztartástagok számát; van-e olyan további háztar-

tástag, akit egészségi probléma vagy betegség gátol; azt, hogy a megelőző 12 hónap-

ban előfordult-e, hogy nem tudták befizetni a rezsiköltséget; a lakás méretét (loga-

ritmikus formában). 

A fentieken túl a kontrollváltozók között a szubjektív jólléttel foglalkozó ku-

tatásokban használt standard kontrollváltozókat, valamint a kapcsolatra vonatkozó és 

a kérdezett partnerének tulajdonságait mérő változókat szerepeltettem. Ezek a követ-

kezők voltak: a kérdezett neme, életkora és életkorának négyzete; iskolai végzettsé-

ge; a lakóhely településtípusa; a lakóhely régiója; a kapcsolat típusa (házasság vagy 

élettársi viszony); a partner életkora és életkorának négyzete; a partner iskolai vég-

zettsége. 

A háztartás, a partner és a kapcsolat jellemzőit kontroll alatt tartva a nő jöve-

delmének arányát mérő változó információt szolgáltat a két fél jövedelmének nagy-

ságáról is. Meghatározott összjövedelem mellett minél magasabb a nő jövedelmi 

aránya (relatív jövedelme), annál magasabb a jövedelmi szintje (az abszolút jöve-

delme), és annál alacsonyabb a férfi jövedelmi szintje (abszolút jövedelme).76 Így 

figyelembe kell venni, hogy 1  együttható értékében az egyéni jövedelmi szint és az 

elégedettség közti összefüggés is megjelenhet. 

A háztartás anyagi helyzetére kontrollálva az egyéni jövedelmi szint két úton 

lehet kapcsolatban az egyének jóllétével: (1) a személyes fogyasztáson keresztül, (2) 

a munka megbecsültségének érzésén, általánosságban a munkával való elégedettsé-

gen keresztül. 

Az első esetben a kiinduló feltételezés az, hogy az egyén fogyasztása és jöve-

delme között a házas-/élettársak közötti jövedelem-újraosztástól függő kapcsolat 

lehet. Ennek egyik szélső esete, ha a partnerek fogyasztása a jövedelmüktől független 

(„közös kassza”), a másik szélső esete, ha a fogyasztásuk a jövedelmükkel egyenesen 

arányos („külön kassza”). „Közös kassza” esetén az egyéni fogyasztást mértékét nem 

az egyéni jövedelem határozza meg, ezért az utóbbi nem befolyásolja jelentős mér-

tékben az egyének szubjektív jóllétét. „Külön kassza” esetén az egyéni fogyasztás 

elsősorban az egyéni jövedelemtől függ, ezért az utóbbi fontos meghatározója az 
                                                 
76 Ennek ellenére nő jövedelmi arányát mérő változó nem határozza meg teljesen a partnerek 
jövedelmi szintjét, mivel a háztartásban lehet egyéb kereső is. 
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elégedettségnek. Lelkes (2003) eredményei szerint a háztartás összjövedelme erő-

sebben függ össze a szubjektív jólléttel, mint a személyes jövedelem, ezért azt tartom 

valószínűbbnek, hogy a háztartás jövedelméhez viszonyítva az egyéni jövedelemnek 

nincs jelentős hatása az egyéni fogyasztás mértékére és ezen keresztül az élettel való 

elégedettségre. Szintén ezt a feltételezést támasztja alá, hogy egy másik kutatás sze-

rint a magyar háztartások körében 2 százalékos a teljesen külön kasszán élők aránya, 

a háztartások mintegy egyharmadnál valamelyik fél kezeli a pénzt, míg nagyjából 

kétharmad a pénzt összetevő párok aránya (M. Pongrácz, 2006). 

A második esetben abból indulhatunk ki, hogy az egyéni jövedelem nagysága 

a munka megbecsültségének az érzését, a munkával való elégedettséget, és ezen ke-

resztül a szubjektív jóllétet javítja. Drobnič és munkatársai (2010) szerint a jövede-

lem az egyik legfontosabb munkajellemző, ami ez élettel való elégedettséget befo-

lyásolja, míg van der Meer és Wielers (2013) a szubjektív vagy relatív jövedelem 

szerepét emeli ki. Ennek megfelelően a nő jövedelmének aránya a munkával való 

elégedettség befolyásolásán keresztül eltérően hathat a férfiak és a nők élettel való 

elégedettségére. A változó magasabb értéke a nők között magasabb egyéni jövede-

lemmel és emiatt magasabb jólléttel, a férfiak között alacsonyabb egyéni jövede-

lemmel és emiatt alacsonyabb jólléttel járhat együtt. Ennek megfelelően a nő jöve-

delmi arányát mérő változó együtthatója a következők szerint alakulhat: 01   (mi-

vel ez a nőkre vonatkozó interakciós tag együtthatója) és 02   (mivel ez a férfiak-

ra vonatkozó interakciós tag együtthatója). Ez azt jelenti, hogy a munka megbecsült-

ségének érzésére, a munkával való elégedettségre való kontrollálás nélkül a nemi 

szerepfelfogásból fakadó hatás a nők körében pozitív irányba, a férfiak körében ne-

gatív irányba torzulhat.  

Elkerülendő ezt a torzítást, a modellekben a kontrollváltozók között a mun-

kával való elégedettséget is szerepeltettem.77 Más kutatásokból ismert, hogy ez a 

változó a végzett munka számos jellemzőjével, így a fizetéssel is összefügg (Skalli, 

Theodossiou, & Vasileiou, 2008; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000), ezért megfelelő 

                                                 
77 Azok, akik bármilyen pénzkereső tevékenységet végeztek, 0-10 skálán értékelték, hogy mennyire 
elégedettek a munkájukkal. 
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ahhoz, hogy segítségével elkülönítsem az egyéni jövedelem elégedettség növelő ha-

tását a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások hatásától.78  

A fentiek miatt a modellekben a részletes egyéni, partneri, háztartási és kap-

csolati jellemzőkre való kontrollálásnak köszönhetően 1  és 2  együtthatók becsült 

értékében csupán a partnerek közti jövedelem-eloszlással kapcsolatos elvárások je-

lennek meg.  

4.3. Eredmények 

A 9. ábra az élet alakulásával való elégedettség és a nő jövedelmének aránya 

közti kétváltozós kapcsolatot mutatja nemek szerinti bontásban.79 A szaggatott vonal 

a nők, a folytonos vonal a férfiak elégedettségi szintjét jeleníti meg. Mindkét esetben 

azt látjuk, hogy a nő jövedelmének aránya emelkedésével együtt csökken az élettel 

való elégedettség. A nők esetében 7,05 pontról 6,68 pontra, míg a férfiak esetében 

6,91 pontról 5,70 pontra. A férfiak esetében, ha a nő jövedelme eléri vagy meghalad-

ja a saját jövedelműket, az elégedettségcsökkenés mértéke némileg fokozódik, de 

mindkét vonal megközelítően lineáris. Az, hogy a nők esetében is negatív kapcsola-

tot látunk, arra utal, hogy az elégedettségcsökkenés mögött a nemi szerepekkel kap-

csolatos attitűdök állnak: az a tradicionális felfogás, mely szerint a férfi az elsődleges 

kenyérkereső a családban. Amennyiben a nő keresete eléri vagy meghaladja a férfiét, 

mindkettőjük számára belső és külső konfliktusokat okozhat a helyzet. Azonban 

ahogy az előbb említettem, a nő jövedelmi aránya a háztartás anyagi helyzetével is 

összefügg, ezért az ábrán megfigyelhető negatív kapcsolatot részben ez is magyaráz-

hatja, így – ahogy korábban is utaltam rá – szükség van ezen hatások kiszűrésére. 

                                                 
78 Ezt a feltételezést erősíti, hogy a nő jövedelmi arányának és a munkával való elégedettségnek a 
kapcsolata a nők között pozitív, a férfiak között pedig negatív, akkor is, ha a fent felsorolt összes 
kontrollváltozó hatását kiszűrjük. 
79 Nemparametrikus regressziók a Stata lpoly parancsával. 
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9. ábra: Az élet alakulásával való elégedettség a nő jövedelmének aránya szerint 

 

Megjegyzés: Nemparametrikus regressziók. A szürke sávok a 95%-os konfidencia intervallumokat jelenítik meg. 
 

A regressziós modellek eredményeit a 14. táblázat tartalmazza. Az 1. csak a 

nő jövedelmének az aránya és a kérdezett neme szerepelt a magyarázó változóként. 

A becsült együtthatók értéke negatív, és a 9. ábrán bemutatott összefüggésnek meg-

felelően a férfiak között az együttható nagysága jelentősen nagyobb, mint a nők kö-

rében. A 2. oszlop a kontrollváltozókat is tartalmazó modell eredményeit mutatja.80 

Az egyéni, partneri, háztartási jellemzők hatását kiszűrve a nő jövedelmének aránya 

mindkét csoportban negatív és szignifikáns kapcsolatban van a kérdezett szubjektív 

jóllétével: a nők esetében −0,460, a férfiak esetében −0,735 a becsült együttható. Ez 

azt jelenti, hogy két olyan férfi esetében, akik közül az egyiknél a saját és a partnere 

jövedelmének aránya sorrendben 60 és 40 százalék, míg a másiknál ugyanezek az 

értékek 40 és 60 százalék, 0,15 pontnyi elégedettségkülönbséget mutatkozik. A nők 

esetében, ha a nő jövedelmének aránya 40 helyett 60 százalékot tesz ki a partnerek 

teljes jövedelméből, akkor 0,09 ponttal alacsonyabb elégedettséget tapasztalunk. 

Figyelemre méltó, hogy a nyugat-európai és amerikai eredményekkel szem-

ben (Bonke, 2008; Rogers & DeBoer, 2001) a magyar mintában a nő jövedelmi ará-
                                                 
80 A 2. oszlopban szereplő modell részletes eredményeit a Függelék M7. táblázata tartalmazza. 
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nyának növekedése nem csak a férfiak, hanem a nők esetében is elégedettség csök-

kenéssel jár együtt, ugyanakkor ez az eredmény összhangban van a más tradicionáli-

sabb nemi szerepattitűdökkel rendelkező országokban tapasztaltakkal (Ahn et al., 

2014; Zhang & Tsang, 2012). 

14. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség, 

OLS 

 (1) (2) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) ×  Nő -0.540*** -0.460** 

 (0.177) (0.209) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) ×  Férfi -1.281*** -0.735*** 

 (0.186) (0.211) 

Kontrollváltozók Nem Igen 

Korrigált R2 0.012 0.202 

N 8117 8012 

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók alatt zárójelben találhatóak. 
Kontrollváltozók: ekvivalens jövedelem × nő; ekvivalens jövedelem × férfi; a kérdezett neme; életkora; életkorá-
nak négyzete; iskolai végzettsége; munkaerő-piaci státusa; az előző heti munkaórák száma; akadályozza-e a 
kérdezettet egészségi probléma; a partner életkora; életkorának négyzete; iskolai végzettsége; munkaerő-piaci 
státusa; a partner az előző heti munkaóráinak száma; akadályozza-e a partnert egészségi probléma; a kapcsolat 
típusa; munkával való elégedettség; 18 év alatti háztartástagok száma; felnőtt háztartástagok száma; egészségi 
probléma vagy betegség a további háztartástagok között; a lakás nagysága (logaritmikus formában); a lakóhely 
településtípusa és régiója. A kontrollváltozók missing értékeire (a jövedelem és a kérdezett életkora kivételével) 
nem közölt dummy változók szerepeltek a modellekben. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Mivel a regressziós modellben a háztartás anyagi helyzetére, a kapcsolat és a 

partner tulajdonságaira és a munkával való elégedettségre vonatkozó változók is sze-

repeltek, ezért – Rogers és DeBoer (2001), Ahn és munkatársai (2014), valamint 

Furdyna és munkatársai (2008) értelmezésével összhangban – arra juthatunk, hogy a 

negatív együttható magyarázatát nem az egyéni és háztartási gazdasági hátrányok, 

hanem elsősorban a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások adhatják: minél maga-

sabb a nő jövedelmének aránya, annál inkább sérül a férfi tradicionálisan elvárt csa-

ládfenntartó szerepe, amit az elégedettség csökkenésével jár együtt. 
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4.3.1. Az eredmények robusztusságának vizsgálata 

4.3.1.1. Az elemzési módszer és a minta változtatása 

A kapott eredményt nem befolyásolja érdemben az elemzési módszer megvá-

lasztása, és a minta változtatása sem. A részletes eredményeket a 15. táblázat tartal-

mazza. A nő jövedelmének aránya akkor is hasonló összefüggést mutat az élettel 

való elégedettséggel, ha OLS helyett ordered logit modelleket becslünk (1. modell), 

tovább az sem, ha a mintát homogénebb csoportokra szűkítem le. A kétfős háztartá-

sokra (2. modell), a 25-60 éves partnerekre (3. modell), a kétfős háztartásban élő 25-

60 éves partnerekre (4. modell), valamint a kétfős háztartásban élő gazdaságilag ak-

tív partnerekre szűkített mintákban (5. modell) a becsült együtthatók értéke az alap-

modellhez képest hasonló nagyságú vagy negatívabb lett, ugyanakkor az alacso-

nyabb elemszámok miatt becslések pontatlansága is nőtt. A becslések tehát az ala-

csonyabb elemszám miatti nagyobb bizonytalanság miatt vesztettek a 

szignifikanciájukból, nem azért, mert a becsült együtthatók nagysága 0-hoz közeli 

lett volna. A homogénebb mintákban a személyes jövedelem mértékét és az munka-

erő-piaci részvételt befolyásoló kihagyott változók hatása kevésbé jelentős, így bár 

az eredmények az alacsonyabb elemszámok miatt statisztikai értelemben jellemzően 

nem szignifikánsak, mégis megerősítik a 14. táblázatban közölt alapmodellben feltárt 

összefüggést: a nő jövedelmi arányának emelkedése mind a férfiak, mind a nők kö-

zött elégedettségcsökkenéssel jár együtt. 

A becsült együtthatók akkor sem tértek el érdemben a főmodelltől, ha a min-

tát leszűkítettem azokra a válaszadókra, ahol a kérdezettnek és a partnerének is volt 

jövedelme (6. modell), ha kizártam az elemzésből a nő jövedelmi aránya szerinti alsó 

és felső 5%-ot (7. modell), illetve akkor sem, ha kizártam az elemzésből a nő jöve-

delmi aránya szerinti alsó és felső 5%-ot, és a mintát a kétfős háztartásban élő gazda-

ságilag aktív partnerekre szűkítettem (8. modell). 
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15. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség: az eredmények robusztussága 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Ordered logit Kétfős ház-
tartások 25-60 évesek 

Kétfős ház-
tartások,  

25-60 évesek 

Kétfős ház-
tartások, 

munkaerő-
piacon aktív 

párok 

Mindkét 
félnek van 
jövedelme 

Alsó és felső 
5% nélkül 

Kétfős ház-
tartások, 

munkaerő- 
piacon aktív 
párok, alsó 
és felső 5% 

nélkül 

A nő jövedelmének aránya 
a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Nő 

-0.461** -0.417 -0.517** -0.603 -0.366 -0.470* -0.640** -0.557 

 (0.228) (0.403) (0.232) (0.558) (0.581) (0.241) (0.290) (0.891) 

A nő jövedelmének aránya 
a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Férfi 

-0.811*** -1.124*** -0.775*** -1.655*** -0.939 -0.708*** -0.659** -0.791 

 (0.227) (0.422) (0.240) (0.571) (0.645) (0.241) (0.277) (0.884) 

Korrigált R2 0.059a 0.165 0.236 0.240 0.286 0.204 0.198 0.270 

N 8012 2789 5433 1078 758 7616 7230 699 

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók alatt zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: a 14. táblázatban szereplő 2. modell szerint. A 6. és 7. modellben a nő jövedelmi aránya szerinti alsó és felső 5%-ot zártam ki a mintából. 
a Pszeudo R2 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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4.3.1.2. A függvényforma változtatása 

A levonható következtetéseket az sem változtatja meg jelentősen, ha a nő jö-

vedelmi arányát mérő változó nem lineárisan szerepel a modellben. Elsőként a válto-

zót négyzetesen is szerepeltettem a modellben. Ennek elsődleges oka az volt, hogy 

egalitárius preferenciák esetén a partnerek egyenlő jövedelme a preferált állapot, így 

a nő jövedelme és az elégedettség közti kapcsolat egy fordított U-alakú görbével 

írható le: nagyjából egyenlő jövedelmek mellett maximális az elégedettség, ami bár-

milyen irányú egyenlőtlenség esetén kisebb lesz. A becsült egyenlet tehát a követke-

ző volt:  
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ahol az eddigieknek megfelelően iS az i-edik egyén élettel való elégedettsége, 

iR  a nő jövedelmének az aránya, 2
iR  a nő jövedelmének az arányának négyzete, H

iI  

az ekvivalens jövedelem (OECD 2 skálával számolva), NŐ
iN  indikátorváltozó 

(dummy változó) a nőkre (az értéke 1, ha a kérdezett nő, 0, ha a kérdezett férfi), 
FFI
iN  indikátorváltozó (dummy változó) a férfiakra (az értéke 1, ha a kérdezett férfi, 

0, ha a kérdezett nő), iX  pedig az eddig is használt kontrollváltozók vektora. Ez a 

modell tehát csak annyiban különbözik az alapmodelltől, hogy a nő jövedelmének 

arányának négyzete is szerepel benne. 

Ezután piecewise lineáris regressziós modellt becsültem. Ez a modell azt fel-

tételezi, hogy a regressziós egyenes bizonyos pontokon megtörik, de a pontok között 

az összefüggés továbbra lineáris, és a regressziós egyenesek ezeken a töréspontokon 

egymáshoz kapcsolódnak.81 A kétváltozós összefüggések és szemiparametrikus reg-

ressziók alapján egy töréspontot határoztam meg 0,7-nél. Ennek megfelelően egy 

olyan modellt becsültem, ahol a nő jövedelmi aránya és az elégedettség közti kapcso-

lat két paraméterrel írható le, az egyik azokra a megfigyelésekre vonatkozik, ahol a 

                                                 
81 Az elemzéshez a Stata mkspline parancsát  használtam (www.stata.com/manuals13/rmkspline.pdf, 
Letöltve: 2014.11.25.) 
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nő jövedelmi aránya legfeljebb 0,7, a másik azokra, ahol a nő jövedelmi aránya 0,7 

feletti: 
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ahol az eddigieknek megfelelően iS az i-edik egyén élettel való elégedettsége, 

iR  a nő jövedelmének az aránya, H
iI  az ekvivalens jövedelem (OECD 2 skálával 

számolva), NŐ
iN  indikátorváltozó (dummy változó) a nőkre (az értéke 1, ha a kérde-

zett nő, 0, ha a kérdezett férfi), FFI
iN  indikátorváltozó (dummy változó) a férfiakra 

(az értéke 1, ha a kérdezett férfi, 0, ha a kérdezett nő), iX  pedig az eddig is használt 

kontrollváltozók vektora. Új elemként M
iD  indikátorváltozó (dummy változó) annak 

a jelzésére, hogy a nő jövedelmi aránya 0,7 feletti. 

A négyzetes becslés eredményeit a 16. táblázat tartalmazza. A nők esetében 

az elsőfokú tag becsült együtthatója negatív és 5 százalékos szinten szignifikáns 

(−1,205), míg a négyzetes tag pozitív, de nem szignifikáns. A két változó együttesen 

azonban 5 százalékos szinten szignifikáns, azaz együttesen statisztikailag jelentős 

kapcsolatban állnak a nők elégedettségével. A férfiak esetében az elsőfokú tag be-

csült együtthatója negatív (−0,487), míg a négyzetes tagé szintén negatív (−0,310), 

de önmagában egyik sem szignifikáns, együttesen azonban erősen (1 százalékos szin-

ten) szignifikánsak. 
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16. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség, 

négyzetes becslés, OLS 

 B Robusz-
tus SH 

A két változó 
együttes 

szignifikanciája 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) × Nő -1.205** (0.558) 

0.035 
A nő jövedelmének aránya a négyzeten × Nő 0.856 (0.582) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) × Férfi -0.487 (0.561) 

0.002 
A nő jövedelmének aránya a négyzeten × Férfi -0.310 (0.624) 

Kontrollváltozók Igen   

Korrigált R2 0.202   

N 8012   

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: a 14. táblázatban szereplő 2. modell szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

A piecewise lineáris regressziós modell eredményi a 17. táblázatban találha-

tóak. Ha a nő jövedelmi aránya legfeljebb 0,7, a becsült együttható a férfiak esetében 

azonos az alapmodellben becsült együtthatóhoz, míg a nők esetében némileg maga-

sabb annál. Ha a nő jövedelmi aránya 0,7 feletti, a becslések jelentősen pontatlanab-

bak (nagyobb a standard hiba) mindkét nem esetében – és ebből fakadóan nem is 

szignifikánsak. A férfiak között a becsült együttható negatív és némileg magasabb 

(−0,896), mint a töréspont előtti együttható. A nők esetében pedig az együttható elő-

jele pozitív. 
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17. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség, 

piecewise lineáris modell 

 B Robusztus SH 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) [<= 0,7] × Nő -0.634*** (0.235) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) [> 0,7] × Nő 0.945 (0.857) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) [<= 0,7] × Férfi -0.729*** (0.229) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) [> 0,7] × Férfi -0.896 (1.081) 

Kontrollváltozók Igen  

Korrigált R2 0.202  

N 8012  

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: a 14. táblázatban szereplő 2. modell szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Az eredmények vizuális megjelenítése megkönnyíti az értelmezésüket, ezért 

mindkét modell eredményét a 10. ábrán ábrázoltam. A férfiak esetében mind a négy-

zetes becslés (folytonos kék vonal), mind a piecewise lineáris regressziós becslés 

esetében (folytonos barna vonal) is egyértelműen lineáris a két változó közti össze-

függés. A nők esetében a négyzetes becslés (szaggatott sárga vonal) és a piecewise 

lineáris modell (szaggatott narancssárga vonal) alapján is úgy tűnik, hogy egy határ 

felett82 a nő jövedelmi aránya és az elégedettség közti összefüggés pozitív. Ugyanak-

kor ezen a szakaszon (0,7 jövedelmi arány felett) olyan kevés megfigyelés van (4228 

nők közül 180 fő), hogy a becslések igen bizonytalanak, ezért az eredmények alapján 

nem vethető el a kapcsolat linearitásának hipotézise. Továbbá – ha el is vetjük az 

előző érvet – az alacsony elemszám miatt a lineáris és negatív kapcsolatot mutató 

szakaszt tekinthetjük jellemző összefüggést mutató szakasznak a nők esetében, azaz 

a nők esetében is igaznak tűnik, hogy túlnyomó többségüknél a jövedelmi arányuk 

                                                 
82 A négyzetes becslés szerint a nők elégedettsége akkor a legalacsonyabb, ha a jövedelmi arányuk 
0,703. 
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növekedésével csökken az élettel való elégedettségük. Ehhez hasonlóan érvelnek 

például Ahn és munkatársai (2014) spanyolországi adatokat elemezve. Összességé-

ben tehát úgy tűnik, a lineáris kapcsolat feltételezése megfelelő, de legalábbis nem 

vethető el a két változó közti összefüggés linearitása.  

