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Előszó
Boza István és Tir Melinda
Izgalmas és egyben felelősségteljes feladat egy 70. születésnapi kötet szerkesztése, hát még az előszó megírása. Az ünnepelt pontosan tudja ezt, hiszen
alig két éve még ő is az „írógép” mögött ült, a barátjának és kollegájának,
Kertesi Gábornak szóló kötet előszavát gépelve. Hosszú és tartalmas karrierje során mi az, amit még János nem tapasztalt meg első kézből? E kötet, ha az
utóbbi kérdést nem is válaszolja meg, de egy (se nem egyszerű, se nem véletlen) mintát mutat abból a szakmai sokszínűségből, amely János karrierjét és
folyton nyughatatlan érdeklődését jellemzi.1
Adott tehát a jeles alkalom, amikor az évtizedek során megismert megannyi
kolléga, tanítvány, beosztott és barát – hol röviden, hol hosszan, érzelmesen
vagy éppen viccelődve – hálájukat fejezik ki azért, hogy életük, szakmájuk,
életútjuk részévé vált az ünnepelt. Az ily módon született írásokat egy nagyjából időrendi és tematikus struktúra szerint rendeztük a kötetben. Ezt a nar
ratívát próbáljuk felvázolni az alábbi oldalakon némi életrajzi háttér kíséretében. Két dologra azonban nem vállalkozunk.
Egyfelől, nem vázoljuk fel János részletes munkaerőpiaci pályáját. Ez, valljuk be udvariasan, nem is lenne túl izgalmas az olvasó számára, hiszen János
pontosan az, akit szinte rögtön kidobnánk egy Admin3-on alapuló munkaerőpiaci kutatásból, miután elsődleges munkáltatója az egész megfigyelési
periódus alatt ugyanaz. A KTI-be még 1977-ben, Nyers Rezső igazgatósága
alatt került, és szinte megszakítások nélkül ez volt a fő munkahelye – így 45
év elteltével János már a hetedik igazgatót gyűri Horn Dániel személyében.
Másfelől, nem tárgyaljuk részletesen, és főleg nem végtelen precizitással,
János szakmai munkásságának lépcsőfokait, épülését, másokra gyakorolt
1
Az előszó összeállításához a Siposs Zoltánnal készült életútinterjút és egyes kollégákkal folytatott hosszabb beszélgetéseket vettük alapul. Ezúton is köszönjük az Előszóhoz, illetve a kötet egészéhez való konstruktív hozzájárulásukat Horn Dánielnek,
Kertesi Gábornak és Varga Júliának.
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hatását, illetve a másoktól érkező visszahatásokat. Egy ilyen összefoglalónak
ugyan lenne hiánypótló szerepe a közgazdasági szakirodalomban, de egyfelől „túlmutatna jelen írás keretein”, másfelől „további kutatás tárgyát képezné” – már csak azért is, mert János még nyugdíjba vonulása után is újabb és
újabb, nagy volumenű projektbe vág bele.
Vágjunk hát bele mi is az ünnepelt történetének megismerésébe! Köllő János 1952. október 27-én, Szentpéterváron (akkoriban Leningrád) született ...
… majd 25 évvel később a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kapujában találta magát, kezében a népgazdaság tervezés-elemzés szakirányon
szerzett diplomájával, és nem sokkal később már a Közgazdaságtudományi
Intézet falain belül. Népgazdaságok tervezése helyett azonban saját bevallása
szerint is sokkal jobban érdekelte a szociológia. Vagyis pontosabban az, hogy
milyen folyamatok zajlanak a társadalomban, miért, és ezeknek milyen hatása van az emberek életére? Pályáját valóban meg is határozza ez az erős irány,
melyen talán leginkább Kemény István hatása érződik, aki János és barátja,
Fazekas Károly számára olyan szintű példakép volt, hogy még „zarándoklatot
is tettek” nála Párizsban – azokban az években, amikor Kemény emigrációban élt ott, és nem volt kifejezetten ajánlott vele találkozni. Volt azonban még
valami: az adatok iránti elkötelezettség. Mindezek szép szimbóluma, hogy
sok-sok év után, számos nekiveselkedést követően végül is Kertesi Gáborral együtt Jánosnak sikerült megmenteni az 1971-es év cigányfelmérésének
egyéni adatbázisát, mely 2016-ban a (stílusosan) kemény munkának köszönhetően kutatható és mindenki számára elérhető állapotba került.
Tulajdonképpen János egész pályájára és munkásságára igaz, hogy mindig
is adatokkal dolgozott, csak éppen mindig olyannal, amilyen elérhető volt.
És amikor nem volt – mint ahogyan a késő 70-es, korai 80-as években –, akkor adatfelvétellel pótolta ezt a hiányosságot. Így indult egyik meghatározó
kutatásuk Fazekas Károllyal is, mely először győri szövőnőkkel, majd a helyi vagongyári munkásokkal foglalkozott – az akkori rendszer első nagyobb
elbocsátásának helyszínével. Bár elsődlegesen kvantitatív adatfelvétel volt a
cél, ehhez szorosan hozzátartozott a mélyinterjúk készítése is. A kötet első
szakmai tanulmánya ebbe a korszakba repít vissza – felelevenítve a később
bezáró Rába Magyar Vagon- és Gépgyár dolgozóinak mindennapjait. Ilyés Virág kifejezetten modern technológiák segítségével – amilyenek iránt János
mindig kitörő lelkesedést szokott tanúsítani – elemzi újra azokat az interjú8
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kat, melyekről talán a készítők sem gondolták annak idején, hogy negyven év
távlatából ismét elemzés tárgyává válnak.
Később a terepmunka által szerzett tapasztalat fontosságát felismerve,
Schiffer Pál rendező tanácsadónak kérte fel Jánost az eredetileg Salgótarjánban készülő filmjéhez. Ő pedig, megérezve a változás szelét, meggyőzte a rendezőt, hogy inkább a székesfehérvári Videoton üzem legyen a téma, mert ott
bizony készül valami igazán érdekes. A Videoton-sztori című film – melyet aztán még két történet követett (Elektra Kft., Törésvonalak) – egyedülálló módon
örökíti meg a rendszerváltás egy fájdalmas pillanatát, és Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak az interjúalanyok kiválasztásában és a kérdések ös�szeállításában. A filmek ma is nyilvánosan elérhetők – például a Youtube-on
–, megtekintésüket mindenkinek ajánljuk.
A tanácsadói szerep egyébként sem állt soha távol Jánostól. A rendszerváltás előtti izgalmas időszakban igyekezett aktivizálni magát, és munkaerőpiaci szakértőként a változásokat segíteni. A rendszerváltás után a Munkaerőpiaci Bizottság tagja is volt.2 Ebben az időszakban már több külföldi szerzővel is
együtt publikált, mert bár a munkagazdaságtan még nem tartozott a magyar
közgazdaságtani fősodorba, de az a fél tucat ember, aki űzte, a téma nemzetközi színvonalú szakértőjévé vált. Később mindez megváltozott, és a munkagazdaságtan itthon is egyre kiemelkedőbb szakterületté vált. Mondhatjuk
azonban, hogy János már ekkor helyt állt nemzetközi színpadokon is, ahogy
erre külföldi barátai is visszaemlékeznek kötetünkben. János egykori társ
szerzője, Simon Commander egy olyan tanulmánnyal köszönti Jánost, mely
ezen korszak helyett a jelen, sőt még inkább a jövő felé fordítja tekintetünk,
körüljárva azt a kérdést, hogy mennyire lehetnek tartósak egyes autoriter
rezsimek.
A 90-es évekre a munkaerőpiaci kutatások egyre fontosabbá váltak, és addig elképzelhetetlen módon lehetőség adódott egyéni szintű béradatok elemzésére a Bértarifa-felvételnek köszönhetően. Az akkori munkaügyi központ
munkatársai értették az ilyen adatok kutatásának fontosságát, és segítették is
a kutatást. Az adatfelvétel 1992-től éves rendszerességű, de a rendszerváltás
előtt is történtek felvételek, melyekből az 1986-os és 1989-es adatfájlok roncsolódva bár, de még fizikailag elérhetők voltak. János és Kertesi Gábor azonÉs azóta is számos intézmény (FMM, OFA, GM, IKIM, IKM, GKM, MNB) szakértői
felkérésének tett eleget.
2
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ban elhatározták, hogy jelentős időt, energiát és pénzt befektetve megpróbálják megmenteni ezeket az adatokat. A szakma nagy szerencséjére mindez
sikerült, sőt az adatok tisztítása és harmonizálása is megtörtént, így lehetővé
vált a rendszerváltás előtti és utáni folyamatok közös elemzése.
Ebből az időszakból – beleértve a 2000-es évek elejét is – származnak azok
a meghatározó művek is, amelyeket (legalább) három dolog igazán összeköt
Kertesi Gábor meghatározó jelenlétén túl is, aki Fazekas Károly mellett János legjelentősebb társszerzője volt. Először is, módszerükben és hozzáállásukban alapvetően továbbra is empirikus, adatvezérelt művekről van szó.
Másodszor, e tanulmányok témájukat tekintve társadalmilag jelentős méretű
és bizonyos szempontból kiszolgáltatott csoportokat vizsgálnak, legyenek
azok romák, minimálbéren foglalkoztatottak vagy nyugdíjazás környékén állók – János szociológiai eredetű érdeklődésének megfelelően. Harmadszor
– vélhetően az előző két pontból adódóan vagy legalábbis azokkal szoros ös�szefüggésben – az érintett területek kapcsán megfogalmazott szakpolitikai
javaslatokról még két évtized elteltével sem sikerült nemhogy tudományos
kompromisszumra jutni, de közpolitikai, sőt közvélekedési egyetértést elérni. Ezeket a mintázatokat remekül szemléltetik az A szociálisan érzékeny szakember című fejezetben található írások is Simonovits András, illetve Reizer
Balázs és Gáspár Attila tollából.
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A lineáris történetvezetést immár félretéve, szót kell ejtenünk néhány, szakmai szempontból sem elhanyagolható témakörről.
Először is fontos megjegyezni, hogy János igazából sosem lett főállású egyetemi oktató. Ezt – amint nyíltan is elismeri – nem bánta, hiszen az oktatás
mint elsődleges foglalkozás sosem hozta lázba. Mikor azonban belekezdett
a tanításba, nem meglepő módon, kimagasló színvonalon űzte azt is. Előbb
a Veszprémi Egyetemen oktatott rendszeresen, majd fontos szerepet játszott
az újonnan alakuló ELTEconnak már a létrehozásában is. A tananyag fejlesztésébe és oktatásába fektetett munkájáért a sors tragikus kegyetlensége miatt Pete Péter már nem tudott e kötet lapjain köszönetet nyilvánítani. Kőhegyi Gergő azonban egy meglehetősen csattanós történettel emlékszik vissza
a kezdeti időkre a Jánosnak mint oktatónak és mentornak szentelt fejezetben.
A megalakuló új képzésben János nem csupán 10 éven át oktatta kitartóan a munkagazdaságtant, de rendszeresen eljárt a szociális eseményekre is,
a kezdetektől egészen az ELTEcon megszűnéséig. Még akkor is, amikor ez
az esemény a diákokkal való találkozás helyett a favágó-világbajnokság közvetítésének megtekintését jelentette. Jó kérdés, hogy közvetlen hozzáállása hozzájárult-e ahhoz, hogy János mesteri szinten űzze a fiatal tehetségek
„levadászását” és az intézetbe csábítását. Az ELTE-n verbuvált fiatalok közül
számos későbbi intézeti fiatal kutatót segített János a szakma felé fordítani
– ideértve például jelen kötet szerkesztőjét is. Témavezetői munkásságát is
megeleveníti János néhány kötetbeli köszöntője. A Veszprémben végzett toborzómunka pedig megalapozta az Adatbank csapatának gerincét is.
Apropó, Adatbank! Ha János egész életében nem foglalkozott volna sem
oktatással, sem meghatározó társadalmi kérdések kutatásával, akkor sem
kerülhetné el a piedesztálra emelést. Az Adatbank létrehozása és abban a János által játszott kulcsfontosságú szerep ugyanis már önmagában – hát még
kiegészítve a korábban is említett adatmentési munkálatokkal – indokolttá
teszi egyfelől azt, hogy János kiérdemelje az adatok őre titulust. Másfelől azt
is, hogy az Adatbank történetének (és az ottani kollégák visszaemlékezéseinek) egy külön fejezetet szenteljünk ebben a kötetben – így itt nem is bocsátkozunk további részletekbe arról, hogy miért kellett János személye ahhoz,
hogy a kutatható magyar adatvagyon világszínvonalúvá váljon.
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Természetesen János munkássága nem merül ki ennyiben. Az adatbankot
mint „játszóteret” és az Admin-adatbázisokat mint „homokozót” végtére is
nem csupán azért építette fel János, hogy ott csak a mások gyerekei érezzék
jól magukat. Ő is kivette (és kiveszi a mai napig) a részét a mókából! Fontos
érdem, hogy ezt azonban sosem másokat kitúrva, inkább velük karöltve teszi. Sőt számos más diszciplínával és/vagy kultúrkörrel szemben Jánost például egyáltalán nem rendíti meg, ha egy tanulmánya kevesebb publikációs
kreditet ér, pusztán azért, mert a szerzők sorát bővíteni kell néhány szerzővel
– még akkor sem, ha ők csak apró mértékben járulnak hozzá az adott tanulmány továbbfejlesztéséhez.
Az adminisztratív adatokat kihasználva, János ismét olyan témákban mélyedt el, amelyek a társadalom egyes csoportjait vizsgálják, de immáron új,
a korszak standardjainak megfelelő vagy akár túlszárnyaló módszertannal
– így János örök nyomozó maradt. Egy ilyen, több tanulmányon is átívelő
téma például a börtönviseltek helyzete. Bíró Anikó, Elek Péter és Márk Lili
tanulmánya – az adminisztratív adatokban rejlő újabb és újabb lehetőségeket
is demonstrálva – e csoport tagjainak egy még nem vizsgált jellemzőjét, az
egészségi állapotukat járja körül. A börtönviseltek témája Jánost még most is
foglalkoztatja: ha például jelen kötet szerkesztője nem bojkottálja folyamatosan a közös munkát, mostanra akár arról is olvashatnánk tanulmányt, hogy
az iskolai eredmények milyen összefüggésben vannak a későbbi börtönbe
kerülési esélyekkel. Eme bojkottot talán ellensúlyozza a könyv azon fejezete, mely egy tíz éve megkezdett, de eddig el nem készült kutatást leporolva
mutatja be a politikusok által rövid és hosszú távon elérhető jövedelmi előnyöket, Boza István, Károlyi Róbert és maga az ünnepelt, Köllő János tollából
– aki még saját tudta nélkül is hozzájárult a fejezethez.
Végül a kötetet néhány köszöntés zárja, felelevenítve az intézetben és azon
kívül töltött időt, valamint a kollégák és barátok Jánossal, mint az intézet jeles alajkával kapcsolatos emlékeit, érzéseit és tapasztalatait. Reméljük, hogy
nemcsak János leli örömét ebben a kötetben, hanem mások is inspirációt
szerezhetnek akár az életművéből, akár az általa vetett hullámokból.
Az előző oldalakon nem szóltunk még olyan fontos érdemekről, mint például a Munkaerőpiaci Tükörhöz való rendszeres hozzájárulás. Talán nem mindenki tudja, hogy a Tükör létrehozását is Fazekas Karcsival kettőjüknek köszönhetjük. Azzal a céllal álmodták azt meg, hogy legyen egy olyan kiadvány,
12
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mely közérthető módon megismerteti az államigazgatásban dolgozókat, a témát kutató, más diszciplínában tevékenykedőket, vagy akár csak az érdeklődő laikusokat a legújabb kutatási eredményekkel. A legelső Tükörben – mely a
2000-es év számát viseli – János szerkesztette a Közelkép című fejezetet, mely
feladathoz még kétszer tért vissza, 2008-ban és 2016-ban. Naiv becslésünk
alapján, így két éven belül ismét vállalni fogja e nemes tisztséget. Még ha ez
nem is lesz így, az biztos, hogy a statisztikai fejezet – illetve a rövidebb életű
Zsebtükör – szerkesztése mellett János rendszeresen írt is a Tükörbe – egészen
pontosan 22 kötetben 55, azaz kötetenként átlagosan 2,5 tanulmányt. Ezt a
szokását várhatóan még évekig nem is hagyja abba. A válogatott művek mellett ezen kontribúciókat is szemlélteti a kötet végi bibliográfia Bálint Éva (és
segítői) összeállításában.
A Tükör eredeti céljával – miszerint a döntéshozók látóteréhez közelebb kell
hozni az akadémia falain belül zajló kutatómunkát – megegyező szándék ihlette a Szirákon rendszeresen megrendezett konferenciasorozat létrehozását
is, melyben – bár ez mostanra talán nem lepi meg az olvasót – Jánosnak szintén fontos szerepe volt. Így hát talán „stílusos” is, hogy e kötet átadására és
formális bemutatására is a sziráki kastély falai között kerül sor – hogy aztán
a tekepálya mellett megbeszélhessük azokat a történeteket is, amelyeket már
a papír nem bírt el.
Isten éltesse az ünnepeltet!
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Ichigo ichie
Fazekas Károly
Ezt az írást Köllő Jánosnak egy harminc évvel ezelőtt írt, de soha nem publikált, nem is publikálásra szánt műve ihlette.1 A munka célja az volt, hogy
összegyűjtse, rendszerezze a munkanélküliség 1991. évi növekedéséről elérhető adatokat, és megkönnyítse a KTI-ben indított Munkanélküliség és munkaerőpolitika Magyarországon című kutatás empirikus elemzési hipotéziseinek
felállítását. A kéziratra néhány napja találtam rá irataim rendezése közben.
Nem a tanulmány szakmai értékeiről kívánok itt értekezni, pusztán emlékeimből felidézem az írás létrejöttét megelőző néhány pillanatot.
A nyolcvanas évek végén gyakran utaztam Jánossal Győrbe, ahol a megyei
pártbizottság irattárában gyűjtöttünk adatokat az 1990-ben Munkaerőpiac
tőkepiac nélkül címmel publikált kandidátusi értekezésünkhöz.2 A vonaton
leginkább beszélgettünk – hol egymással, hol a velünk utazókkal. Ezekből
a beszélgetésekből aztán gyakran születtek meg olyan ötletek, melyeket fel
tudtunk használni későbbi munkáinkban. Emlékszem, egyszer arról beszélgettünk, mennyire fontos lenne, hogy egy helyen megtalálhatók és kutathatók legyenek a rendszerváltást követően megjelenő olyan adatok, melyek a
nyílt munkanélküliség elemzéséhez szükségesek. Telt-múlt az idő, és 1992
tavaszán János intézeti vitára bocsátott egy frissen elkészült kéziratot.
A tanulmány összegyűjtötte a munkanélküliség mértékére, a potenciális
okokra és a kísérőjelenségekre vonatkozó, akkor elérhető adatokat és irodalmat. Hipotéziseket állatott fel a növekedés okairól és 56 függelékbe rendezte az eredményeket tartalmazó táblázatokat, ábrákat és egyenleteket. A
tanulmány készítése során János felhasználta az Országos Munkaerő-piaci
Központ Munkaerő-piaci helyzetkép című kiadványából az Info-TársadalomtuKöllő János (1992): Előtanulmány és adattár a magyarországi munkanélküliség
tanulmányozásához. Kézirat, MTA Közgazdasági Intézet. Munkaerőpiaci Kutatások
Osztály, Budapest.
2
Fazekas Károly–Köllő János (1990): Munkaerőpiac tőkepiac nélkül. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 274 o.
1
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domány című folyóirat tematikus számaiból, a PM Informatikai Intézet tanulmányaiból és az Országos Munkaerőpiaci Bizottság számára készített megyesoros táblázatokból kinyert adatokat.
A munkanélküliségi ráták időbeli és területi alakulását befolyásoló tényezők elemzésének természetesen erős határt szabtak a rendelkezésre álló adatok és az akkor elérhető számítástechnikai eszközök. János megfogalmazásában a tanulmányt mégis érdemes volt elkészíteni, mert az adatok előzetes
elemzése „sok felesleges munkától kímélheti meg a kutatókat, felhívhatja a
figyelmet a probléma kevésbé nyilvánvaló vonatkozásaira”. Az olvasó megtudhatja azt is, hogy az elkészült adatbázis TSP adatbankban, SPSSPC system
fájlban és ASCII fájlban elérhető, és az érdeklődő kutatók rendelkezésére áll.
A tanulmány már 1993-ban bekerült – a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Emberi Erőforrások Tanszékén tanított – A foglalkoztatáspolitikai
eszközök gazdaságtana című tantárgy tananyagába.
Ez a harminc évvel ezelőtt készített munka számos vonását tartalmazta a
KTI-ben később kifejlesztett Adatbankot létrehozó vállalkozás alapvető céljainak és eszközeinek:
ȅ
ȅ
ȅ
ȅ
ȅ
ȅ
ȅ

az adminisztratív adatokat gyűjtő partnerek széles körére kiterjedő
együttműködés,
az adatok előzetes vizsgálata,
az adatbázis kialakítása, kutathatóvá tétele és a kutatók számára elérhetővé tétele,
a továbbfejlesztés irányainak megfogalmazása,
a kutatók széles körére kiterjedő együttműködési igény az adatok
tesztelésében,
törekvés arra, hogy az így elkészült elemzéseknek az államigazgatási
partnerek számára is használható üzenete legyen,
törekvés arra, hogy az adatbázisok és a hozzájuk kapcsolódó elemzések az oktatás számára elérhetők legyenek.

A János és a kutatásban részt vevő asszisztensek (Galba Judit, Linder
Györgyné, Szebeni Józsefné, Nyíri Judit) által készített adatbázis alapja lett
a Munkaerőpiaci Tükör statisztikai blokkjában található idősoroknak és a
KRTK Adatbankjának. Jelentős részben János innovatív, kitartó munkájának
köszönhető, hogy a KRTK Adatbankja ma már meghatározó kutatási infra-
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struktúrája és kreatív szellemi központja az intézetekben, mindenekelőtt a
KTI-ben folyó empirikus közgazdasági kutatásoknak és nemzetközi együttműködéseknek.
A 90-es évek végén egy ideig Japánban dolgoztam. Hazajövetelem előtt
megvásároltam egy kiotói művész kalligráfiáját, ami később ott lógott az irodám falán, amíg nyugdíjba nem vonultam. Tudtam, hogy az írás japán olvasata ichi-go ichi-e, de a szavak jelentésére nem pontosan emlékeztem. Aztán
a napokban elém került egy ajánló a The book of Ichigo Ichie című könyvről.3
Megszereztem, elolvastam és megtudtam, hogy a karakterek jelentése: egy
pillanatban – egy lehetőség. Ami azt jelenti, hogy minden találkozás, minden, amit tapasztalunk, egy különleges kincs lehet számunkra, ami soha
meg nem ismétlődik ugyanolyan módon ismét. A Jánossal folytatott beszélgetések a győri gyorsvonaton ilyen ichigo-ichie találkozások voltak, hatással
voltak ránk szinte egész életünkben.