10. ábra: Az élet alakulásával való elégedettség és a nő jövedelmének aránya közti 

nem lineáris összefüggések a négyzetes becslés és a piecewise lineáris modell (plm) 

szerint 

 
 

4.3.1.3. A szubjektív jóllét mutatójának változtatása 

Végül megvizsgáltam, hogy a szubjektív jóllét más mutatói esetében is fenn-

áll-e az élet alakulásával való elégedettség esetében tapasztalt negatív kapcsolat. Az 

élet alakulásával való elégedettség helyett elsőként a partnerkapcsolattal való elége-

dettséget használtam függő váltóként, majd ezután a jövővel való elégedettséget. 

Az eredményeket a 18. táblázat tartalmazza. Az 1. modell alapján minél ma-

gasabb a nő jövedelmi aránya, annál elégedetlenebbek partnerkapcsolatukkal mind a 

férfiak (−0,569), mind a nők (−0,685). Az összefüggés mindkét esetben 1 százalékos 

szinten szignifikáns. A jövővel való elégedettség esetében a becsült együtthatók né-
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mileg kisebbek, és csak a férfiak esetében szignifikáns az együttható 10 százalékos 

szinten, ennek ellenére a kapcsolat iránya megfelel az élet alakulásával való elége-

dettség és a partnerkapcsolattal való elégedettség esetében tapasztaltnak. Az eredmé-

nyek tehát arra utalnak, hogy a szubjektív jóllét egyéb mutatói esetében is az alap-

modellben feltárt összefüggés érvényesül. 

18. táblázat: A nő jövedelmének aránya és a szubjektív jóllét, OLS 

 (1) (2) 

 Partnerkapcsolattal 
való elégedettség 

Jövővel való elége-
dettség 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) × Nő -0.685*** -0.391 

 (0.226) (0.242) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében (%) × Férfi -0.569*** -0.424* 

 (0.204) (0.255) 

Kontrollváltozók Igen Igen 

Korrigált R2 0.080 0.206 

N 7971 7565 

A robusztus standard hibák az együtthatók alatt zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: a 14. táblázatban szereplő 2. modell szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

4.4. Heterogenitás 

4.4.1. A kapcsolat típusa szerinti heterogenitás 

Zhang és Tsang (2012) kínai házas nők mintáján végzett elemzése szerint 

azok a nők, akiknél a férjük kevesebbet keres, elégedetlenebbek a házasságukkal, 

mint azok a nők, akiknél a férjük többet keres. Ezt a kapcsolatot azonban a szemé-

lyes elköteleződés, a kapcsolat fenntartására való elkötelezettség módosítja: azok 

között, akik elkötelezettebbek a partnerkapcsolatuk iránt, nincs összefüggés a relatív 

jövedelem és a házassággal való elégedettség között. Ahn és munkatársai (2014) dán 

és spanyol mintán vizsgálták azt, hogy a kapcsolat típusa (házasság vagy együttélés) 



118 
 

módosítja-e a kérdezettnek a háztartás összjövedelméhez való hozzájárulásának és a 

gazdasági, pénzügyi helyzetével való elégedettség (financial satisfaction) közti kap-

csolatot. Eredményeik szerint a spanyolok körében nem mutatható ki a hatások elté-

rése a házasságban és élettársi kapcsolatban élők között, míg a dánok körében az 

élettársi kapcsolatban élő nők esetében a saját jövedelem növekedése növelte az elé-

gedettséget, míg a férfiak esetében mind a két kapcsolattípusban élők között pozitív 

hatást figyeltek meg a saját jövedelmi arány és az elégedettség között – ugyanakkor 

az élettársi kapcsolatban élő férfiak között a saját jövedelem hatása kevésbé volt po-

zitív. A szerzők az eredményt az egyéni jövedelmek megosztása melletti gyenge bi-

zonyítékként interpretálták: a „közös kasszán” élő párok esetében az egyéni jövede-

lem arányának nincs hatása, míg a külön kasszán élők között az egyéni jövedelem 

arányának pozitív hatása van. 

Erre alapozva – Ahn és munkatársai (2014) elemzéséhez hasonlóan – az a hi-

potézist fogalmazhatjuk meg, hogy a kapcsolat típusa szerint hasonló különbség lehet 

az élet alakulásával való elégedettség és a nő jövedelmi aránya között: a házasságban 

élők az élettársi kapcsolatban élőkhöz képest jobban elkötelezettek a kapcsolatuk 

iránt, ezért a nő jövedelmi arányának nemi szerepek által előírt negatív hatását a há-

zasságban élés (a kapcsolat iránti erősebb elköteleződés.  

A hipotézis tesztelendő a regressziós modellbe beépítettem egy-egy interak-

ciós tagot, amelynek becsült együtthatója azt mutatta meg, hogy a nő jövedelmi ará-

nyának hatása eltér-e a házasságban élő nők, illetve férfiak esetében az élettársi kap-

csolatban élő nők, illetve férfiak körében becsült hatáshoz képest: 
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A becsült egyenletben az alapmodellhez képest a két interakciós tag az új 

elem, amelyekben iH  a házasságot jelző indikátorváltozó (dummy változó).83 2  

együttható azt mutatja meg, hogy a házasságban élő nők között a nő jövedelmi ará-

nyának hatása hogyan tér el az élettársi kapcsolatban élő nők között becsülthez ké-

pest, 4  együttható ugyanezt mutatja a házasságban és élettársi kapcsolatban élő 

férfiak vonatkozásában. 

                                                 
83 A kontrollváltozók között az eredeti modellben is szerepelt a kapcsolat típusát mérő változó. 
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Az eredményeket a 19. táblázat mutatja. A hatások némileg eltérőek a férfiak 

és a nők között. A nők esetében az élettársi kapcsolatban élők között negatív a jöve-

delmi arány hatása: a becsült együttható −0,652. Hozzájuk képest a házasságban élők 

között statisztikailag nem eltérő a hatás, bár az interakciós tag becsült együtthatójá-

nak előjele megfelel a várakozásnak (0,204). Összességében a házasságban élő nők 

között is negatív a nő jövedelmi aránya az elégedettség közti kapcsolat (−0,652 + 

0,204) =  −0,448, p=0,037), azaz úgy tűnik, a nők esetében a házasságban kifejeződő 

kapcsolat iránti elköteleződés némileg ellensúlyozza a nemi szerepekből fakadó ne-

gatív hatást. Mivel azonban a kétféle kapcsolattípusban élők közötti különbség sta-

tisztikai értelemben nem jelentős, az eredmény nem tekinthető bizonyítéknak, inkább 

csak a hipotézis megtartására (és újbóli megfogalmazására) ad alapot. 

A férfiak esetében az élettársi kapcsolatban élők körében a nő jövedelmi ará-

nya erősen negatív kapcsolatban van az elégedettséggel (−1,317), míg a házasságban 

élők között a hatás kevésbé negatív, de még mindig szignifikáns (−1, 317+ 0,737) =  

−0,580, p=0,008). A férfiak esetében tehát a kapcsolat iránti erősebb elköteleződés 

némileg felülírja az erősen negatív hatást. Az is elképzelhető, hogy a házasságban élő 

férfiak – talán a kapcsolatukat stabilabbnak érezve – kevésbé érezhetik úgy, hogy 

meg kell felelniük a hagyományos elsődleges kenyérkereső szerepnek, de ennek 

elemzése túlmutat a kutatási kérdésem keretein. 

Az eredmények akkor is hasonlóak, ha a korábban már látott hét homogénebb 

vagy szűkebb mintán becslem a hatásokat: a kétfős háztartásban élők; a 25-60 éve-

sek; a kétfős háztartásban élő 25-60 évesek; a kétfős háztartásban élő munkaerőpia-

con aktív párok között; azok között, ahol mindkét partnernek van jövedelme; a nő 

jövedelmi aránya szerint az alsó és felső 5% kizárásával; valamint a kétfős háztartás-

ban élő munkaerőpiacon aktív párok körében az alsó és felső 5% kizárásával. Min-

den esetben igaz, hogy a házasságban élő férfiak között becsült együttható pozití-

vabb, mint az élettársi kapcsolatban élő férfiak között becsült: mintától függően 0,7-

1,4 ponttal.84 A nők esetében az első hat minta esetében az interakció tag becsült 

együtthatója szintén pozitív, a nagysága 0,4-0,7 közötti85; az egyedüli kivétel az utol-

                                                 
84 A kisebb elemszámból fakadó pontatlanabb becslések ellenére a becsült együttható hét esetből öt 
alkalommal legalább 10 százalékos szinten szignifikáns. 
85 Bár a pontbecslések minden esetben nagyobbak, mint a 19. táblázatban szereplő modell becslése, de 
a kisebb elemszámok miatt egy esetben sem szignifikánsak. 
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só (legkisebb elemszámú és legszűkebb) minta, ahol a becsült együttható negatív, de 

nem szignifikáns. 

19. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség a 

kapcsolat típusa szerint, OLS 

 B Robusztus SH 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Nő -0.652* (0.370) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Nő × Házasság 0.204 (0.356) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Férfi -1.317*** (0.371) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jöve-
delmében (%) × Férfi × Házasság 0.737** (0.366) 

Kontrollváltozók Igen  

Korrigált R2 0.203  

N 8012  

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: a 14. táblázatban szereplő 2. modell szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

4.4.2. A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerinti heterogenitás 

Amennyiben helyes az értelmezésem, és valóban a hagyományos szerepfel-

osztás megsértése miatt negatív a nő jövedelmi arányának a becsült együtthatója, 

akkor ennek a hatásnak erősebbnek kell lennie azokban a csoportokban, ahol a nemi 

szerepekkel kapcsolatos tradicionális attitűdök érvényesülnek, és gyengébb hatást 

kell megfigyelnünk azoknál, akik egyenlő szerepeket preferálnak. Ennek ellenőrzésé-

re a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerint három csoportra bontottam a min-

tát és megvizsgáltam, hogy az egyes csoportokban eltérő-e nő jövedelmi arányának 

és az elégedettségnek a kapcsolata.  
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Tradicionális, konzervatív nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdöket, valamint 

az egyenlő szerepfelfogásokat a következő öt állítással való egyetértés alapján vizs-

gáltam. 

(A) Nem tesz jót a kapcsolatnak, ha a nő többet keres, mint a férfi. 

(B) Hároméves kor előtt a gyermekek megsínylik, ha az anyjuk eljár dolgozni. 

(C) Ha a szülők elvállnak, a gyereknek jobb, ha az anyjával marad. 

(D) Ha kevés a munkalehetőség, jogos lenne, hogy a férfiak kapjanak munkát, 

nem pedig a nők. 