Héctor Garcia–Francesc Miralles (2019): The Book of Ichigo Ichie: The Art of Making the Most of Every Moment, the Japanese Way. Penguin Life, 208 o.
3
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Találkozások Jancsival
(bevezetővel és négy képben)
Kertesi Gábor
Jancsi családjával hamarabb ismerkedtem meg, mint Jancsival. Hatodikos
koromban Márta néni, Jancsi mamája volt az orosztanárom a Radnótiban.
Hogy ő a Jancsi mamája, arról akkor nem tudtam. Noha később ugyanarra az
egyetemre jártunk (mindössze két évfolyam különbséggel), ott sem ismertük
egymást. Először 1981-ben találkoztunk, amikor utolsó évemet húztam le a
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóban, és kiadói szerkesztője voltam a Galasi
Péter által összeállított, Munkaerőpiac Magyarországon című kötetnek. Jancsi remekbe szabott esettanulmányt készített a kötet számára arról a győri
szövődéről, amelynek kutatásával – türelmes terepmunkával, interjús módszerekkel, adatgyűjtéssel – évek óta foglalkozott.
Kitartó ember lévén, kutatói pályáján többször visszatért a szövődei kutatás terepéhez és megvilágító erejű adataihoz. A korábbi adatgyűjtést a kilencvenes években kiegészítette, és az ezredforduló után már harmincéves
idősorokkal tudta szemléltetni a magyarországi piacgazdasági átalakulás
üzemszintű, finom mechanizmusait. Húsz évvel később pedig ezeken a ritkaságszámba menő adatokon sikerült megmutatnia – Koren Mikivel és Csillag Marcival közös tanulmányban –, hogy a régi gépek hatékonyabb gépekre
való fokozatos lecserélése önmagában milyen jelentős mértékben képes egy
üzemen belül komoly termelékenységbeli és bérkülönbségeket előidézni, rámutatván ezzel a tőke és képzett munka közti komplementaritás egy kevéssé
feltárt működési mechanizmusára.
A nyolcvanas évek közepétől, miután bekerültem én is a Közgazdaság-tudományi Intézetbe, annak is a munkaerőpiaci csoportjába, közvetlen kollégák
lettünk. Remek csapatba kerültem: Fazekas, Köllő, Koltay alkotta a csatársort, Révész Gábor volt a csapatkapitány. E szellemileg pezsgő időszak jelentős eseménye lett Karcsi és Jancsi közös disszertációjának és későbbi könyvé-
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nek 1988. évi intézeti vitája. Ez a nevezetes könyv a szakirodalomban először
mutatta ki – empirikusan meggyőző módon, a legváltozatosabb adatokra támaszkodva –, hogy a szocializmus munkaerőpiaca, mely tőkepiac hiányában
(magántulajdon és a tönkremenés kockázata nélkül) működik, kontraszelektív működésre van ítélve, és ezen az állami szabályozás korrekciós lépései
nem segítenek, inkább csak rontanak. Ez a könyv volt Magyarországon az
első komolyan vehető tanulmány, amely empirikus eszközökkel vizsgálta a
szocializmus körülményei között megjelenő munkanélküliséget, azon belül
az elbocsátásokat. Kevesen tudják, hogy Jancsi szakértelme ott volt a székesfehérvári Videoton-gyár 1991-es bezárásáról szóló híres dokumentumfilm
(Schiffer Pál alkotása) mögött is.
1989 elején aztán mindketten részt vettünk az SZDSZ gazdasági stratégiájának kidolgozásában. A program kidolgozói közül azok közé tartoztunk, akik
egyértelműen a magántulajdonon alapuló piacgazdaság megteremtése mint
stratégiai cél mellett tették le a garast. Ez a világmegváltó kedv később is
megmaradt bennünk, amikor sok barátunkkal együtt az Oktatási Kerekasztalban dolgoztunk, és a Zöld Könyvet írtuk, vagy amikor Az érettségi védelmében című röpiratban arról próbáltuk meggyőzni a kormányzatot – nem
sok sikerrel –, hogy az érettségit adó képzések leépítése és a felsőoktatási
expanzió leállítása nem szolgálja az ország javát.
1993–1994-ben kezdtünk el közös munkaerőpiaci projekteken dolgozni, amit kisebb-nagyobb megszakításokkal mind a mai napig folytatunk.
A nagy adatbázisok használatát is akkor kezdtük el. A rendszerváltás nagy
történelmi folyamatait akartuk empirikus adatokkal dokumentálni. Ehhez
vissza kellett nyúlnunk a rendszerváltást megelőző évek információihoz is.
Az Országos Munkaügyi Központ számítóközpontjában dolgozó barátaink
(Lázár Gyuri, Németh Miklós) jóvoltából hozzáférhettünk a rendszerváltást
megelőző és azt követő évek bértarifa-felméréseinek mikroadataihoz, de az
1986. és 1989. évi felmérést tartalmazó mágnesszalagok totálkárosak voltak:
az összeragadt, szétszakadt szalagokat egyetlen gépen sem lehetett leolvasni.
Valahonnan sikerült pénzt szereznünk, és a Kürt Kft.-hez fordultunk segítségért. Egyedülálló szakértelmükkel ők mentették meg Magyarország legújabb
kori történelmének e páratlan jelentőségű dokumentumait. Az pedig, hogy
Halpern Laci segítségével hozzárendelhettük a vállalatok mérlegadatait az
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egyéni bérrekordokhoz, korábban elképzelhetetlen mélységű, új kutatások
felé nyitott utat. A Közgazdasági Intézet adatbankja már ekkor megszületett.
Fazekas Karcsi kerti mulatságán 2006-ban

Rengeteg technikai problémát kellett megoldanunk. Egyetlen olyan – méregdrága – személyi számítógépet tudtunk csak kiállítani, amely képes volt
ilyen méretű adattömeget kezelni. Csak a processzorra és matematikai co
processzorra akkori áron több százezer forintot költöttünk. A KSH-tól kaptunk tanácsot az adattárolás formájára: „mágneses optikai olvasót vegyetek,
mi is azt használjuk a népszámláláshoz”. Ebből az optikai olvasóból egyetlen darabot tudtunk megvenni, és a hozzá való százmegás tárolólemezek
is nagyon drágák voltak. Ez az MO-olvasó ingázott a Budaörsi úton dolgozó
asszisztensek (Kézdi Gábor, Ábrahám Árpi, Macskási Zsolt, Daróczi Andor)
és a lakásaink között. Az akkori eszközök egy része ma is megvan az Adatbank eszközarchívumában. Jancsi gondosan eltette őket, ahogy a szobájában
is gondosan vigyáz minden régi tárgyára (köztük a régi szép íróasztalára) –
amint ezt bárki megcsodálhatja.
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Az íróasztal (Szabó Jutka fotója, 2017)

Nem beszéltem még a macskákról és a kutyákról. Jancsi köztudottan nagy
macskabarát. A Hárskút utcában emberemlékezet óta mindig volt valamilyen macska. Számomra a két legemlékezetesebb: František, a környéket rettegésben tartó oroszlánméretű kandúr, majd később a Cica névre hallgató,
hosszú életű, gyönyörűséges, szürke macska. A nyolcvanas évek közepétől
nekünk is lett macskánk, tíz évvel később pedig végre lett kutyánk: Dani. Egy
éven belül Jancsi húgáéknál is lett egy kutya: mit tesz Isten, az is retriever
volt. Mit csináljunk az állatokkal, ha elutazunk valahova nyaralni? Az állataink megszokták, hogy a nyarat a mindszentkállai kertünkben töltik, így a
kérdés az volt, hogy ki hajlandó a házunkban vigyázni rájuk. A közös munka
jó alkalmakat biztosított az ismerkedésre, és a húsvéti Hárskút utcai morzsapartikra is gyakran magunkkal vittük a kutyát. Jancsi és Dani összebarátkoztak. Nyilvánvaló volt, hogy Jancsiék fognak vigyázni az állatokra. Később
Jancsi rendszeresen buzdított is rá, hogy menjünk minél hosszabb külföldi
utakra, majd ő vigyáz Mindszentkállán az állatokra.
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Danival a Kopasz-hegyen (2003)

Hátra van még a pörgős szoknya. A pörgős szoknya, azt, kérem szépen, ha
felveszi az ember lánya, és az apja táncos mozdulattal megpörgeti, akkor
röpül, mint a szél. A szoknya Lénáról került át Nenszire, aki ezt a pörgést utánozhatatlan eleganciával bemutatta. A jelenet hanggal, mozgóképen is látható, a felvételt az Ünnepeltnek születésnapja alkalmával külön átnyújtjuk.
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A pörgős szoknya (2017)

***
Kedves Jancsi, Isten éltessen 70. születésnapodon!
Ebben a kis köszöntőben megpróbáltam a tőkesúlyra (a szövődére, Schiffer
Palira, Lázár Gyurira, az íróasztalra, Dani kutyára, a pörgős szoknyára) szorítkozni, „a többi és a további, a fedélzet rengése-ingása, a külsőbb rétegek,
mint ez a mai civil életünk, már könnyű, és csak játék, maradék nyári nagyvakáció”.
Szeretettel: Gábor
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Miről (és hogyan) mesél a vagongyár?
Ilyés Virág
Bevezetés
A közgazdasági és szociológiai kutatómunka munka során rengeteg elemezhető anyag keletkezik, melyek elsődleges céljukon túl, másodlagos elemzések alapját is képezhetik. Igaz ez mind a kvantitatív adatokra, mind a kvalitatív adatgyűjtésekre is. Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy
korábban elkészített kvalitatív interjúk elemzésének és újra felhasználásának egy új vetületét mutassuk meg.
A cikkben a napjainkban felfutóban lévő automatikus természetes nyelvfeldolgozás eszköztárát kihasználva próbáljuk bemutatni azokat a módszereket, melyek megkönnyíthetik (bizonyos kutatási kérdések esetén akár ki is
válthatják) a szöveges adatok fáradtságos és időigényes, csupán emberi interpretációra és értelmezésre hagyatkozó elemzését.
Az elemzéshez egy olyan, Köllő János és Fazekas Károly vezényelte kutatássorozat anyagait fogjuk felhasználni, amelynek célja az 1970-es, 1980-as,
1990-es évekbeli magyarországi gyáripar gazdasági helyzetének felderítése
volt, elsősorban a munkásokra és a munkaerő-gazdálkodásra, a bérekre és
a bérgazdálkodásra fókuszálva. A kutatás során keletkezett anyagok közül a
Rába Magyar Vagon- és Gépgyár munkásaival és vezetőivel (1976–1979 között) készített interjúkra fogunk támaszkodni, azoknak is egy kisebb metszetére. Az interjúk a strukturáltság foka szerint inkább a félig strukturált kategóriába sorolhatók, azok dinamikáját mind a válaszadók, mind a kérdező
érdeklődése alakította. Az interjúk írógéppel rögzített, majd később digitalizált változatát a 20. Század Hangja Archívumból töltöttünk le.
A kutatási anyagok digitalizálása és előfeldolgozása után kísérletet teszünk
a szövegek kulcstémáinak azonosítására, számszerűsítjük az egyes témák
(úgynevezett topikok) jelenlétét a szövegekben. Ezután a válaszok hangulatát és érzelmességét vizsgáljuk – szentiment- és emócióelemzés segítségével
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megmutatjuk, hogy tipikusan milyen jellegzetességekkel rendelkező munkavállalókból, milyen témák váltottak ki nagyobb horderejű érzelmeket.

Diktafontól a gépi elemzésig
A kutatás keretében az archívumban elérhető, vagongyári munkásokkal és
vezetőkkel készített 99 interjú közül 43-at dolgoztunk fel és elemeztünk, ös�szesen 631 oldalnyi anyagot. Utóbbiakat az emberi szem számára is könnyebben olvasható interjúk közül választottuk ki véletlenszerűen. Az interjúk
hangfelvétel alapján írógéppel rögzített leiratai azonban meglehetősen hos�szú utat jártak végig, mire elemzésre alkalmas szöveg vált belőlük. A feldolgozás során a legnagyobb kihívást, egyben a leginkább időigényes feladatot
az elemzési anyagok digitalizálása jelentette. Miután szinte bármilyen típusú
elemzés elektronikusan szerkeszthető és feldolgozható dokumentumokat
igényel, első lépésben a képformátumban tárolt dokumentumokat szövegformátumba kellett átalakítanunk. Ebben kapott nagy szerepet az optikai
karakterfelismerés (Optical Character Recognition, OCR), mely e feladatra kifejlesztett technikák összességét jelenti. A legtöbb OCR első lépésben beazonosítja a bemeneti anyagok különálló karaktereit (általában betűket), majd
második lépésben predikciót ad az egyes karakterek típusára nagy mennyiségű tesztadaton karakterfelismerésre betanított modellek segítségével. A
felismerés hatékonysága és sikeressége sok mindentől függ, az eredeti (fizikai) dokumentumok szennyezettsége és a képfájlok minősége egyaránt befolyásolja azt. Jelen esetben halmozottan hátrányos helyzetből indultunk. A
pdf-formátumban megőrzött interjúk sok esetben fakók, elmosódottak voltak, ám mindemellett az írógéppel történt rögzítés további nehézségeket állított elénk. Az elgépelések, áthúzásos javítások, hiányzó ékezetek, valamint
a fel-felbukkanó festékpacák mind-mind nehezítették a szöveg feldolgozását.
Az adatfeldolgozás során mindenki számára elérhető, ingyenes eszközöket
használtunk. A karakterfelismeréshez a google Tesseract elnevezésű, nyílt
forráskódú optikai karakterfelismerő motorját alkalmaztuk,1 amely magyar
nyelvspecifikus predikciós modellekkel is rendelkezik. Az interjúk kisebb hányadának digitalizálásához az ABBYY FineReader próbaverzióját használtuk.
A karakterfelismerés után a HunSpell python könyvtár segítségével rekonstruáltuk a hiányzó ékezeteket, amelyek az írógépi billentyűzetből hiá1

Utóbbit a pytesseract python könyvtárának segítségével hívtuk meg.
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nyoztak. Továbbá automatikus helyesírás-ellenőrzést hajtottunk végre, és
egyszerű nyelvi szabályok alkalmazásával javítottuk a szövegek minőségét. A
kinyert szövegek természetesen továbbra is tartalmazhatnak furcsaságokat,
köszönhetően annak, hogy a feldolgozás során nagymértékben hagyatkozunk korábban betanított modellek predikciójára. Ám szemrevételezés (és
némi manuális javítás után) összességében elmondható, hogy a karakterfelismerés jó minőségű szöveges fájlokat eredményezett.
A kapott dokumentumokban sortörésekkel elkülönítettük a kérdés–válasz
párokat, továbbá kigyűjtöttük az interjúalanyok néhány demográfiai és munkatörténeti jellemzőjét. Az egyének életkora, beosztása, a gyárban és a munkakörben töltött éveik száma szinte mindenkire elérhető volt (vagy a válaszok lehetővé tették a megbízható következtetést). Emellett, akinél lehetett,
indikáltuk, hogy saját bevallása szerint párttag volt-e, illetve hogy édesapja
korábban a gyárban dolgozott-e. Az interjúalanyok utóbbi jellegzetességek
szerinti megoszlását az 1. táblázatban közöljük.
Szerencsére mintánk elég jól lefedi a különböző korcsoportokat, valamint a
gyárban szerzett munkatapasztalat szerint is sikerült elcsípnünk különböző
csoportokat. A vagongyári beosztások lefedettsége is elég bőnek mondható,
azonban a hőkezelők, technológusok és takarítók csoportja például kimaradt
elemzésünkből.
Ezek után a szöveget nyelvi szempontból is előkészítettük a későbbi elemzésre. Az egyes bekezdésekből eltávolítottuk a speciális karaktereket, valamint a tartalmi értékkel nem rendelkező szavakat (úgynevezett stopszavak),
a törtszámok formátumát egységesítettük. A bekezdéseket szavakra (úgynevezett tokenekre) bontottuk, kisbetűsítettük, majd a HunSpell python csomagjának segítségével szótöveztük. Utóbbi egységesítésre azért volt szükség,
mert az általunk alkalmazott módszerek – ahogy később látni fogjuk – vagy
szógyakoriságokat vesznek alapul, vagy a szavak alapalakjának (szótő) megadását igénylik. Elemzésünkben 43 interjú, 1998 válaszblokkjának, 11 510
mondatát elemezzük (mely egy összesen 158 660 szóból álló korpusz).
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1. táblázat: Az interjúalanyok jellegzetességei

Korcsoport
20–29
30–39
40–49
50 év felettiek
Édesapja is a gyárban dolgozott
Igen
Nem
Nem eldönthető
Párttagság
Igen
Nem
Nem eldönthető
Gyári pozíciója
Betanított
Célgéplakatos
Finombeállító
Marós-köszörűs
Műszerfúrós
Szerszámlakatos
Villanyszerelő
Intézőségvezető
Csoportvezető
Művezető
Üzemtechnikus
A gyárban eltöltött évek száma
0–5
6–10
11–15
16+
A munkakörben eltöltött évek száma
1
2–5
6–10
11+
Interjúk száma
Interjúalanyok száma
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Elemszám

Százalék

12
20
5
6

27,9
46,5
11,6
14,0

9
21
13

20,9
48,8
30,2

9
3
31

20,9
7,0
72,1

4
5
1
3
9
5
4
1
2
7
2

9,3
11,6
2,3
7,0
20,9
11,6
9,3
2,3
4,7
16,3
4,7

7
13
8
15

16,3
30,2
18,6
34,9

8
19
8
8
43
40

18,6
44,2
18,6
18,6
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Miről mesél a vagongyár?
Az egyes válaszblokkok témájának automatikus felismeréséhez topikmodellezést használtunk, amely a dokumentumok látens tematikus struktúráinak
feltárására alkalmas, felügyelet nélküli valószínűségi eljárás (Blei és szerzőtársai, 2003, Katona és szerzőtársai, 2021). Tanulmányunkban a topikmodelleknek azt fajtáját használjuk fel, amelynek alapja a látens Dirichlet-allokáció (LDA). Utóbbi valószínűségi eljárás abból a feltételezésből indul ki, hogy
minden egyes dokumentum különböző témák keverékéből tevődik össze,
valamint hogy e témák specifikus szókészlettel jellemezhetők. A módszer a
témák azonosításához a különböző dokumentumokban előforduló szavak
együttes előfordulását elemzi, minden témához szógyakoriságokat állapít
meg, majd az egyes témák valószínűségét az eredeti szövegekhez rendeli.
Elemzésünkben minden egyes válaszblokkot ahhoz a topikhoz rendeltünk,
amely a legnagyobb mértékben reprezentálta azt. A módszer természetesen
némi kutatói beavatkozást igényel: előre meg kell szabnunk a dokumentumokat alkotó topikok számát, valamint a módszer által azonosított témák interpretációja is a kutató feladata.
Miután előzetes információval nem rendelkeztünk az interjúk felépítésével
kapcsolatban, több modellt futtattunk a topikszámot 2 és 20 között variálva
(mindegyik esetén 100 ismétléssel), és megnéztük, hogy mely modell esetén tapasztaljuk a legkoherensebb topikokat.2 Utóbbi paramétertesztelés tanulságai alapján öt topik azonosítása tűnt a legjobb választásnak. A topikok
tartalmát kvalitatív módon állapítottuk meg az azokat leginkább jellemző
szavak (lásd az 1. ábra öt paneljének szófelhőit, amelyeken a szavak mérete tükrözi a létrehozott topikokon belüli előfordulásukat), valamint az egyes
topikokat dominánsan tartalmazó válaszok alapján. Az első és egyben legdominánsabb téma a vagongyár szervezeti felépítéséről (brigádok, gyáregységek és részlegek), a cégen belüli munkamegosztásról és munkafelosztásról,
a munkavállalók egymáshoz és vagongyárhoz való viszonyulásáról, továbbá
a céges és személyközi problémákról szólt. A második topik a bérekkel, bérezéssel, valamint egyéni munkateljesítménnyel kapcsolatos válaszokat fogUtóbbihoz az UMass-mérőszámot használtuk fel, amely a koherencia mértékét
annak alapján határozza meg, hogy az egyes dokumentumokat alkotó szavak men�nyire gyakran fordulnak elő együtt az általános előfordulási gyakoriságukhoz képest
a dokumentumokban (Mimno és szerzőtársai, 2011).
2
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lalja össze, míg a harmadik topik a cégen belüli folyamatok és gépek leírását,
a cégen belüli pozíciók és az ahhoz tartozó feladatok, vélemények leírását
tartalmazza. Az utolsó két topik a megkérdezettek személyes történetének
két aspektusát különíti el: míg az egyik a vagongyárig bejárt munkaerőpiaci történet állomásaihoz (például korábbi munkahelyek, katonaság) kötődő
válaszokat tartalmazza, a másik a gyermekkorral, családdal, iskolázottsággal
kapcsolatos interjúrészeket különítette el.
1. ábra: Az öt azonosított topik
1. topik: Szervezet, munkamegosztás

2. topik: Bér, teljesítmény
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3. topik: Gépek, funkciók, folyamatok

4. topik: Munkaerőpiaci történet

5. topik: Család, élettörténet
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Az egyes témák illusztrálására (továbbá a nosztalgikus koridézés végett) a 2.
táblázatban közlünk egy-egy példát is.
2. táblázat: Példák az egyes topikokra
Domináns
Domináns topik topik aránya a
szövegben

Válasz
„A célgépüzemen belül egy célgéplakatos brigád van, de
a szerszámgépegységen belül már alakult egy másik célgépbrigád is. Mink bár egy célgépbrigád vagyunk, csoportokban dolgozunk. Két-három ember csinál egy gépet.
Ezek a csoportok állandóak. Van egy négyfős, két darab
kétfős és egy háromfős csoport.”
„Szerintem az attól is függött, hogy például hogyan végzi valaki a munkáját, hogy a művezető, a csoportvezető,
az üzemvezető hogyan látja, hogy hogyan dolgozik. Ez az
egyik ok, másik ok, hogy jól van, most ebben a hónapban te 1,50-et kaptál, de a jövő hónapban ezt a pénzt egy
másiknak adom. Ennek talán ilyen ösztönző jellege volt,
de én akkor is megcsináltam a munkámat, amikor nem
adták meg a pénzt. Tehát ezt én nem tartom reálisnak,
adják meg azt a fix mozgóbért. Tehát ne legyen az, hogy
megadják a mozgó bért 1,60-ra, és egyszer csak leveszik 80
fillérre. Én arra gondolok, hogy 10-20 filléres differencia
elegendő.”
54 őszig. Utána átkerültem finomfúróra. Ugyanott a hajtóműgyárban. Kikerültünk 69-ben vagy 59-ben ide a szerszámgépgyárba. Egyesítették a két gyárat. Akkor lettem a
szerszámgépgyár dolgozója.”
„A dugózó az azt csinálja, hogy van neki kb. öt-hat darab
30-as luk, azt be kell neki dugózni. Ez olyan, mint ha egy
sörösüveg kupakját fordítva beleütne egy lukba és akkor
egy feszítőszerszámmal a peremit hozzászorítja a luk falához. Hát ez sem nehéz munka, mert egyet kell csak ráütni,
aztán egyet csavar rajta, és kész.”
„1950 decemberében születtem Győrben. Győrött születtem kórházban, de utána visszakerültem Öttevényre,
ott laktunk szüleimmel egy öreg házban, a nagyszüleimnél kaptunk egy kis szobát. Még szobának sem lehetett
nagyon nevezni. Egy kis kamrahelyiséget alakítottak át.
Négy évig laktunk ott. Apám akkor péksegéd volt, Öttevényen dolgozott egy péküzemben. Öttevény Győrtől 15
kilométerre van Hegyeshalom felé. Apám utána elkerült a
vasútra, és ott dolgozott mint vasúti karbantartó munkás.
(...)”
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0,97