(E) Az a helyes, ha a férj számára a munka a fontosabb, a feleség számára pedig 

az otthon és a gyermekek, még akkor is, ha mindketten dolgoznak. 

Az (A), (B), (C) és (D) állításoknál egy ötfokú skálán kellett kifejeznie az 

egyetértését a kérdezettnek (1 – Egyáltalán nem ért egyet, 5 – Teljesen egyetért), míg 

az (E) állítás esetében három kategóriából (Nem ért egyet, Bizonytalan, Egyetért) 

kellett választania. Az öt változóból egy nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdöket 

mérő főkomponenst hoztam létre, majd az új attitűdváltozó alapján tercilisekre osz-

tottam. Így a férfiaknál és a nőknél is 3-3 alcsoportom lett: egalitárius nemi szerep-

felfogásúak, tradicionális nemi szerepfelfogásúak, valamint egy középső csoport 

(átlagos álláspontúak).86 

A 11. ábra a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerinti bontásban mutat-

ja az élettel való elégedettség és a nő jövedelmi aránya közti kétváltozós összefüg-

gést.87 Az ábra felső blokkjában a nők, az alsó blokkjában a férfiak mintája szerepel. 

Az ábra alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy hogy a nemi szerepfelfogások 

módosítják a két változó között korábban megfigyelt kapcsolatot. Az egalitárius nemi 

szerepfelfogású nők esetében az élettel való elégedettség gyakorlatilag azonos a nő 

jövedelmi arányának értékei mentén, és negatív lejtésű, de meglehetősen lapos vona-
                                                 
86 A felosztás tehát nem abszolút mérce alapján, hanem relatív módon történik. Az egalitárius nemi 
szerepfelfogású csoportba leginkább egalitárius egyharmad tartozik, a tradicionális nemi 
szerepfelfogású csoportba pedig a leginkább tradicionális egyharmad. A három csoportban a nemi 
szerepeket mérő főkomponens átlaga a férfiak és a nők között is nagyjából −1, 0, és 1. Mivel a változó 
standardizált, ezért az „átlagos” csoportban a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdöket mérő 
változónk nagyjából átlagos, a tradicionális csoportban az átlagnál egy szórással nagyobb, az 
egalitárius csoportban pedig egy szórással kisebb. 
87 Nem és nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd szerint szétbontott mintán futtatott nemparametrikus 
regressziók a Stata lpoly parancsával. A nő jövedelmi aránya szerinti 0,05 alatti és 0,80 feletti tarto-
mányokban a standard hibák olyan nagyok, hogy nem jelenítem meg a görbéket. 
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lat látunk az átlagos álláspontúaknál is. Az előbbi esetben a nő jövedelmi aránya sze-

rinti 0,05 és 0,80 közötti szakaszon az átlagos elégedettség sorrendben 0,04-al és 

0,15-al csökken. A tradicionális nemi szerepeket preferáló nők esetében igen jelentős 

az elégedettség csökkenés: a vizsgált tartományban 0,61. 

A férfiakat vizsgálva a kétváltozós összefüggés alapján kisebbnek tűnnek a 

különbségek. Mindhárom csoportra igaz, hogy a nő jövedelmi aránya és az elégedett-

ség közti kapcsolat negatív. Az egalitárius és az átlagos csoportban a nő jövedelmi 

arányának két végpontja között (0,05 és 0,80 között) egyaránt 0,53-al csökken az 

elégedettség, míg ugyanez a változás a tradicionális csoportban 0,64. 
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11. ábra: Az élet alakulásával való elégedettség a nemi szerepekkel kapcsolatos atti-

tűdök szerint 

 

 
Megjegyzés: Nemparametrikus regressziók 
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A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerinti csoportokra a 14. táblázat 

kontrollváltozóival egy nemenként 3-3 interakciós tagot tartalmazó regressziós mo-

dellt is becsültem: 
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ahol EGAL
iA  indikátorváltozó (dummy változó) az egalitárius nemi szerepfel-

fogásúakhoz tartozásra, ÁTL
iA  indikátorváltozó (dummy változó) az átlagos csoportba 

való tartozásra, TRAD
iA  pedig indikátorváltozó (dummy változó) a tradicionális nemi 

szerepfelfogásúak közé tartozásra. A kontrollváltozók között a korábbi kontrollválto-

zók mellett szerepelt a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök három kategóriája is. 

Az egyenlet tehát 3-3 interakciós tagot tartalmaz, főhatásokat viszont nem, így az 

együtthatók az adott csoport esetében becsült hatásokat jelenítik meg, nem pedig a 

főhatástól való eltérést. 

A nemi szerepekre vonatkozóan nemenként 3-3 interakciós tagot tartalmazó 

modell eredményeit az 20. táblázat tartalmazza. A táblázatban csak a nő jövedelemé-

nek arányát mérő változó becsült együtthatóját tüntettem fel. 

Az eredmények megerősítik a korábbi feltételezésemet: a tradicionális nemi 

szerepekkel kapcsolatos attitűd magyarázza a nő jövedelmi arányának növekedésével 

párhuzamosan csökkenő elégedettséget. A becsült együttható mind a tradicionális 

nemi szerepeket preferáló férfiak, mind a tradicionális nemi szerepeket preferáló nők 

között erősen negatív és szignifikáns: −1,174 az előbbi, −1,024 az utóbbi csoportban. 

Két olyan tradicionális nemi szerepeket preferáló nő közül, ahol az egyik jövedelmi 

aránya 0,4, a másik jövedelmi aránya 0,6, az utóbbi – minden más változó azonossá-

ga mellett – 0,20 ponttal elégedetlenebb az életével. Két olyan tradicionális nemi 

szerepeket preferáló férfi közül, akiknél a partner jövedelmi aránya 0,4 és 0,6, a má-

sodik 0,23 ponttal elégedetlenebb az életével. Ezzel szemben sem az egyenlő(bb) 

nemi szerepeket preferáló férfiak, sem az egyenlő(bb) nemi szerepeket preferáló nők, 

sem pedig az átlagos álláspontú nők között nincs szignifikáns kapcsolat a nő jöve-

delmi aránya és a szubjektív jóllét között: a becsült együttható a nők esetében az 

alapmodellben becsült együttható nagyjából harmada (−0,169), illetve az átlagos 
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csoportban kétötöde (−0,203), míg az egalitárius férfiak esetében az alapmodellben 

becsült együttható háromötöde (−0,424). Az átlagos álláspontú férfiaknál a becsült 

együttható ugyan negatív, de némileg kisebb, mint az alapmodell együtthatója, és 

jelentősen elmarad a tradicionális attitűdűek között becsülttől. 

A teljes mintában megfigyelt összefüggést tehát a nemi szerepekkel kapcsola-

tos attitűdök módosítják: a nő jövedelmi aránya és a szubjektív jóllét közti negatív 

kapcsolat csak a férfiak elsődleges kenyérkereső és családfenntartó szerepét elfoga-

dók, a nők munkaerő-piaci részvételét nem vagy kevésbé preferálók között érvényes. 

Mindez összhangban van Furdyna és munkatársainak (2008) amerikai házas nők 

mintáján végzett elemzéseivel.88  

Az eredmény alapján azt a feltételezést is elvethetjük – de legalábbis igen 

erős kétségekkel fogadhatjuk –, hogy az eredeti főmodellben megfigyelt negatív ösz-

szefüggést valamilyen kihagyott változó okozta, nem pedig a nemi szerepekkel kap-

csolatos elvárások és a férfiak elsődleges kenyérkereső szerepének preferálása.  

                                                 
88 A korábban látott homogénebb minták esetében is hasonló következtetésre juthatunk. A modellek 
eredményei a Függelék M8. táblázatában találhatóak.  
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20. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség a 

nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerint, OLS 

 B SH 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Egali-
tárius nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd × Nő -0.169 (0.269) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Átla-
gos álláspont a nemi szerepekkel kapcsolatban × Nő -0.203 (0.271) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Tradi-
cionális nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd × Nő -1.024*** (0.307) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Egali-
tárius nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd × Férfi -0.424 (0.276) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Átla-
gos álláspont a nemi szerepekkel kapcsolatban × Férfi -0.577** (0.293) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmében × Tradi-
cionális nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd × Férfi -1.174*** (0.293) 

Kontrollváltozók Igen  

Korrigált R2 0.204  

N 7570  

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök, további kontrollváltozók a 14. táblázatban sze-
replő modellek szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

4.5. A fejezet összefoglalása 

Ebben a fejezetben a partnerek közti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét 

közti összefüggést vizsgáltam a korábbi kutatásokban eddig elhanyagolt kelet-

európai (magyar, országosan reprezentatív) mintán. A nő (a saját és partnere összes 

jövedelméhez viszonyított) jövedelmi arányának növekedése nem csak a férfiak, 

hanem a nők között is az élettel való elégedettség csökkenésével jár együtt. Ez az 

összefüggés a kérdezett, a partnere, valamint a háztartás gazdasági és szocio-

demográfiai jellemzőinek kiszűrése esetén is fennáll: a kapott eredményeket nem a 

nő jövedelmi arányával együtt emelkedő egyéni és háztartási gazdasági és szociális 

hátrányok, hanem a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások magyarázzák. A tradici-
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onális nemi szerepek szerint a férfi az elsődleges kenyérkereső, az ő feladata a család 

megélhetésének biztosítása. A nő jövedelmi arányának növekedése ezt a szerepet 

kérdőjelezi meg, ami a szubjektív jóllét csökkenését eredményezi. Az eredmény 

egybevág a tradicionálisabb nemi attitűdű országokban végzett elemzésekkel (Ahn et 

al., 2014; Zhang & Tsang, 2012). 

Felmerülhet, hogy valamilyen kihagyott változó felelős – legalább részlege-

sen – az eredményekért. Ezt a feltételezést a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök 

elemzésbe való bevonásával zártam ki. A korábbi kutatások közül csak kevés vizs-

gálta empirikusan a gender attitűdök szerepét. Elemzésemben bemutattam, hogy a nő 

jövedelmi aránya és az elégedettség közti negatív összefüggés elsősorban a tradicio-

nális nemi szerepeket elfogadók esetében érvényesül. Ezzel szemben az egalitárius 

szerepfelfogású férfiak és nők, valamint az átlagos nemi szerepattitűdökkel rendelke-

ző nők esetében nincs kapcsolat a partnerhez viszonyított jövedelmi arány és az elé-

gedettség között. 

Tágabb, a szubjektív jóllét és a relatív helyzet kapcsolatának perspektívájá-

ban az eredmények arra mutatnak rá, hogy ugyan a családtagok és rokonok több ku-

tatás szerint kevésbé fontos viszonyítási pontot jelentenek a jövedelemi helyzet érté-

kelése során (Clark & Senik, 2010; Wolbring et al., 2013), bizonyos esetekben a 

partnerhez viszonyított jövedelem számottevően befolyásolhatja az egyének szubjek-

tív jóllétét.  

A nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások és a partnerek közti jövedelem-

eloszlás kapcsolata ezen felül az attitűdök és a gazdasági, társadalmi folyamatok kö-

zött fennálló konfliktus elégedettségcsökkentő hatását bizonyítja. Ezen ellentmondá-

sok feltárása hozzájárulhat a magyarok nemzetközi összehasonlításban relatív elége-

detlenségének (Helliwell, Layard, & Sachs, 2013; Molnár & Kapitány, 2014; Sági, 

2000b) és általában a kelet-európai országok relatív elégedetlenségének (Guriev & 

Zhuravskaya, 2009; Sanfey & Teksoz, 2007) a magyarázatához is. A kisgyerek- és 

fiatalkori szocializáció során egy egalitárius szerepfelfogás átadása, a nemi sztereotí-

piák lebontása ebben az értelmezésben „kézzel fogható” életminőség növekedést 

eredményezhetnek. 
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5.  Összefoglalás 

A disszertációban a szubjektív jóllét fogalmáról, mutatóiról és méréséről szó-

ló rövid bevezető fejezet után az elégedettség a társas környezet témakörének három 

jól körülhatárolható kérdésével foglalkoztam. Ezek közül az első a relatív jövedelem 

és az élettel való elégedettség kapcsolat volt – elsősorban a másokkal való összeha-

sonlításra koncentrálva (social comparison), de a belső referenciapontra, az egyén 

korábbi jövedelmére (lifetime comparison) is kitérve. 

A vonatkoztatási vagy referenciacsoportok szerepe a társadalomtudományok 

régi vizsgálati tárgya, és a szubjektív jóllét kutatásában is kiemelt jelentőséget kap a 

relatív helyzet szerepe. Az interperszonális összehasonlítás jólléti hatása kétféle le-

het: a jobb helyzetű egyénekhez vagy csoportokhoz való viszonyítás csökkentheti az 

elégedettséget, mivel ebben az esetben az összehasonlítást tevő egyén a saját státu-

szának csökkenését érzékelheti. Ugyanakkor Hirschman és Rothschild (1973) elmé-

lete alapján a jobb helyzetben lévőkkel való összehasonlítás növelheti is az elégedett-

séget, amennyiben a releváns mások helyzete a jövőről szolgáltat információkat. Ez 

elsősorban bizonytalan, kiszámíthatatlan időszakokban érvényesül. Clark, Kristensen 

és Westergard-Nielsen (2009) az első jelenségre státuszhatásként (status effect), a 

másodikra pedig információs hatásként (signal effect) utal. Ennek megfelelően a re-

ferenciacsoport jövedelmének jólléti hatása a két hatás erősségétől függően pozitív és 

negatív is lehet. Elsősorban nyugat-európai és észak-amerikai adatfelvételek segítsé-

gével többen vizsgálták a relatív helyzet szerepét, azonban Magyarországon néhány 

kivételtől eltekintve (Molnár & Kapitány, 2006; Sági, 2000a, 2006) nem foglalkoztak 

a relatív anyagi helyzet és a referenciacsoportok elégedettségre gyakorolt hatásával. 

A 2. fejezetben a TÁRKI Magyar Háztartás Panel 1993-as és a TÁRKI Ház-

tartás Monitor 2005-ös adatfelvétele alapján vizsgáltam, hogy az emberek az élettel 

való elégedettségük értékelése során figyelembe veszik-e a mások és a saját korábbi 

jövedelmüket, vagy pedig csak a jövedelmük aktuális szintje a meghatározó. A két 

eltérő időpontot reprezentáló felmérés adatainak segítségével arra a kérdésre is vá-

laszt kerestem, hogy változott-e a referenciajövedelem hatása a rendszerváltást köve-

tő másfél évtizedben. Továbbá a vonatkoztatási csoport meghatározásának szerepét 
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vizsgáltam, azaz azt, hogy miként befolyásolja a referenciajövedelem becsült együtt-

hatójának értékét az összehasonlítás alapjául szolgáló csoport összetétele. 

Az eredmények szerint Magyarországon is igaz, hogy az abszolút jövedelem 

mellett lényeges szerepet játszik elégedettségünkben a relatív, másokhoz és a saját 

korábbi jövedelmünkhöz viszonyított helyzet. Eredményeim közül a legfontosabb az, 

hogy a referenciacsoport jövedelmének hatása erősen függ az összehasonlítás alapjá-

ul szolgáló csoport összetételétől. Az azonos társadalmi helyzetűekkel történő össze-

hasonlítás esetében az információs hatás dominál a státuszhatás felett, ugyanakkor az 

egyén és a referenciacsoport közti társadalmi távolság növekedésével gyengül az 

információs hatás. Az életkor, iskolai végzettség és lakóhely alapján képzett referen-

ciacsoport jövedelmének növekedése pozitív, a megyében és a régióban élők jöve-

delmének inkább negatív, míg az azonos életkorúak anyagi helyzetének javulása erő-

sen negatív hatással van az elégedettségre, aminek oka a társadalmi helyzet hasonló-

ságának csökkenése.  

Részben ezzel magyarázható az is, hogy az azonos elven meghatározott refe-

renciacsoportok közül a tágabb esetében a státuszhatás erősebben érvényesül, azaz a 

vonatkoztatási csoport jövedelmének hasonló mértékű növekedése jelentősebb elé-

gedettségcsökkenéssel jár együtt például akkor, ha az egyén saját helyzetét a maxi-

mum 5 évvel fiatalabbakhoz és idősebbekhez éri, mint az ennél szűkebb korcsoport 

esetében. Egy másik lehetséges magyarázat szerint a saját helyzet értékelésekor kor-

látozott mértékű információ feldolgozására van lehetőség, ami felértékeli a figyelem-

felkeltő, kiugró jelenségeket (így például a gazdagságot). A szélesebb kört felölelő 

referenciacsoportokban ennek megfelelően könnyebb kiemelkedően gazdag embere-

ket találni, ami a státuszhatás következtében az elégedettség csökkenését eredménye-

zi. 

Várakozásaimmal ellentétben a többféleképpen meghatározott relatív jövede-

lem hatása nem változott a vizsgált két időpont között, azaz az információs hatás 

erőssége nem lett kisebb. A legvalószínűbb magyarázat erre, hogy bár a társadalmi 

környezetet és jövőt illető bizonytalanság csökkenéséből fakadóan mások jövedelme 

már kevésbé tölthette be az információforrás szerepét, mivel kevésbé lehetet szükség 

ilyesfajta fogódzókra, ugyanakkor ezt a folyamatot ellensúlyozhatta a jövő pozití-

vabb megítélése, a mások jövedelmének utolérésébe vetett bizalom növekedése, ami 

az információs hatás fokozódásához vezethetett. További magyarázat lehet az állami 
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szférában foglalkoztatottak arányának csökkenése, hiszen körükben a kiszámíthatóbb 

jövedelemváltozások miatt mások jövedelme kevésbé tekinthető információhordozó-

nak. Ezen folyamatok összességének eredményeképpen nem mutatkozik változás a 

referenciacsoport jövedelmének hatásában 1993 és 2005 között. 

A 3. fejezetben az élettel való elégedettség kulturális meghatározottságát 

vizsgáltam a nemzetközi migráció természetes kísérletként való felhasználásával. A 

fő kutatási kérdésem az volt, hogy a kultúra befolyásolja-e az élettel való elégedett-

séget. A kultúrát egyfelől meglehetősen általánosan, másfelől meglehetősen szűken 

értelmeztem: olyan értékek, vélekedések, attitűdök és normák együtteseként, ame-

lyek öröklődnek a generációk között (Guiso et al., 2006), ami igen közel áll Triandis 

(2004, p. 507) materiális kultúrától megkülönböztetett szubjektív kultúra definíciójá-

hoz. 

A szubjektív jóllét és a kultúra kapcsolatát vizsgáló korábbi kutatások két 

módszertani kihívással terheltek: az oksági kapcsolat irányának bizonytalanságával 

és a kihagyott változók problémájával. Ezeket a problémákat képes kezelni a fejezet-

ben használt módszer, amit „epidemiológiai szemléletnek vagy megközelítésnek” 

(epidemiological approach) neveznek (Fernández, 2011). A módszer fő újdonsága, 

hogy migránsok adatait használja a hatásának vizsgálatához oly módon, hogy a véle-

kedések, értékek, normák, azaz a kultúra gazdasági, társadalmi és intézményi ténye-

zőkhöz viszonyított „hordozhatóságát” (Fernández & Fogli, 2009) használja ki. A 

nemzetközi migráció abban az értelemben természetes kísérletnek tekinthető, hogy a 

migránsok eltérő kultúrájú országokból érkeznek – és „viszik magukkal” az adott 

ország kultúráját –, ugyanakkor a lakóhelyi országukban a többi migránssal azonos 

társadalmi, gazdasági, intézményi, politikai és jogi környezetben élnek. 

Migránsok mintáját használva bemutattam, hogy a releváns szocio-

demográfiai és gazdasági jellemzőkre kontrollálva egy adott országon belül azok a 

migránsok, akik olyan országból érkeztek, ahol magas(abb) az átlagos élettel való 

elégedettség, elégedettebbek az életükkel, mint azok a migránsok, akik olyan ország-

ból származnak, ahol alacsony(abb) az átlagos élettel való elégedettség. Mivel az 

azonos országban élő és azonos szocio-demográfiai és gazdasági jellemzőkkel bíró 

migránsok csak a kulturális hátterükben (a születési országukban) különböznek, az 

eredmény úgy interpretálható, hogy a generációk között átörökített értékek, normák, 
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vélekedések együtteseként értelmezett kultúra szignifikáns meghatározója a szubjek-

tív jóllétnek. 

Ezt az interpretációt azok az eredmények is alátámasztották, amelyek szerint 

a születési országbeli elégedettség hatása erősebb azon migránsok körében, akik erő-

sebben kötődnek a születési országuk kultúrájához. A lakóhelyi országukban rövi-

debb ideje élő migránsok, a lakóhelyi országukba 25 éves koruk után érkező migrán-

sok, a lakóhelyi országuk állampolgárságával nem rendelkező migránsok, valamint 

az otthon a leggyakrabban nem a lakóhelyi országuk hivatalos nyelvét használó mig-

ránsok körében erősebb a születési országbeli elégedettség hatása. Azokban az or-

szágokban, ahol magasabb a bevándorló lakosság aránya, valamint azokban az or-

szágokban, ahol a migránsok racionális vagy várt viselkedése nem az asszimiláció, 

szintén erősebb a születési országbeli elégedettség hatása. Másodgenerációs migrán-

sok mintáját használva azt is bemutattam, hogy ez a hatás generációkon keresztül 

érvényesül. 

Az eredmények alapján a materiális kultúrától és az intézményektől megkü-

lönböztetett, átörökített értékek, normák, vélekedések együtteseként értelmezett kul-

túra (a szubjektív kultúra) szignifikáns meghatározója a szubjektív jóllétnek, azonban 

további elemzések szükségesek annak meghatározásához, hogy pontosan mely ele-

mei, milyen értékek, normák, vélekedések állnak a megfigyelt kulturális hatás hátte-

rében. Ezek a tényezők például a következők lehetnek: bizalom, posztmaterializmus 

és materializmus, individualizmus és kollektivizmus, optimizmus, a társadalmi jel-

lemző összehasonlítás iránya – felfelé vagy lefelé hasonlítás, a társadalmi összeha-

sonlítás fontossága.  

Az eredményekből levonható legfontosabb következtetés, hogy – a külső 

gazdasági, társadalmi és intézményi tényezők mellett – a szubjektív jóllétet belső 

kulturális tényezők is meghatározzák, így az egyes államok között megfigyelhető 

elégedettségbeli különbségek magyarázatakor a kultúrát nem lehet elhanyagolni: 

bizonyos része ezeknek a különbségeknek az értékek, normák, vélekedések és attitűd 

eltéréseivel magyarázható. 