Bér, teljesítmény

0,98

Munkaerőpiaci
történet

0,95

Gépek, funkciók,
folyamatok

0,96

Család, élettörténet

0,99
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Noha általánosságban a topikmodellezés szép eredményeket hozott, a témák beazonosítása, sajnos, közel sem tökéletes. Miután egy válaszblokk
akár több téma keverékéből is állhat, néha csak töredékét fogjuk meg az
igazságnak. Bizonyos topikok esetében pedig – a témából adódóan – amúgy
is vékony határmezsgye húzódik csupán, így itt fokozottan kell számolnunk
a félreklasszifikálás esélyével. Kiegészítő vizsgálataink alapján különösen
igaz ez a 4. és 5., valamint az 1. és 2. topikra.3 Korpuszunk összesen 1998 válaszblokkból állt, melynek döntő többsége a szervezetről, cégen belüli munkamegosztásról (1. topik), valamint a bérek alakulásáról és a munkateljesítményről szólt (2. topik) – rendre 905 és 515 bekezdés. A munkafolyamatok és
gépek ismertetése (3. topik) 288 válaszblokkban került előtérbe. Végezetül a
munkaerőpiaci történet és család témájában rendre 147 és 143 választ azonosítottunk.
Az interjúk témadinamikáját a 2. ábrán szemléltetjük. Minden egyes sor
egy-egy interjút reprezentál, balról jobbra haladva pedig láthatjuk, hogy az
egymás után következő válaszblokkok milyen témához is kapcsolódtak. Az
interjúkat a megkérdezettek életkora szerint rendeztük a legfiatalabbaktól
(20–29 évesek) haladva az idősebbek felé (50 év felettiek). Az ábra szintén
megerősíti, hogy a topikmodellezés szépen teljesített: az interjúk általános
struktúrájának megfelelően az első bekezdések nagyobb arányban szólnak
a megkérdezettek családi helyzetéről, továbbá jelenlegi céges pozíciójuk
ismertetéséről. Ezután a fő téma a vagongyári munka és munkamegosztás
lesz, továbbá a bérek kérdése, melyekhez kapcsolódóan közbeékelődnek
korábbi munkaerőpiaci történettel, vagongyári gépekkel, folyamatokkal
és pozíciókkal kapcsolatos kérdések is. Az ábra kicsit azt is sejteti, hogy az
életkor előrehaladtával az érintett témák súlya mintha kissé megváltozna: az
3
A Jensen–Shannon-féle (Lin, 1991) eltérés alapján megvizsgáltuk az egyes topikok szóeloszlásának hasonlóságát, majd többdimenziós skálázás segítségével két
dimenzióban megjelenítettük azokat. A kapott dimenziók közül az első azt ragadta
meg, hogy az adott topik elsődlegesen a céghez (1., 2. és 3. topik) vagy a beszélők
személyéhez kapcsolódott-e (4. és 5. topik). Míg a második azt mutatta meg, hogy
a topik inkább emberekhez, emberi interakciókhoz kötődött-e (a 3. topik kivételével az összes) vagy egyéb dolgokhoz (például folyamatokhoz, gépekhez). A legkisebb
távolságot az 1. és 2. topik között tapasztaltuk, amelyek szókészlete nagymértékben
átfedett ( jól demonstrálják ezt a korábbi a szófelhőkön a munka, csinál, mond, tud szavak). A 4. és 5. topik szintén inkább hasonlít egymáshoz, ám az átfedő szavak száma
szerencsére kevesebb.
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idősebb munkavállalók több válaszblokkban meséltek személyes témákról,
különös tekintettel a családra, származásra, munkatörténetre.
Természetesen az interjúk dinamikáját nagymértékben befolyásolja a kérdező személye, ám fontos kiemelni, hogy miután az interjúk jellemzően félig
strukturáltak, a megkérdezetteknek nagyobb beleszólása volt a beszélgetés
menetének alakításába. Ennek megfelelően, ha bizonyos témákhoz kapcsolódóan az interjúalanyoknak több mondanivalója volt, illetve ha a válaszok
megalkotása során új szempontok és kérdések merültek fel, az alakíthatta a
beszélgetés fonalát, és megnyújthatta az egyes témák átbeszélésének hos�szát.
2. ábra: Az interjúk tématörténete
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Hogyan mesélnek a vagongyáriak?
Az interjúk legfőbb témáinak meghatározása után megkíséreltük azonosítani, hogy a megkérdezettek válaszaiban milyen mértékben volt jelen semlegestől eltérő (pozitív vagy akár negatív) attitűd, illetve hogy kimutatható-e
egy-egy érzelem nagyobb arányú megjelenése bizonyos témák kapcsán. A
számítógépes nyelvészet az ilyen típusú – értékeléseket és érzelmeket kifejező – információk kinyerésére rendre szentimentelemzés és emócióelemzés
néven hivatkozik. Míg az előbbi célja a szövegekben előforduló attitűdök és
azok polaritásának megragadása, az utóbbi a szövegekben megbúvó és tetten érhető emóciótartalom kinyerését célozza (Drávucz és szerzőtársai, 2017).
A szentiment- és emócióértékek kinyerésének több vállfaja létezik, amelyek
közül jelen tanulmányban az egyszerűbb, szótáralapú módszerek alkalmazására fogunk hagyatkozni. Utóbbi alapfeltevése, hogy a szövegek érzelmi
tartalmáról képet kaphatunk, ha összegezzük azoknak a szavaknak az előfordulását, amelyek pozitív vagy negatív töltettel rendelkeznek, vagy bizonyos
érzelmek tipikus kifejezéséhez kapcsolódnak.
A szentimentelemzéshez Szabó (2015) pozitív és negatív töltetű szavakat
külön-külön összesítő szentimentszótárait használtuk, míg az emócióelemzéshez Drávucz és szerzőtársai (2017) hatkategóriás emóciólexikonját vettük
alapul.4 Utóbbi célzottan az Ekman–Fiesen (1969) osztályozása szerinti alapérzelmek – az öröm, a düh, a bánat, a félelem, az undor és a meglepődés
– azonosításához készült. Az elemzés során először is válaszblokkonként
számszerűsítettük, hogy azok a korábban ismertetett szótárak hány elemét
tartalmazzák, majd e gyakoriságot felhasználva számoltunk szentiment- és
emóciópontszámokat.5 A szentimentértékek számolása roppant egyszerű
4
A szentimentszótárakból eltávolítottunk egy-két olyan kifejezést, amelyek alapvetően pozitív jelentéstartalmúak, ám az interjú témája miatt beazonosításuk félrevezető eredményhez vezetett volna. Jó példa erre a prémium szó, amely az interjúk
szövegkörnyezetében nem feltétlenül tükröz pozitív attitűdöt.
5
A szentimentértékek kalkulálása során külön figyelmet tanúsítottunk a negálások okozta polaritásváltások kezelésének. Utóbbira jó példa lehet a következő: míg
egy mondatban a szép szó általában pozitív attitűdöt fejez ki, tagadó formában már
inkább negatív jelentéstartalommal párosul. Elemzésünk során azonban a Szabó
(2018) szerinti értékváltások (negatív elemek adott kontextusban pozitív értékelő tartalmat hordoznak), és az értékvesztések (negatív elem pozitív kifejezések fokozójaként szolgál) kezelésére sajnos nem maradt időnk. Előbbire jó példa lehet: eszméletlenül dolgozik, míg az utóbbira: borzasztó jó.
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formula alapján történt: a pozitív jelentéstartalmú szavak számából kivontuk
a negatívak számát, majd e különbséget normáltuk a válaszblokkot alkotó
összes szó számával. Utóbbi pontszám minden szövegblokk esetén –1 és 1
közötti értéket vehet fel, ahol a nulla körüli értékek a semleges, míg az ettől
eltérő pontszámok előjelüknek megfelelően inkább pozitív vagy negatív attitűdöket tükröznek. Az emóciópontszámok számításához a szövegben előforduló adott érzelemhez kötődő szavak számát osztottuk el a szöveg teljes
szószámával. Ez utóbbi mérőszámok tehát elsődlegesen a különböző érzelmek szövegbéli jelenlétének mértékét mutatják meg. Miután az egyes válaszok tipikusan hosszabbak is lehetnek, főleg az emóciópontszámok esetében
alapvetően kisebb értékeket várunk.
3. táblázat: Válaszok különböző szentiment- és emóciópontszámokkal
Bekezdés
„Hát 46-ba akkor már vége volt a háborúnak, 45-be estünk fogságba.”
„Igen, sajnos, de hát ilyen munkát is
kell végezni.
„Szóval többet kaptam a többiektől.
Hallottam én morgást, hogy minek
jött ide, meg mit tudom én. Szóval féltékenység van az emberekben rettenetesen, főleg a pénz miatt.”
„Nem, ez azt nem zavarja, mert attól
még neki van munkája, őneki ebben
csak az a kellemetlen, hogy egy alkatrészről többször le kell szerelni, vagy
át kell szerelni.”
„Igen. És ezt nagyon féltik is. Mint már
említettem az előbb, amikor mondtam
az egyiknek, hogy akkor 19 forinttal
számoltam, meg is hökkent, amikor
mondtam. Meghökkent, hát ez ilyen
közel van hozzám. Pedig az nem lehet,
hogy valaki örökké azért illedelmesen
félreáll, mert a másiknak már neve
van. Ezt nem várhatja el senki sem.”
„Majdnem szívesen elvállalja mindenki a két gépet, mert jóval több pénz.
Néha van vita...”
„Ez egy nagyon jó ösztönző egyébként.”
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A 3. táblázatban bemutatunk néhány (rövidebb) választ és a hozzájuk tartozó szentiment- és emóciópontszámokat. Első ránézésre a szentimentpontszámok hellyel-közzel reálisnak tűnnek. Korpuszunkban a válaszok többsége
összességében semleges volt (48 százalék), 27 százaléka pozitív, míg 25 százaléka negatív. A szótáras módszer segítségével a válaszok 61 százalékában
sikerült valamilyen érzelmet azonosítanunk.6 Elemzésünk további részében
elsősorban inkább a szentimentértékekre fogunk fókuszálni, s az emóciópontszámokból inkább csak egy-két érdekesebbet használunk fel.

Narratívagörbék
A kinyert szentimentértékeket először is annak vizsgálatára használtuk fel,
hogy az interjúk során egyáltalán mennyire volt jellemző az attitűdök kifejezése, illetve hogy miképp változott a pontszámok terjedelme a beszélgetés előrehaladásával. Ennek érdekében először is az interjúkat válaszblokkok szerint rendeztük, azon belül is a mondatok elhangzási sorrendjében.
A szentimentpontszámokat (a korábban ismertetetteknek megfelelően) a
válaszokat alkotó mondatok szintjén is meghatároztuk, majd hatmondatos
mozgóátlagot számolva simítottuk az erős kilengések kiszűrésének érdekében. A simított pontszámokat (amelyek ily módon nem veszik figyelembe a
válaszblokkok határait) a 3. ábrán mutatjuk meg, három nagyon különböző
pozíciót betöltött egyén esetén. Az ábra felső része egy betanított esztergályos görbéjét mutatja meg, a középső egy műszerfúrós, míg az utolsó egy művezető interjúját festi le. Balról jobbra haladva láthatjuk, hogy az interjúban
előre haladva, miképp változik a simított szentimentérték.

6
Utóbbi pontszámok esetén azonban fontos néhány megjegyzést tennünk. Jelen
korpusz esetén az emóciószótárak némelyike adott típusú érzelmek szövegbeli jelenléte helyett kissé mást ragad meg. Az undor emóciószótár használatával kapott pontszámok elsődlegesen arról adnak hírt, hogy a negatív értékítéletet tartalmazó szavak
(például rossz, borzasztó) milyen mértékben vannak jelen egy adott válaszblokkban.
A félelem emóciópontszámai szintén kissé félrevezetőek: a pontszámot sajnos elhúzza egy-két homonim (azonos alakú, ám eltérő jelentésű) szó. Jó példa erre a fél szó,
mely igeként félelmet tükröz, míg számnévként semleges értékkel bír. Végezetül a
düh pontszám elsősorban a vitás helyzetek, problémák, ellentétek jelenlétét mutatja
meg ebben a kopuszban.
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3. ábra: Simított szentimentpontszámok
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Az ábrákról egyrészt jól látszik, hogy mind a pozitív, mind a negatív attitűdök szépen megjelennek a beszélgetések során, s bizony vannak olyan
mondatok, interjúrészletek, ahol az attitűdök intenzitása jelentősen megugrott. A szélsőségesebb értékeknél feltüntettük azt is, hogy milyen témához
kapcsolódott a tapasztalt kiugrás. Kiugró pozitív értékek főleg a személyes
élettörténetek különböző állomásaihoz kapcsolódóan jelentek meg, míg a
negatív attitűdök jellemzően a munkák felosztásához, bérek megállapításához és használt gépek véleményezéséhez kapcsolódtak. Az ábrák – noha ne
feledjük el, hogy csak egy-egy kiragadott interjúról van szó – egyrészt sejtetik, hogy a különböző topikok esetén nagyon eltérő lehet a pozitív és negatív
attitűdök aránya. Másrészt azt is, hogy az egyének beosztása bizony befolyásolhatja a pozitív és negatív attitűdök jelenlétét. A pozíciók szerinti hierarchiában fölfelé haladva (betanított munkásoktól a vezetők felé haladva) úgy fest,
csökken a negatív értékítéletek aránya, s azt inkább pozitív vagy semleges
attitűdök váltják fel.

Regressziós elemzés
Végezetül, tanulmányunk utolsó részében megvizsgáljuk, hogy a feldolgozott korpusz egészét alapul véve megfigyelhetünk-e bármilyen különbséget
a válaszok attitűd- és érzelemtartalmában az interjúalanyok demográfiai és
munkaerőpiaci tulajdonságai szerint, illetve a válaszok témájától függően.
Miután a válaszblokkok hossza meglehetősen eltérő lehet, és a mondatok
számában lévő különbségek elhúzhatták volna a számolt szentiment- és
emóciópontszámokat, elemzésünket egy olyan adathalmazon végeztük, ahol
a megfigyelések mondategységek. Lineáris regressziós modelleket becsültünk, a standard hibákat pedig interjúválaszok szintjén klasztereztük.
A 4. táblázatban két specifikáció eredményét ismertetjük. Az első esetében
arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tényezők befolyásolják a mondatok
átlagos szentimentértékét. A második modellnél a düh emóciószótárának
használatával kapott pontszámok képezik majd a függő változónkat. E pontszámnál azonban elöljáróban fontos néhány gondolatot kiemelnünk. Jelen
korpusz esetében a düh emóciószótár használatával elsődlegesen a szöveg
szintjén tetten érthető viták, problémák, ellentétek, kellemetlenségek jelenlétét tudjuk megfogni. Noha utóbbiak alapvetően negatív töltetű tartalmak,
nem feltétlenül kell negatív értékítélettel is társulniuk. Például a problémák39
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hoz kapcsolódhatnak pozitív attitűdök (ha egy vita megnyugtató konklúzióval zárult, vagy egy probléma megoldódott), de azok ismertetése történhet
semleges értékítélettel is. A modellekben kontrolláltunk az egyének korcsoportjára (négy kategória) és iskolai végzettségére (maximum általános osztály, illetve annál több), valamint munkahelyi ranglétrán betöltött pozíciójára. Az elemzésbe bevontuk azt is, hogy az egyes mondatok milyen témájú
bekezdésekben hangzottak el.
Az első specifikációhoz tartozó eredményeket szemügyre véve – 4. táblázat (1) oszlopa – elmondható, hogy a legfiatalabb korcsoporthoz viszonyítva
(20–29 évesek) átlagosan pozitívabb értékítéleteket tapasztaltunk a 30–39-es
és 40–49-es korosztály esetében. Emellett a céges pozícióhierarchia alján állók válaszaiban átlagosan nagyobb arányban azonosítottunk be negatív attitűdöket, míg a ranglétrán felfelé haladva ez egyre kevésbé volt jellemző. A
tapasztalt mintázatok valahol érthetők is, hiszen a felsorolt csoportokba tartozó egyének (koruk vagy beosztásuk miatt) tipikusan nehezebb helyzetben
vannak, kisebb autoritással és alkuerővel rendelkeznek, általában rosszabb
feladatokat kapnak és több problémával szembesülnek. Iskolai végzettség
tekintetében nem tapasztalhatunk kiemelkedő különbségeket. A gépekhez
és folyamatokhoz kapcsolódó mondatokhoz viszonyítva a bérekről, valamint szervezeti munkamegosztásról szóló megszólalások valamelyest pozitívabbak voltak. Utóbbi kicsit azt sejteti, hogy a válaszadók elsősorban nem
a szervezeten belüli személyközi problémákról és adott esetben egyenlőtlenségekről beszélnek a legnegatívabban, inkább a munkakörülményekről,
munkafolyamatokról és a használt gépek állapotáról.
Második specifikációban, a düh emócióhoz kapcsolódó átlagos pontszámok
vizsgálata során egyedül a mondatok témája szerint találtunk kimutatható
eltéréseket. A bérekhez és munkamegosztáshoz kapcsolódó mondatokban a
pontszám értéke átlagosan magasabb volt, ami azt jelzi, hogy más topikokhoz viszonyítva a viták, problémák, ellentétek elsősorban inkább e topikokat
jellemzik.
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4. táblázat: Regressziós eredmények

30–39 éves
40–49 éves
50 év felettiek
Szakmát igénylő foglalkozás

(1)

(2)

Szentimentérték

Düh emóció

0,0086*

0,0006

(0,0036)

(0,0008)

0,0116*

0,0003

(0,0049)

(0,0009)

–0,0021

0,0011

(0,0048)

(0,0011)

0,0157**
(0,0055)

Vezető

0,0161**

8 általános iskola felett
Bér, teljesítmény
Család, élettörténet
Munkaerőpiaci történet
Szervezet, munkamegosztás
Konstans

–0,0032
(0,0022)
–0,0037

(0,0061)

(0,0022)

0,0018

0,0004

(0,0043)

(0,0011)

0,0105*

0,0018*

(0,0044)

(0,0008)

0,0048

–0,0003

(0,0059)

(0,0005)

0,0820

0,0002

(0,0050)

(0,0006)

0,0132***

0,0028***

(0,0039)

(0,0007)

–0,0301***

0,0028

(0,0072)

(0,0026)

Megfigyelések száma

11 510

11 510

R2

0,003

0,002

Megjegyzés: A referenciacsoportot a 20–29 éves, betanított munkások, gépek, funkciók, folya
matok témájú mondatai alkotják. A zárójelben szereplő standard hibák interjúra és bekezdésre
klaszterezettek. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05.
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Zárszó és ami még a tarsolyban maradt
Tanulmányunk célja alapvetően kettős volt. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábbi, akár évtizedekkel ezelőtt lebonyolított kutatások anyagai mekkora kincset jelenthetnek napjainkban is. Továbbá, hogy
példát mutassunk arra, hogy e kordokumentumok újszerű eszközökkel való
újraelemzése érdekes kérdések megválaszolására lehet alkalmas. Az elemzés alapját a vagongyári interjúgyűjtemény képezte, amely azon túl, hogy
több szempontból, széleskörűen bemutatja a vagongyárban dolgozók munkaerőpiaci helyzetét, hitelesen meséli el a 1970-es és 1980-as években élők
mindennapjait, problémáit és élettörténeteit is. Az elemzésben nagyszámú
interjút digitalizáltunk és dolgoztunk fel automatikus eszközökkel, topikmodellezéssel beazonosítottuk az interjúválaszok témáját, majd szentiment- és
emócióelemzéssel megvizsgáltuk, hogy milyen egyének és témák esetében
tapasztaltunk markánsabb attitűdöket és érzelmeket. Vizsgálatunk alapján a
fiatalabbak, alacsonyabb beosztásúak kimutathatóan többször fejeztek ki negatív attitűdöt más korosztályú és pozíciójú egyénekhez viszonyítva. Továbbá
a munkavállalók az összes azonosított téma közül legnegatívabban a munkafolyamatokról és gépekről nyilatkoztak. A kapcsolódó interjúrészletekből kiderül, hogy az elnyűtt, régi, gyakran elromló gépek sokszor megnehezítették
a gyárban dolgozók munkavégzését, továbbá sok esetben hátráltatták azok
teljesítményét, így a havi keresetek mértékét is. Az elemzésből az is kiderült, hogy a legtöbb vita, probléma, ellentét azonban a munkamegosztáshoz,
munkafelosztáshoz, valamint a bérek mértékéhez kötődött. Visszatérő problémakörként jelent meg a tekintélyalapú bérdiszkrimináció kérdésköre (azaz
hogy helyes gyakorlat-e, hogy aki idősebb, vagy több ideje dolgozik a cégnél,
többet is keres), valamint a munkafelosztáshoz kapcsolódó egyenlőtlenségek
is: rendjén van-e, hogy az idősebbek kapják a jobb (egyben jobban fizető)
munkákat, míg a fiatalabbak a rosszabbakat.
Az elemzés természetesen közel sem tökéletes, számos problémát a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt nem tudtunk orvosolni. Egyrészt, az
eredmények az elérhető interjúk összességének csupán egy kisebb szeletére
vonatkoznak – bizonyos típusú gyári pozíciók szinte teljesen kimaradtak az
elemzésből. A topikmodellezésnél – miután az rendkívül adatigényes – valószínűleg még stabilabban és kisebb hibával tudtuk volna beazonosítani a
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bekezdések témáját, ha több adattal rendelkezünk. A szentimentelemzéshez
kapcsolódóan pedig fontos megjegyeznünk, hogy az általunk használt szótáralapú módszerek (más – például gépi tanuláson alapuló – megközelítésekhez viszonyítva) általában, sajnos, gyengébb eredményeket hoznak. Ily
módon mindenképpen szükséges lenne szofisztikáltabb módszerek alkalmazásával validálni a kapott eredményeket.
Végül, néhány ötlet – szintén az idő hiánya miatt – a tarsolyunkban maradt.
Még több adat feldolgozásával izgalmas lett volna bizonyos témákat reprezentáló szavak (például párt, ismerős, barát, protekció) környezetének, kontextusának vizsgálata szóbeágyazási vektormodellek segítségével. Automatikus
tulajdonnév-felismeréssel (úgynevezett Named Entity Recognition) érdemes
lett volna kinyerni, hogy adott munkavállalók jellemzően kiket, milyen pozícióban dolgozó egyéneket, milyen kontextusban említettek meg. Továbbá,
hogy milyen attitűdöket és emóciókat társítottak a szóba hozott személyekhez. Utóbbi információk alapján akár egy kisebb céges kapcsolatháló is felrajzolható lett volna.
Zárásként, az elemzés további nem titkolt célja volt az is, hogy példát szolgáltasson a számítógépes nyelvészet elemzési módszereinek hasznosíthatóságára közgazdasági témájú kutatások esetében. A szövegek témájának
automatikus azonosítása például megkönnyítheti az elemzés során a célzott
keresést, de akár segíthet a korpuszt jellemző témák súlyának, fontosságának meghatározásában is. A kvalitatív elemzést kiegészítve a számítógépes
elemzéssel azonban hozzájárulhatunk a kutató objektivitásának megőrzéséhez is. Ahogy a szentiment- és emócióelemzésnél is láttuk, az attitűdök és
érzelmek azonosításakor elsősorban szabályokra, s nem csupán intuíciókra
hagyatkozunk. Ily módon kiküszöbölhető, hogy bizonyos szempontok, ellenpéldák elsikkadjanak (főleg sok anyag esetén), vagy egyes elemek megítélése
a kutató prekoncepciójának essen áldozatul.
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Kedves János,
Ezzel a tanulmánnyal szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni
Neked! Valószínűleg az elemzés kicsit kilóg a többi szakmai cikk közül,
ám remélem, azért üde színfoltnak találod, és bízom benne, hogy örömmel fogadod. Magam részéről határozottan elmondhatom, hogy élmény
volt az interjúkkal foglalkozni. Miután még gondolat sem voltam az
interjúk készültekor (sőt a szüleim is csak az általános iskolát taposták
akkoriban), borzasztó izgalmas volt egy kicsit belecsöppenni a szocializmus akkori valóságába. Néhány interjúrészleten bevallom töredelmesen
jókat mosolyogtam, ezekkel zárnám a sort, remélem téged is mosolyra
fakasztanak.
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„… Ezért mondtam az előbb, hogy akkor is meg kellett volna nézni a helyzetet. 1970-ben vagy 1971-ben. És ugyanez vonatkozik a jövőre is. 1976-ban
az a kép, amelyet most felvesznek, már nem fog állni. Maguk itt felveszik a
statisztikai adatokat, meg minden. De mi értelme van ennek? Mi értelme van
azoknak a bácsiknak a szempontjából, akiket érint ez a kérdés? Ugye mert
különböző tanulmányok megjelennek, különböző szociológiai tanulmányok.
A társadalmi fejlődést ugye kutatják különböző emberek. Hát kutatni azt lehet. Az élet produkál sok mindent. Azt szoktam magamban mondani, hogy
hogyan lehet valaki például új vezető. Persze másoknak is megmondom. Azt
szokták a többiek is mondani, hogy én az utolsó szót soha nem hagyom ki.
Nagy a szám. Mindegy, hogy nagy a szája az embernek. Na hogy lesz Magyarországon valaki vezető vagy a vagongyárban. A tehetsége alapján vagy
az iskolai végzettsége alapján, vagy a baráti köre, vagy a rokonsága alapján.
Ha az elsőt kicsapjuk, akkor a második kettő marad. És ez a lényeg. A baráti
kör és a rokonság. Meg hogy tud inni a pali!”
„– Felesége mit csinál?
– Dolgozik. Lemezárugyárban van, szállításvezető. Neki 3000 Ft a fizetése,
én meg kerestem 2400-at. Nem bírtam ki, hogy férfi ember létemre kevesebbet
keresek, mint a feleségem.„
„Két évvel ezelőtt én kaptam egy Kiváló Dolgozó jelvényt, mivel én gyáregységen belül társadalmi szervezetnek is tagja vagyok, és már öt évvel ezelőtt is
tagja voltam, de most voltam rajta a kiváló listán hetedszer vagy nyolcadszor.
Aztán két évvel ezelőtt véletlenül kaptam. Valaki megjegyezte az egyik vezető, de ne kívánja, hogy megmondjam a nevét, hogy ezt a Kiváló Dolgozó jelvényt nehezebben kaptam meg, mint a Kossuth-díjat. Mert 1951-ben kaptam
Kossuth-díjat. De ne kérdezze azt, hogy miért…”
Megjegyzés: utóbbi interjúalany valóban kapott Kossuth-díjat (ugyan
1954-ben), miután az 1953-as év során átlagteljesítménye 500 százalék
volt, legnagyobb teljesítménye pedig 1610 százalék. Mindezeken felül
pedig a felszabadulási héten 864 százalékos átlagteljesítményt ért el.
Szeretettel:
Ilyés Virág
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Simon Commander
Prologue
When Janos and I first met in 1991 or 1992, Central Europe and further east
was in flux. The Berlin Wall had been breached in 1989, not least because
Hungary had allowed fleeing East Germans passage. Those early years were
heady. Even Orbán was presenting himself as liberal and market-friendly. In
due course, Hungary was able to join the European Union, despite a series of
maladroit and corrupt administrations. It might have seemed that the country was converging towards many Western European features, whether of a
political nature or in terms of income.
Those days have long passed. When Orbán managed to secure an outright
majority government in 2010, a series of measures were subsequently passed
through parliament which, combined with control over much of the media,
have ensured that no convincing challenge to his and Fidesz’s incumbency
has emerged. Orbán has openly trumpeted Hungary’s “illiberal” democracy
and has made a point not only of castigating EU democracies but also forging
close links to Putin’s Russia, both in the energy trade but also politically. Although the economy has continued to converge towards Western European
levels, it has done so slowly. In 2021, Hungarian GDP per capita was still well
below of that of the Eurozone countries.
Orbán’s resounding 2022 victory in the polls has held out the prospect of
further entrenchment and regress towards autocracy. This short paper asks
a more general question but one with relevance to Hungary. Can modern authoritarian governments find a way to cement themselves in power, if not in
perpetuity, then for the foreseeable future? The answer, I argue, is NO. The
reasons for that are laid out below.
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Introduction
Authoritarian government appears to be a rising force in the world. Over
40 countries presently labour under some form of autocracy and account
for roughly 37% of the world’s population. A further 17% live under some
form of managed democracy.1 At the same time, survey evidence suggests that
many citizens in democracies feel discontent with their political arrangements. Talk of a crisis of liberalism and democratic institutions has likewise increased sharply.2 Part of this tension has been attributed to a rosy
view of autocracy’s capabilities, notable evidence of which are China’s high
and sustained growth rates. Further, instead of relying on repression and
coercion – the archetypical characteristics of autocracy through history – it
has recently been argued that modern autocracies increasingly shelter behind democratic looking institutions and procedures (Guriev and Treisman,
2022, p. 27).3 This may extend to a more nuanced use of censorship, not least
through the control of major media outlets by autocrats’ associates or cronies. Such changes – the argument runs - have been in response to the rise
of globalisation and associated political openness over recent decades and
have been an explicit way of diluting these pressures. Parallel to this has
been the emergence of so-called managed democracies. There, political competition is diluted, not least by cutting away access to resources, media and,
in some instances, even the ability to organise effectively. The resulting political dominance – manifest, for example, in parliamentary super-majorities
– has been used to enact constitutional, personnel and other institutional
changes that facilitate perpetuation of the ruling party in power.
In this context, the obvious question is whether with such shifts in emphasis and behaviour, modern authoritarian regimes have found the elixir of
long-lasting political life? This paper argues that this is likely to be an illusion. That is, in part, because of the difficulty in sustaining such changes
over time. Factors – such as the classical problem of succession for autocrats
– are inherently disruptive. But it is also – and perhaps most powerfully – due
to the way in which such regimes organise their economies and their associThese are shares calculated by the Economist Intelligence Unit in its Democracy
Index.
2
A recent - and considered - example is Fukuyama (2022).
3
See also Naim (2022).
1