A 4. fejezetben a társadalmi összehasonlítás és az értékek, normák szerepét 

vizsgáló kutatások (és előző két fejezet) nézőpontját vegyítettem. Gary Becker 

(1981) a háztartáson belüli specializációt olyan racionális döntésként írja le, ami az 

időfelhasználást és a humántőke felhalmozását is hatékonyabbá teszi. Bár Becker 
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elmélete gender semleges, azaz annak alapján akár a nő, akár a férfi házimunkára 

való specializációja elképzelhető, a hagyományos munkamegosztás szerint a nők 

feladata a házimunkák elvégzése és a gyereknevelés, a férfiak feladata pedig a piacon 

történő pénzkeresés. Ugyanakkor Stevenson és Wolfers (2007) szerint a technológiai 

változások, a szolgáltató szektor növekedése, a nők iskolai végzettségének növeke-

dése és a munkaerő-piaci hátrányainak csökkenése eredményeképpen a háztartáson 

belüli munkamegosztás ösztönzői alapvetően módosultak, és ezek a változások egyre 

kevésbé teszik kifizetődővé a házimunkák elvégzésére való specializációt és egyre 

több időt hagynak a nők munkaerejének piacon való értékesítésére. 

Ez a folyamat Magyarországon is érzékelhető, ugyanakkor ezzel párhuzamo-

san meglehetősen erős a tradicionális nemi szerepek elfogadása is. Úgy tűnik tehát, 

hogy a gazdasági, társadalmi realitás (például a nők férfiakhoz viszonyított iskolá-

zottsága, a nők férfiakéhoz viszonyított aktivitási rátája) és a nemi szerepekkel kap-

csolatos attitűdök ellentmondásban, feszültségben vannak egymással, és annak elle-

nére, hogy a férfiak elsődleges kenyérkereső szerepe a preferált állapot, a nők szere-

pe a család megélhetésének biztosításában mégis egyre jelentősebb. Ebből kiindulva 

azt vizsgáltam, hogy a partnerek egymáshoz viszonyított jövedelme hogyan függ 

össze az élettel való elégedettségükkel, és ezt a kapcsolatot hogyan befolyásolják a 

nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök.  

Az eredményeim szerint a nő (a saját és partnere összes jövedelméhez viszo-

nyított) jövedelmi arányának növekedése nem csak a férfiak, hanem a nők között is 

az élettel való elégedettség csökkenésével jár együtt. Ez az összefüggés a kérdezett, a 

partnere, valamint a háztartás gazdasági és szocio-demográfiai jellemzőinek kiszűré-

se esetén is fennáll: a kapott eredményeket nem a nő jövedelmi arányával együtt 

emelkedő egyéni és háztartási gazdasági és szociális hátrányok, hanem a nemi szere-

pekkel kapcsolatos elvárások magyarázzák.  

A nő jövedelmi arányának növekedése a férfi tradicionális, elsődleges ke-

nyérkeresői szerepét szerepet kérdőjelezi meg, ami a szubjektív jóllét csökkenését 

eredményezi. Elemzésemben azt is bemutattam, hogy a nő jövedelmi aránya és az 

elégedettség közti negatív összefüggés elsősorban a tradicionális nemi szerepeket 

elfogadók esetében érvényesül. Ezzel szemben az egalitárius szerepfelfogású férfiak 

és nők, valamint az átlagos nemi szerepattitűdökkel rendelkező nők esetében nincs 

kapcsolat a partnerhez viszonyított jövedelmi arány és az elégedettség között. 
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A nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások és a partnerek közti jövedelem-

eloszlás kapcsolata az attitűdök és a gazdasági, társadalmi folyamatok között fennál-

ló konfliktus elégedettségcsökkentő hatását bizonyítja. Ezen ellentmondások feltárá-

sa hozzájárulhat a magyarok nemzetközi összehasonlításban relatív elégedetlenségé-

nek és általában a kelet-európai országok relatív elégedetlenségének a magyarázatá-

hoz is. 
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Függelék 

M1. táblázat: A 2. fejezetben az elemzéshez használt változók megoszlása 

 1993  2005  
 % N % N 
Az 1 évvel ezelőttihez képest az anyagi helyzete…     

Jelentősen romlott 11,0 453 8,0 301 
Romlott 48,6 2005 36,7 1388 
Nem változott 35,1 1447 45,7 1729 
Javult/jelentősen javult 5,2 216 9,6 362 

Nem     
Férfi 44,7 1857 46,8 1780 
Nő 55,3 2298 53,2 2028 

Iskolai végzettség     
Max. 8 általános 44,3 1842 31,4 1196 
Szakma 23,5 976 27,9 1062 
Érettségi 22,2 921 27,8 1058 
Diploma 10,0 416 12,9 492 

Családi állapot     
Nőtlen, hajadon 19,1 795 21,7 828 
Házas, élettárssal él 62,9 2616 60,2 2291 
Elvált, különélő, nincs élettársa 6,4 266 7,5 286 
Özvegy 11,5 480 10,6 403 

Etnikai hovatartozás     
Cigány 4,4 177 5,1 188 
Nem cigány 95,6 3888 94,9 3480 

Lakóhely     
Budapest 18,3 763 17,5 665 
Vidék 81,7 3396 82,5 3143 

Munkaerő-piaci státusz     
Alkalmazott 40,0 1662 39,5 1506 
Saját vállalkozása van 3,4 140 5,0 189 
Ideiglenesen nem dolgozik 4,4 184 4,6 177 
Munkanélküli 6,9 287 6,2 235 
Nyugdíjas 32,5 1350 32,9 1252 
Tanuló 6,1 253 8,5 325 
Egyéb inaktív 6,7 278 3,3 125 
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 1993  2005  
 % N % N 
Templomba járás     

Soha  37,0 1500 48,0 1821 
Egy évnél ritkábban 17,6 712 24,0 912 
Évente néhányszor 25,7 1043 15,9 604 
Havonta 1–3-szor 8,6 349 6,1 232 
Hetente vagy gyakrabban 11,2 453 5,9 225 

Régió     
Közép-Magyarország 27,2 1131 26,1 994 
Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl 20,1 835 20,4 777 
Dél-Dunántúl és Dél-Alföld 18,0 747 24,0 912 
Észak-Magyarország és Észak-Alföld 34,7 1443 29,6 1125 
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M2. táblázat: A 2. fejezetben az elemzéshez használt változók leíró statisztikái 

 1993  2005  

 Átlag SD Átlag SD 

Elégedettség 5,53 2,72 6,02 2,34 

Életkor 45,44 18,13 46,14 18,56 

Ekvivalens jövedelem 15984,84 9560,82 83324,10 52430,01 
Relatív jövedelem [Ref. jöv.: isk., kor, 
régió] 1,00 0,49 1,00 0,49 

Referenciajövedelem – iskolai végzett-
ség, életkor, régió 16014,42 4560,51 83378,78 25709,26 

Referenciajövedelem – életkor +/– 3 év 16003,62 1399,18 83438,50 6586,14 

Referenciajövedelem – életkor +/– 5 év 16003,12 1339,78 83588,02 5826,13 

Referenciajövedelem – megye 16014,99 2952,59 83337,57 14689,09 

Referenciajövedelem – régió 16017,43 2668,50 83335,58 13978,01 

18 év alatti háztartástagok száma 0,84 1,06 0,74 1,08 
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M3. táblázat: A 3. fejezetben az elemzéshez használt változók leíró statisztikái 

Változó Átlag Szórás Min Max N 

Élettel való elégedettség 6.674 2.435 0 10 12085 

A születési országbeli átlagos elégedettség 6.314 0.911 4.501 8.498 12085 

Életkor 49.775 17.808 15 99 12085 

Nő 0.572 0.495 0 1 12085 

Iskolai végzettség: ISCED 5-6, befejezett 
felsőfokú képzés 0.327 0.469 0 1 11977 

Házas vagy partnerrel él 0.569 0.495 0 1 11965 

Fizetett munka 0.485 0.500 0 1 11990 

Tanuló 0.049 0.217 0 1 11990 

Munkanélküli, keres munkát 0.045 0.208 0 1 11990 

Munkanélküli, nem keres munkát 0.018 0.134 0 1 11990 

Nyugdíjas 0.260 0.439 0 1 11990 

Háztartásbeli 0.102 0.303 0 1 11990 

Egyéb aktivitás 0.039 0.195 0 1 11990 

Lakóhely: város 0.733 0.443 0 1 12023 

Egészségügyi korlátozottság 0.279 0.448 0 1 11968 

LN(háztartás nettó összjövedelme 7.113 1.301 2.326 9.953 9640 

Relatív jövedelem 0.958 0.959 0.014 27.81 9640 

Háztartásnagyság 2.629 1.335 1 6 12076 

Vallásosság 4.795 3.048 0 10 11948 

Soha nem jár össze barátaival, rokonaival 
vagy kollégáival 0.024 0.153 0 1 12046 

Ritkábban, mint havonta egyszer jár össze 
barátaival, rokonaival vagy kollégáival 0.094 0.291 0 1 12046 

Havonta egyszer jár össze barátaival, roko-
naival vagy kollégáival 0.105 0.307 0 1 12046 

Havonta többször jár össze barátaival, roko-
naival vagy kollégáival 0.183 0.387 0 1 12046 

Hetente egyszer jár össze barátaival, roko-
naival vagy kollégáival 0.198 0.399 0 1 12046 

Hetente többször jár össze barátaival, roko-
naival vagy kollégáival 0.256 0.436 0 1 12046 

Minden nap összejár barátaival, rokonaival 
vagy kollégáival 0.140 0.347 0 1 12046 



138 
 

Változó Átlag Szórás Min Max N 

Nem állampolgára a lakóhelyi országnak 0.425 0.494 0 1 12065 

0-1 éve él a lakóhelyi országban  0.013 0.112 0 1 11914 

1-5 éve él a lakóhelyi országban 0.100 0.300 0 1 11914 

6-10 éve él a lakóhelyi országban 0.098 0.298 0 1 11914 

10-20 éve él a lakóhelyi országban 0.190 0.393 0 1 11914 

Több mint 20 éve él a lakóhelyi országban 0.599 0.490 0 1 11914 

Van olyan személy, akivel meg tudja 
beszélni személyes, legbensőbb magán-
ügyeit 

0.877 0.329 0 1 11945 

Olyan csoport tagja, amelyet nemzetiségi 
alapon hátrányos megkülönböztetés ér 0.057 0.232 0 1 12007 

Legalább hetente részt vesz vallási szer-
tartásokon 0.132 0.338 0 1 12017 

Otthon leggyakrabban egy nem hivatalos 
nyelvet használ  0.422 0.494 0 1 12044 

25 éves kora után érkezett az országba 0.743 0.437 0 1 11914 

A bevándorlók aránya 10% feletti az or-
szágban 0.818 0.386 0 1 10071 

A lakóhelyi országban az idegenellenesség 
mértéke medián alatti 0.563 0.496 0 1 12085 