49

Simon Commander

ated governance. Their Achilles heel may be less about political legitimacy,
but more about the consequences of how their economies are managed, assets held and income and wealth distributed.

Economic pillars of authoritarian regimes
A large literature has analysed authoritarian regimes and their ability to generate and sustain growth, let alone themselves. Probably the best-known and
recent example among economists, following on from North et al. (2009), has
been Acemoglu and Robinson (2014). The latter focussed on institutions, drawing a distinction between political and economic institutions that are inclusive and those that are extractive. Inclusive polities were defined as those
based on secure property rights, impersonal transactions, incentives for investment and innovation and distributional arrangements that do not favour
only elites or the few. Extractive institutions are the flip side. In addition,
because the rewards of power – or its proximity – in authoritarian settings
can be so large, the competition for a place in the sun will tend to promote
conflict within the elite and hence to instability. Further, regimes that seek to
engineer growth through greater economic inclusion and better incentives –
China being the most obvious case in point – may initially succeed, but over
the longer term their political institutions will make this unsustainable. In
sum, extractive institutions – a feature of most authoritarian regimes – impede long run performance.
Whilst such distinctions are certainly helpful, inclusivity and exclusivity are
broad categories. This paper looks more particularly at the actual contours
of regimes that, broadly speaking, are marked by extractive institutions. Specifically, it is concerned with how political and economic players interact
and the skein of connections and relationships that develop. The underlying
argument is simple. Authoritarian regimes of all stripes are marked by some
profound similarities. These similarities crystallise around networks of connections that extend from the main loci of political power into the economy
and hence link up political with economic players. Those players can be relatively few in number and the returns to those connections also tend to be
greater. What that implies is that across the gamut of authoritarian regimes
– autocracies and managed democracies – mutually rewarding and highly
transactional relationships which deliver returns to both political and busi50
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ness players are always present. Further, there is a strong element of reciprocity in these relationships. The currency of interest to politicians spans
from contributions to politicians and/or parties, the ownership of sensitive
assets – such as the media – as well as employment, whether for themselves,
their families or other associates, but also – not least at timely moments - for
citizens. For businesses, the returns form around the acquisition of assets,
access to public contracts and finance, including from state-owned banks,
along with the acquisition of market power and the ability to extract rents.
These rewards in turn tend to permit entrenchment. The resulting persistence may be materially damaged by a loss of connections or a falling-out
with power, but even when that happens it is rare that outright expropriation
occurs.4
A further pillar of these systems is a large public sector, often including significant numbers of state-owned enterprises. Aside from responding to the
interests of the rulers, the public sector provides channels for distributing
resources and contracts, as well as exercising discretionary regulatory interventions, when required. One shift over time – particularly clear to observe
in China – is that the classical emphasis of authoritarian regimes on the
public sector has become rather more qualified. Private companies – mostly
those in the hands of the connected – have often become more prominent,
even if, ultimately, their success crucially depends on support from the state.
Authoritarian regimes consequently forge different arrays of interests than
their democratic counterparts. Those differences extend to how they manage those interests. Autocracies especially are built around relatively narrow
constellations of interest and their associated networks. These range from
the direct business interests of the autocrat and his/her family to those of key
associates and their businesses. The common glue that binds these interests
together are public resources. These may derive directly from executive decisions, the budget and/or through state-owned enterprises. Almost always,
these channels confer advantage and promote the interests of the connected. What results is invariably the accretion of economic and financial scale
and influence by those entities able to leverage these channels. Ultimately,
the most notable consequence tends to be the accumulation of market pow4

Mikhail Khodorkovsky and Yukos is one of those cases.
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er through concentration, even if corruption and dubious practices tend to
attract more attention.
The sorts of coalitions of interests vary substantially across the broad types
of autocracy. In highly personalised regimes in small countries, this coalition may be suitably small, embracing family or clan members and a limited
number of preferred businesspeople and businesses. Elsewhere, the coalitions may comprise factions within the ruling party, the security services
and specific business entities. This sort of coalition building quite frequently
involves the use of political institutions – such as legislatures – to enable cooperation and limit internal challenges to those in power.5 Such institutions
come into play in contexts that go beyond the simple partition of spoils or
granting of concessions and hence are far more likely to be required in larger, richer and more complex societies. They generally reflect ways of building and maintaining support. They are, in effect, channels for trying to address the age-old problem of autocracies – their inability to adapt.
Despite these differences, there is, however, an inherent and common tension in the way autocracies manage their constituencies of support. Maintaining support normally requires embedding these interests – as, for example, the granting of economic privileges, including assets. Needless to
say, this process – and its highly discretionary nature – tends to make those
interests resistant to change or the sorts of adaptation that may be needed.
At the same time, it also requires that those interests are effectively equilibrated; not least to limit the ability of specific groups to accrete too much
power and influence and hence possibly challenge the prevailing authority.
Some arbitrating force – individual or institutional – is required to balance
the competing claims and ambitions of the various constituencies and interests behind the regime.
In sum, what autocracies and other types of authoritarian regime have in
common is that they tend to have a common bedrock of supportive interests
coalesced around well-connected companies and individuals, with the state
as the main enabler and, often, financing agency.