Ln(GDP) a lakóhelyi országban 9.711 0.971 6.867 10.82 12085 

Gini index a lakóhelyi országban 29.229 4.248 21.92 45.24 10652 

Munkanélküliségi ráta a lakóhelyi ország-
ban 7.137 3.346 2.600 19.90 11044 

Infláció a lakóhelyi országban 3.378 3.146 -4.480 15.89 12085 

Ln(GDP) a születési országban 8.994 1.079 6.613 10.91 12085 

Gini index a születési országban 33.271 6.708 21.92 45.24 10576 

Munkanélküliségi ráta a születési országban 8.266 3.010 2.600 20.10 10937 

Infláció a születési országban 5.851 6.058 -1.088 44.96 12085 

ESS 1. hullám 0.180 0.384 0 1 12085 

ESS 2. hullám 0.208 0.406 0 1 12085 

ESS 3. hullám 0.174 0.379 0 1 12085 

ESS 4. hullám 0.232 0.422 0 1 12085 

ESS 5. hullám 0.206 0.405 0 1 12085 
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M4. táblázat: A migránsok szubjektív jóllétét meghatározó tényezők, részletes ered-

mények, OLS 

 B Robusztus SE 

A születési országbeli elégedettség 0.283*** (0.030) 

Életkor -0.069*** (0.007) 

Az életkor négyzete 0.001*** (0.000) 

Nem: nő 0.063* (0.036) 

Iskolai végzettség: ISCED 5-6, felsőfokú végzettség 0.178*** (0.039) 

Házas vagy partnerrel él 0.360*** (0.050) 

Munkaerő-piaci státus (ref. kat.: Fizetett munka)   

Tanuló 0.216** (0.095) 

Munkanélküli, keres munkát -1.045*** (0.091) 

Munkanélküli, nem keres munkát -0.770*** (0.180) 

Nyugdíjas 0.012 (0.051) 

Háztartásbeli 0.045 (0.082) 

Egyéb -0.452*** (0.116) 

Lakóhely: város -0.182*** (0.054) 

Egészségügyi korlátozottság -0.791*** (0.046) 

LN(háztartás nettó összjövedelme) 0.226*** (0.049) 

Relatív jövedelem 0.105** (0.043) 

Háztartásnagyság -0.009 (0.021) 

Adatfelvételi hullám (ref. kat.: 1. hullám)   

2. hullám 0.068 (0.052) 

3. hullám 0.057 (0.061) 

4. hullám 0.118** (0.051) 

5. hullám 0.233** (0.089) 

Ország (ref. kat.: Németország)   

Ausztria 0.271 (0.207) 

Belgium 0.054 (0.083) 

Bulgária -2.328*** (0.821) 

Svájc 0.512*** (0.075) 

Ciprus 0.117 (0.175) 

Csehország -0.442*** (0.126) 

Dánia 0.872*** (0.086) 

Észtország -0.562*** (0.172) 
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Spanyolország 0.228** (0.089) 

Finnország 0.395** (0.168) 

Franciaország -0.789*** (0.202) 

Egyesült Királyság -0.234** (0.103) 

Görögország -0.760*** (0.124) 

Horvátország -0.752*** (0.270) 

Magyarország -1.162*** (0.204) 

Írország -0.149* (0.084) 

Izrael -0.079 (0.077) 

Izland 0.917*** (0.235) 

Olaszország -0.391 (0.266) 

Lettország -1.995*** (0.129) 

Luxemburg 0.442*** (0.102) 

Litvánia -0.595** (0.251) 

Hollandia 0.097 (0.194) 

Norvégia 0.265*** (0.095) 

Lengyelország -1.035*** (0.248) 

Portugália -1.160*** (0.153) 

Románia 0.449 (0.396) 

Oroszország -1.003*** (0.202) 

Svédország 0.472*** (0.092) 

Szlovénia 0.042 (0.121) 

Szlovákia -0.842*** (0.064) 

Törökország -0.549* (0.276) 

Ukrajna -1.992*** (0.104) 

Konstans 4.763*** (0.506) 

Korrigált R2 0.237  

N 12085  

Függő változó: Élettel való elégedettség 
A születési ország szerint klaszterezett robusztus standard hibák a zárójelekben találhatók. A modell a magyarázó 
változók hiányzó értékeire nem közölt dummy változókat tartalmazott. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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M5. táblázat: A születési országbeli elégedettség hatása a szubjektív jóllétre, OLS 

   

A születési 
országbeli 

elégedettség 
koefficiense 

Robusz-
tus SH 

Korri-
gált R2 N 

1. Posztkommunista születési országok 
nélkül 0.357*** (0.069) 0.146 6202 

2. Az 5 legalacsonyabb elégedettségű szü-
letési országot kihagyva 0.335*** (0.053) 0.172 8392 

3. Az 5 legmagasabb elégedettségű szüle-
tési országot kihagyva 0.280*** (0.034) 0.234 11602 

4. ESS 1. hullám 0.356*** (0.059) 0.154 2170 

5. ESS 2. hullám 0.303*** (0.066) 0.287 2516 

6. ESS 3. hullám 0.294*** (0.074) 0.295 2098 

7. ESS 4. hullám 0.245*** (0.060) 0.251 2809 

8. ESS 5. hullám 0.206*** (0.072) 0.209 2492 

9. Csak a legalább 4 hullámban résztvevő 
országok  0.265*** (0.035) 0.256 8942 

10. 
Csak olyan lakóhelyi és születési orszá-
gok, ahonnan legalább 100 megfigyelés 
van  

0.290*** (0.032) 0.234 11402 

11. 
Csak olyan lakóhelyi országok, ahonnan 
legalább 10 különböző születési ország-
ból érkeztek migránsok 

0.305*** (0.032) 0.233 11202 

12. Ordered logit 0.243*** (0.027) 0.061a 12085 

13. Ordered probit 0.138*** (0.015) 0.058a 12085 

14. Design súllyal súlyozva 0.278*** (0.031) 0.236 12085 

Függő változó: Élettel való elégedettség 
A születési ország szerint klaszterezett robusztus standard hibák a zárójelekben találhatók. A modellek a 10. 
táblázatban szereplő kontrollváltozókat tartalmazták. A modellekben a magyarázó változók hiányzó értékeire 
nem közölt dummy változókat tartalmaztak. 
a Pseudo R2 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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M6. táblázat: A 4. fejezetben az elemzéshez használt változók leíró statisztikái 

 Átlag Szórás Min Max N 

Az élet alakulásával való elégedettség 6.786 1.882 0 10 7062 
A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös 
jövedelmében 0.440 0.116 0.200 0.795 7062 

Ln(Ekvivalens jövedelem) 4.299 0.485 0.069 6.908 7062 

Munkával való elégedettség 7.426 2.129 0 10 3852 

Nő 0.508 0.500 0 1 7062 

Életkor 48.4 14.3 21 79 7062 

Életkor négyzete 2549.7 1415.5 441 6241 7062 

Partner életkora 48.4 14.4 15 91 7037 

Partner életkorának négyzete 2550.9 1437.2 225 8281 7037 

Általános iskola 0.245 0.430 0 1 7062 

Szakmunkásképző 0.327 0.469 0 1 7062 

Érettségi 0.245 0.430 0 1 7062 

Diploma 0.183 0.386 0 1 7062 

Partner: Általános iskola 0.240 0.427 0 1 7062 

Partner: Szakmunkásképző 0.319 0.466 0 1 7062 

Partner: Érettségi 0.257 0.437 0 1 7062 

Partner: Diploma 0.185 0.388 0 1 7062 

Alkalmazott 0.508 0.500 0 1 7057 

Önálló 0.062 0.240 0 1 7057 

Alkalmi munka 0.008 0.089 0 1 7057 

Munkanélküli 0.033 0.180 0 1 7057 

Első ízben munkanélküli 0.001 0.026 0 1 7057 

Nyugdíj 0.216 0.411 0 1 7057 

Rokkantnyugdíj 0.101 0.301 0 1 7057 

Gyes, gyed, gyet 0.047 0.212 0 1 7057 

Tanuló 0.001 0.028 0 1 7057 

Háztartásbeli 0.024 0.153 0 1 7057 

Partner: Alkalmazott 0.475 0.499 0 1 7062 

Partner: Önálló 0.071 0.257 0 1 7062 

Partner: Alkalmi munka 0.012 0.111 0 1 7062 

Partner: Munkanélküli 0.032 0.175 0 1 7062 
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 Átlag Szórás Min Max N 

Partner: Első ízben munkanélküli 0.000 0.019 0 1 7062 

Partner: Nyugdíj 0.242 0.429 0 1 7062 

Partner: Rokkantnyugdíj 0.103 0.304 0 1 7062 

Partner: Gyes, gyed, gyet 0.045 0.207 0 1 7062 

Partner: Tanuló 0.002 0.039 0 1 7062 

Partner: Háztartásbeli 0.018 0.133 0 1 7062 

Előző heti munkaidő: 0 óra 0.003 0.056 0 1 3766 

Előző heti munkaidő: 1-34 óra 0.108 0.310 0 1 3766 

Előző heti munkaidő: 35-40 óra 0.595 0.491 0 1 3766 

Előző heti munkaidő: 41- óra 0.294 0.456 0 1 3766 

Partner: Előző heti munkaidő: 0 óra 0.000 0.000 0 0 3869 

Partner: Előző heti munkaidő: 1-34 óra 0.082 0.275 0 1 3869 

Partner: Előző heti munkaidő: 35-40 óra 0.617 0.486 0 1 3869 

Partner: Előző heti munkaidő: 41- óra 0.301 0.459 0 1 3869 
Rezsiköltség elmaradás a megelőző 12 hó-
napban 0.141 0.348 0 1 7049 

Egészségi probléma 0.290 0.454 0 1 7057 

Partner: egészségi probléma 0.112 0.315 0 1 7030 

Egyéb háztartástag: egészségi probléma 0.040 0.196 0 1 7030 

Ln(Lakás nagysága - m2) 4.352 0.379 2.996 5.991 7019 

Felnőtt háztartástagok: 2 fő 0.618 0.486 0 1 7062 

Felnőtt háztartástagok: 3 fő 0.238 0.426 0 1 7062 

Felnőtt háztartástagok: 4 fő 0.114 0.318 0 1 7062 

Felnőtt háztartástagok: 5+ fő 0.030 0.170 0 1 7062 

18 év alatti háztartástagok: 0 fő 0.600 0.490 0 1 7062 

18 év alatti háztartástagok: 1 fő 0.198 0.399 0 1 7062 

18 év alatti háztartástagok: 2 fő 0.143 0.350 0 1 7062 

18 év alatti háztartástagok: 3 fő 0.045 0.207 0 1 7062 

18 év alatti háztartástagok: 4+ fő 0.014 0.118 0 1 7062 

Budapest 0.141 0.348 0 1 7062 

Város 0.520 0.500 0 1 7062 

Község 0.340 0.474 0 1 7062 

Közép-Magyarország 0.235 0.424 0 1 7062 

Közép-Dunántúl 0.113 0.317 0 1 7062 
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 Átlag Szórás Min Max N 

Nyugat-Dunántúl 0.094 0.292 0 1 7062 

Dél-Dunántúl 0.098 0.297 0 1 7062 

Dél-Alföld 0.140 0.347 0 1 7062 

Észak-Alföld 0.176 0.381 0 1 7062 

Észak-Magyarország 0.144 0.351 0 1 7062 
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M7. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség, a 

14. táblázat részletes eredményei 

 B Robusztus 
SH 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmé-
ben (%) × Nő -0.460** (0.209) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel közös jövedelmé-
ben (%) × Férfi -0.735*** (0.211) 

Nő 0.151 (0.398) 

Ln(Ekvivalens jövedelem) 0.518*** (0.070) 

Ln(Ekvivalens jövedelem) × Nő -0.017 (0.079) 

Életkor -0.055*** (0.017) 

Életkor négyzete 0.001*** (0.000) 

Partner életkora -0.033** (0.015) 

Partner életkorának négyzete 0.000** (0.000) 

Iskolai végzettség (ref. kat.: Legfeljebb 8 általános)   

Szakmunkásképző 0.025 (0.064) 

Érettségi 0.054 (0.069) 

Diploma 0.204** (0.080) 
Partner iskolai végzettsége (ref. kat.: Legfeljebb 8 általá-
nos)   

Szakmunkásképző 0.073 (0.064) 

Érettségi 0.136* (0.070) 

Diploma 0.148* (0.080) 

Munkaerő-piaci státus (ref. kat.: Alkalmazott)   

Önálló -0.117 (0.073) 

Alkalmi munka -0.439* (0.258) 

Munkanélküli -0.689*** (0.166) 

Első ízben munkanélküli -0.711 (0.677) 

Nyugdíj -0.122 (0.138) 

Rokkantnyugdíj -0.439*** (0.143) 

Gyes, gyed, gyet -0.051 (0.162) 

Tanuló -0.091 (0.374) 

Háztartásbeli -0.272 (0.168) 
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Partner munkaerő-piaci státusa (ref. kat.: Alkalmazott)   

Önálló 0.157** (0.072) 

Alkalmi munka 0.110 (0.197) 

Munkanélküli -0.019 (0.152) 

Első ízben munkanélküli -0.602* (0.364) 

Nyugdíj 0.085 (0.124) 

Rokkantnyugdíj 0.252* (0.129) 

Gyes, gyed, gyet 0.235* (0.138) 

Tanuló 0.530 (0.329) 

Háztartásbeli -0.012 (0.159) 

Előző heti munkaidő (ref. kat.: 1-34 óra)   

0 óra 0.583 (0.435) 

35-40 óra -0.210** (0.089) 

41 vagy több óra -0.169* (0.096) 

Partner: Előző heti munkaidő (ref. kat.: 1-34 óra) a   

35-40 óra -0.024 (0.097) 

41 vagy több óra 0.011 (0.104) 

Rezsiköltség elmaradás a megelőző 12 hónapban -0.561*** (0.065) 

Házastársak 0.516*** (0.066) 

Munkával való elégedettség 0.197*** (0.013) 

Egészségi probléma -0.476*** (0.054) 

Partner: Egészségi probléma -0.256*** (0.081) 

18 év feletti háztartástagok száma (ref. kat.: 1 fő)   

18 év feletti háztartástagok száma: 2 fő -0.097* (0.052) 

18 év feletti háztartástagok száma: 3 fő 0.039 (0.069) 

18 év feletti háztartástagok száma: 4 fő vagy több 0.164 (0.122) 

18 év alatti háztartástagok száma (ref. kat.: 0 fő)   

18 év alatti háztartástagok száma: 1 fő) 0.081 (0.057) 

18 év alatti háztartástagok száma: 2 fő) 0.113* (0.067) 

18 év alatti háztartástagok száma: 3 fő) -0.006 (0.112) 

18 év alatti háztartástagok száma: 4 fő vagy több) 0.125 (0.200) 

Ln(Lakásnagyság - m2) 0.603*** (0.063) 

Lakóhely (ref. kat.: Község)   

Budapest 0.033 (0.092) 
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Város 0.052 (0.047) 

Régió (ref. kat.: Közép-Magyarország   

Régió: Közép-Dunántúl 0.195** (0.083) 

Régió: Nyugat-Dunántúl -0.100 (0.085) 

Régió: Dél-Dunántúl -0.045 (0.092) 

Régió: Dél-Alföld -0.058 (0.082) 

Régió: Észak-Alföld 0.028 (0.079) 

Régió: Észak-Magyarország -0.055 (0.081) 

Konstans 2.599*** (0.488) 

Korrigált R2 0.202  

N 8012  

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. A kontrollváltozók missing értékeire (a 
jövedelem és a kérdezett életkora kivételével) nem közölt dummy változók szerepeltek a modellekben. 
a A mintában nem szerepelt olyan kérdezett, aki a partner előző heti munkaidejénél 0 órát válaszolt, ezért a mo-
dellben ez a kategória nem szerepelt.  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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M8. táblázat: A nő jövedelmének aránya és az élet alakulásával való elégedettség a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök szerint: az eredmé-

nyek robusztussága, OLS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Kétfős ház-
tartások 25-60 évesek 

Kétfős ház-
tartások, 25-

60 évesek 

Kétfős ház-
tartások, 

munkaerőpi-
acon aktív 

párok 

Mindkét 
félnek van 
jövedelme 

Alsó és felső 
5% nélkül 

Kétfős ház-
tartások, 

munkaerőpi-
acon aktív 
párok, alsó 
és felső 5% 

nélkül 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Egalitárius nemi 
szerepekkel kapcsolatos attitűd × Nő 

0.243 -0.376 -0.331 0.084 -0.191 -0.439 0.073 

 (0.533) (0.288) (0.657) (0.645) (0.309) (0.372) (1.025) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Átlagos álláspont a 
nemi szerepekkel kapcsolatban × Nő 

-0.328 -0.284 -0.428 -0.806 -0.232 -0.399 -0.662 

 (0.533) (0.302) (0.737) (0.803) (0.323) (0.389) (1.188) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Tradicionális nemi 
szerepekkel kapcsolatos attitűd × Nő 

-1.841*** -0.890** -1.916** -0.628 -1.149*** -1.201*** -1.984 

 (0.600) (0.348) (0.922) (1.242) (0.353) (0.424) (1.648) 

A táblázat a következő oldalon folytatódik 
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Az M8. táblázat folytatása 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Egalitárius nemi 
szerepekkel kapcsolatos attitűd × Férfi 

-0.353 -0.510* -1.100 -0.304 -0.338 -0.349 -0.103 

 (0.582) (0.304) (0.740) (0.853) (0.316) (0.367) (1.131) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Átlagos álláspont a 
nemi szerepekkel kapcsolatban × Férfi 

-0.318 -0.688** -0.827 -1.233 -0.540 -0.523 -0.570 

 (0.615) (0.329) (0.829) (0.778) (0.336) (0.391) (1.321) 

A nő jövedelmének aránya a partnerrel 
közös jövedelmében × Tradicionális nemi 
szerepekkel kapcsolatos attitűd × Férfi 

-1.948*** -1.100*** -2.631*** -1.477 -1.211*** -1.077*** -2.377 

 (0.561) (0.337) (0.773) (1.122) (0.349) (0.402) (1.577) 

Korrigált R2 0.166 0.238 0.241 0.291 0.207 0.202 0.272 

N 2590 5179 1016 708 7197 6833 651 

Függő változó: Élet alakulásával való elégedettség. 
A robusztus standard hibák az együtthatók mellett zárójelben találhatóak. 
Egyéb kontrollváltozók: nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök, további kontrollváltozók a 14. táblázatban szereplő modellek szerint. 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Összegzés 

Disszertációmban a szubjektív jóllét és a társas környezet kapcsolatának há-

rom szeletét vizsgáltam. Ezek közül az első a vonatkoztatási vagy referenciacsopor-

tok szerepe. 1993-as és 2005-ös magyarországi adatfelvételeken alapuló eredménye-

im szerint az abszolút jövedelem mellett lényeges szerepet játszik a magyarok elége-

dettségében a másokhoz és a saját korábbi jövedelmükhöz viszonyított helyzet is. A 

referenciacsoport jövedelmének hatása erősen függ az összehasonlítás alapjául szol-

gáló csoport összetételétől: az azonos társadalmi helyzetűekkel történő összehasonlí-

tásnál az információs hatás dominál a státuszhatás felett, ugyanakkor a társadalmi 

távolság növekedésével gyengül az információs hatás. Várakozásaimmal ellentétben 

a relatív jövedelem hatása nem változott a vizsgált két időpont között, azaz az infor-

mációs hatás erőssége nem lett kisebb, aminek legvalószínűbb magyarázata, hogy 

bár a társadalmi környezetet és jövőt illető bizonytalanság csökkenéséből fakadóan 

mások jövedelme már kevésbé tölthette be az információforrás szerepét, ezt a folya-

matot ellensúlyozhatta a jövő pozitívabb megítélése, a mások jövedelmének utoléré-

sébe vetett bizalom növekedése. 

A következő részben az élettel való elégedettség kulturális meghatározottsá-

gát vizsgáltam a nemzetközi migráció természetes kísérletként való felhasználásával. 

Bemutattam, hogy egy adott országon belül azok a migránsok, akik olyan országból 

érkeztek, ahol magas(abb) az átlagos élettel való elégedettség, ceteris paribus elége-

dettebbek az életükkel, mint azok a migránsok, akik olyan országból származnak, 

ahol alacsony(abb) az átlagos élettel való elégedettség. Mivel a migránsok csak a 

kulturális hátterükben különböznek, az eredmény úgy interpretálható, hogy a generá-

ciók között átörökített értékek, normák, vélekedések együtteseként értelmezett kultú-

ra szignifikáns meghatározója a szubjektív jóllétnek. 

Az utolsó részben a partnerek egymáshoz viszonyított jövedelme és az elége-

dettségük közti kapcsolatot elemeztem. Az eredményeim szerint a nő jövedelmi ará-

nyának növekedése nem csak a férfiak, hanem a nők között is az elégedettség csök-

kenésével jár együtt. Ezt az összefüggést a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások 

magyarázzák: negatív összefüggés a tradicionális nemi szerepeket elfogadók között 

jelentős, míg az egalitárius szerepfelfogásúak között eltűnik. 
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Summary 

I analyse three aspects of the relationship between subjective well-being and 

the social environment. The first of them is the role of the reference groups. My re-

sults based on Hungarian surveys from 1993 and 2005 show that beside absolute 

income interpersonal and intrapersonal comparison influence individuals’ satisfac-

tion as well. The effect of reference group’s income depends on the characteristics of 

the reference group: when comparing ourselves with others of the same social status 

the signal effect is more dominant than the status effect, while when the social dis-

tance grows the signal effect gets less significant. Contrary to my expectation effect 

of reference income did not change between the two time points, i.e. the size of the 

signal effect did not decrease. The most likely explanation of the result is that income 

of relevant others provided less information as social environment and future became 

less volatile and more predictable, but it was compensated by more positive evalua-

tion of the future, and increasing confidence about “catching up with the Jonses”.  

In the next section I examine the effect of culture on life satisfaction using in-

ternational migration as a natural experiment. I show that, ceteris paribus, in any giv-

en residence country immigrants who come from countries with high levels of life 

satisfaction tend to be more satisfied than immigrants who migrate from countries 

with low levels of life satisfaction. Since immigrants differ only in their cultural 

backgrounds, the result can be interpreted as evidence for the causal effect of culture 

values, beliefs, attitudes and norms transmitted between generations) on individual 

subjective well-being. 

In the last section I analysed the relationship between intra-couple income 

distribution and subjective well-being. I show that the association between the wom-

an’s relative income (the woman’s share of the couple’s total earnings) and life satis-

faction is negative not only among men, but among women. The result can be ex-

plained as the impact of traditional gender roles: among those who prefer equal gen-

der roles the woman’s relative income has no effect on life satisfaction, whereas 

among those who prefer traditional gender roles the negative association is stronger. 