5

For example, Gandhi and Przeworski (2007).
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Strains of authoritarianism
Clearly, there are many variants of authoritarian rule. Their differences may
derive from their levels of income, the extent of reliance on natural resources, geography and other factors, mostly in combination. As noted above,
some may have greater recourse to democratic (or, most commonly, democratic-looking) institutions. Yet they tend to have some similar attributes
despite such differences. Our argument is that one core similarity is the reliance on relatively small numbers of connected entities and individuals, along
with the use of the state as a funding and enabling instrument. To consider
how these arrangements work in practice, we now consider in brief several
examples of authoritarian government, some of which are autocracies, some
so-called managed democracies.
Personalised autocracy
The nexus based on the public sector and private, connected companies is
most starkly visible in personalised autocracies. When natural resources are
present, the loci of their intersection are narrowed. Consider the small, oil
and gas-rich autocracy, Azerbaijan. There, power is centred in one dynastic
family, its relations along with a very limited number of other connected
families and their businesses. The public sector and a small number of business groups account for the great bulk of the economy. The political equilibrium that exists alongside this distribution of control rights is built on the
ability of the President to act as arbiter and to set the rules of the game. These
all involve a high degree of personalisation in transactions and the persistent
confusion of public and private interests and resources. One consequence
is that the business groups assembled by the small number of connected
families have very heterogeneous portfolios (Commander and Ramazanov,
2015).6 These generally include many bad or under-performing assets that
have been acquired for political reasons or mandated by the arbiter to act
in ways not consistent with profit-maximisation. These factors stand in the
way of any substantial restructuring of their assets. The confluence of interests between the arbiter and the business groups ensures the perpetuation of
There are many similar features in other natural resource rich autocracies, for
example, Kazakhstan. See Commander and Prieskienynte (2022).
6
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large order inefficiencies. Needless to say, it also ensures limited if any space
for competitors to enter and for rivalry to emerge. Concentration, rent-seeking, huge levels of inequality and massive corruption result.
That are some similar features in play in contemporary Russia. The country
has gradually shed or debased many of its (short-lived) democratic institutions, as political power has been increasingly centralised in one man, Putin.
Economic power has also shifted as much of the country’s natural wealth –
notably in oil and gas but also diamonds and mineral – has been corralled
by the state, including through re-nationalisations. But that has also been accompanied by the rapid growth of private companies owned and controlled
by close associates of the President. This cuts across most sectors but is especially prominent in construction – particularly energy-related construction
– as well as finance, fertilisers and the media. Connected individuals and
their business vehicles have carved out dominant shares in these sectors. At
the same time, their businesses draw significant parts of their revenues from
public contracts as well as rents that arise from market power. At the same
time, a group of individuals – and increasingly their progeny – occupy the
major managerial positions in the key public sector companies. The nexus
between publicly-owned, cash rich – mostly energy – companies and a host
of contract seeking, connected companies has ensured not only massive enrichment but also combined to ensure that entry of new companies is held
back, while shifts in the production mix have been largely stillborn.
Managed democracies
Hungary is probably the clearest European example of this sub-species. In
common with outright autocracies, the growth of explicit favouritism in allocating resources and ownership in key sectors is a notable feature. Thus,
since election as Prime Minister in 2010, Viktor Orbán and his party – Fidesz
– have actively promoted the interests of a small group of businesspeople
drawn from friends, relations and other connected individuals. The rewards
of connection have mostly accrued through winning state contracts (including, ironically, some funded by the European Union). Between 2010-2016
four of the main connected businesses (including that of Orbán’s childhood
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friend – Lőrinc Mészáros – as well as Orbán’s son-in-law7) won contracts
amounting to nearly 2 billion euros. Those contracts averaged over thirteen
times the size of others offered in the same period and were granted after
receiving far fewer bidders. While the previous governments presided over
considerable corruption, it appears that one feature of the post-2010 dispensation is that allocation of rewards (viz., contracts) has been far less decentralised. In addition, they have acquired assets through privatisations.
A further plank in the Hungarian connections world is also being constructed from the merger of three banks (Budapest, MKB and Takarekbank) into
the Hungarian Bankholding. The merged entity will have a balance sheet
of around 17% of GDP. Aside from the political rhetoric of building a socalled National System of Cooperation, the project has been made possible
by the cumulative ousting of the foreign bank owners and shareholders that
emerged in the 1990s. Aside from limiting market-based disciplines along
with competition, this strategy is putting in place a financial spigot that can
be operated to benefit the connected businesses. Indeed, the new bank is
40% owned by Mészáros, with an additional 23% held by an investor group
that is also connected.8 By this process, a significant part of the banking system is in the hands of cronies. Not surprisingly, it appears that lending to
their entities has accelerated with three such recent loans alone accounting
for over 1% of Bankholding’s balance sheet.
In short, Hungary is another example of how political power has been exercised to promote business groups and individuals that actively support the
government. A variety of channels have been used, ranging from re-nationalisation to extensive limitations on competition, as well as a wide gamut
of discretionary interventions that have transferred activities or resources
to connected individuals.9 Media, finance, construction and energy have
all been sectors with high exposure to connected persons and companies.
7
One of Mészáros’ transactions involved acquiring the Mátra Power Station from
the state in 2017, then extracting significant dividend payments before selling it back,
on apparently advantageous terms, to the state-owned MVM in 2020. Thanks to István
Boza for this example.
8
Mészáros’ initial exposure was to MKB as he acquired a major stake on its re-privatisation in 2016. He then bought a large stake in Takarékbank in 2019. See Dunai
(2022).
9
This is very well documented and analysed by Mihályi (2020).
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Public contracts and public funding – whether through the budget or the
banking system – have often been the essential lubricants. Indeed, this is
a hallmark of authoritarian regimes – the large-scale application of public
resources to promote private gain.10 Politically, the payback has been clear;
the strong support of the Hungarian media being a major reason for Orbán’s
landslide re-election in 2022.
Another increasingly authoritarian regime with, however, significant democratic features is, of course, Turkey. Perhaps even more so than in Hungary,
Erdogan’s Turkey has seen a radical shift in the composition of the connected. There was, of course, a history throughout the republican period of the
Turkish state favouring certain business groups. The empires built by the Koc
and Sabanci families are some of the best-known, earlier and long-lasting
examples. What has happened since the 1990s is that these business groups
have tended to be supplanted – or, at the least, challenged – by newer entities
owned by people and families more sympathetic to political Islam and, specifically, the now-ruling AKP party. At the same time, business associations
– the most notable example being MUSAID – promoting a notionally Islamic
form of business have emerged and developed strong networks throughout
the country. These networks have also been important in fostering ties with
non-OECD economies, including those in the Muslim world.11
In the AKP era, a raft of relatively new businesses and networks have experienced rapid growth. Most are family based and function as diversified
business groups. Almost all have energy projects in their portfolio and have
acquired assets and contracts from the state, mostly from parts of the central government.12 Some of the most significant have close ties – whether
through place of origin (e.g., the Kuzu family) or beliefs. Most hail from parts
of the country – notably the eastern regions – that historically were outside
the mainstream. A number of these businessmen have also themselves
moved into politics.
10
It is important to note that this mostly does not require the outright transfer of
ownership, but rather the creation of de facto control rights over, or privileged access
to, certain public resources by private, connected parties.
11
Probably the most complex network with exposure to government, the judiciary,
army and other public institutions was the Gulen network. However, since the abortive coup in 2016 that network has been explicitly attacked and dismantled.
12
See Bugraa and Savaska (2014), particularly the discussion in Chapter 3, pp 88-90.
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To reap the rewards of connection, it has become increasingly clear that
having a neutral attitude to the government has been insufficient: clearer
allegiance has been required. The starkest example of the consequences of
not being aligned politically has been the Dogan family’s media empire. It
has been largely dismembered as the result of its opposition to the AKP.13
Indeed, one of the common features over a wide range of authoritarian regimes is that media companies tend either to be state-owned or to be among
the first to be acquired by businesses explicitly sympathetic to the ruling
power. Whilst such ventures may not necessarily be profitable, their strategic relevance to power means that they form part of the reciprocity that
marks relations between businesses and authoritarian governments. In other words, connected businesses operate media outlets as a form of quid pro
quo for other benefits. Needless to say, a captive or tame media is immensely
helpful to those in power.
One party system
Then – pretty much, sui generis – there is China. Still a unique Party based
system (albeit one with a leadership that is increasingly personalised), the
configuration of interests and connections has its own particularities, not
least the role of the Chinese Communist Party (CCP) and its placeholders.
Certainly, there is evidence of endemic cronyism and favour granted in the
allocation of public contracts as well as other resources.14 But what started
out as a more classical, socialist economy with a huge public sector has mutated over time. First, private farms and smaller businesses were permitted
and then, in the last quarter century, there has been the emergence of large,
privately owned business groups with major roles in strategic sectors. Some
of the most well-known examples are Alibaba, Tencent, Huawei and Baidu.15
Aside from receiving major amounts of public investment, contracts and
other forms of preferment, these groups have also benefited from outright
protection (as from foreign competitors). At the same time, they have been
given scope for independent decision making, as well as wealth accumulation by their founders and investors.
13
14
15

Ibid, pp 95-101.
See, for example, Pei (2016).
For a broader discussion of these issues, see Commander and Estrin (2022).
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Nevertheless, they operate under some significant constraints imposed by
government. These include the need to provide information deemed of security interest, as well as ensuring that they do not challenge the remit or
power of the state. In the last couple of years, the state has actively whittled
away at their independence imposing fines and other punitive measures. Yet
reducing their scope for autonomous decision-making also undermines the
very reasons for why these business groups have been successful. This tension lies at the heart of the Chinese autocracy. In addition, the sorts of innovation that the state supports can actually impede a wider process of discovery and diffusion. Finally – and perhaps most fundamentally – the looming
presence of governmental control will curb the appetite for invention.

Autocracy and economic performance
Until quite recently there has been a broad consensus that autocracies rarely perform well over sustained periods of time. This is attributed to their
proclivity for extraction.16 As a consequence, they lack accountability, transparency and, in many instances, are run in grossly inefficient ways. In numerous cases, their extractive nature mimics the source of the resources;
namely, natural resources whether fossil fuels, mining or other non-produced wealth.
However, over recent decades, there has been resurrection of an idea that
the Soviet Union once touted – what might be termed the competence argument. Whilst most autocracies tend to justify themselves in terms of stability
and/or nationalistic reasons, this has been increasingly fused to a broader
argument about their superior efficiency or competence. In Russia, Putin
contrasted his regime’s handling of the economy with the volatility and even
chaos of his predecessor’s term. Such claims have, of course, sounded increasingly hollow as, since 2014, income growth has stalled – and now gone
into reverse – after military incursions abroad. In Turkey, Erdogan has also
trumpeted growth as well as the adoption of policies designed to appeal to
his core support. Again, those claims have been compromised by the adoption of counter-productive economic policies, not least forcing the Central
Bank to lower interest rates at times of high inflation. As such, both Russia
and Turkey illustrate the limits of autocratic competence, as hubris, particu16

As argued by Acemoglu and Robinson (2004).
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laristic interests and ill-conceived views (for example, Erdogan’s beliefs concerning interest rates) come into play.
It is, however, in China – and to some extent in Vietnam – that the autocratic competence argument has – not surprisingly – been stressed the most
and has generated the greatest wider appeal. Hardly surprising, given that
China’s economy in 2020 was seventy-five times larger in nominal terms than
it was in 1980! This remarkable improvement in national prosperity has been
harnessed to the political argument that only the Chinese political system
could have engineered such success and without engendering any significant political turmoil of the sort unleashed by the demise of the Soviet Union. Yet, in China, as through most of Asia, growth over the last half century
has been extensive in nature. That path is now largely blocked. One leading
implication is that future growth will have to be based more on innovation.
How do autocracies fare as innovators? The answer is, for the most part,
poorly.Figure 1 uses the Economist Intelligence Unit’s (EIU) Democracy Index which gives a score ranging from 0-10, where 0-4 are categorized as authoritarian regimes, 4.01-6 are hybrid regimes, 6.01-8 are flawed democracies and 8.01-10 are full democracies. In addition, a measure of innovation
– the Global Innovation Index (GII) – which places countries on a scale from
0 (least innovative) to 100 (most innovative) is used. The underlying relationship and line is derived from data for 117 countries, with ten specifically
picked out in the figure.
The GII score is plotted against the Democracy Index using data for 117
countries for 2021, controlling for the size of the economy. It also excludes
low-income countries (defined by the World Bank’s income classification)
where little innovation could be expected.17 The plot (with a shaded area for
the 95% confidence interval) shows an upward sloping line suggesting that
a country’s innovation score is higher when the political system is democratic. Non-democratic countries have materially lower innovation scores,
although China and Vietnam lie significantly above that line.18

Low-income countries are those with a gross national income (GNI) per capita of
$1035 or less in 2019.
18
For a longer discussion see Commander et al. (2022).
17
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Figure 1: Innovation and Democracy, 2021, Controlling for the size of the economy and
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Notes: We used 2020 GDP data, which is the latest available data. Number of countries: 117.
Sources: The Economist Intelligence Unit (EIU), World Development Indicators (WDI) and World
Intellectual Property Organization (WIPO).

In sum, while there is clear variation within these broad political categories, in this large sample of countries it is evident that being democratic is
associated with more innovation. It is not hard to think of why that is the
case. Innovation often challenges the way that things are being done. It relies on the free and open exchange of ideas and arguments. It flourishes in
environments supportive of risk-taking and creativity. It takes root through
experimentation and an acceptance of trial and error. None of these attributes come easily to autocracies.
Further, the political system affects not only the amount of innovation but
also its form. A brief glance at the history of the Soviet Union, as well as Russia and China more recently, shows that they have been able to innovate. But
innovation for the benefit of society and the consumer has been relatively
muted. One of the most interesting, recent examples is from China where
government investment in artificial intelligence (AI) has powerfully promoted innovation in that industry (Beraja et al., 2022). Yet the driving motives
for that investment are closely related to the application of AI in domestic
surveillance and political control. As such, the investment may yield few, if
any, wider social benefits for the population.
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Conclusion
Modern autocracies and illiberal regimes can be wily, manipulating institutions and processes to provide themselves some degree of democratic cover.
But such attempts tend to be quite short-lived, apart from being transparent
and brittle – Russia being a prime example. Ultimately, such camouflage also
provides limited ability for adaptation: an Achilles heel of such regimes. Further, in the current array of autocracies, most have not departed from (for example, China) more traditional forms of organisation and behaviour, including recourse to repression. Further, whether “modernised” or traditional,
authoritarian regimes, particularly autocracies, have systems of economic
and political governance that concentrate power, assets and other resources in the hands of relatively few whilst making the public finances a prime
spigot to fuel their advancement. This in turn leads to the ever-present need
to manage and arbitrate rivalry among that few, let alone the time-honoured
problem of succession. What is also clear is that – stripping out commodity
booms and occasionally growth spurts – such systems foster gross inequalities, incompetence, venality and, ultimately, poor economic performance.
Over time, the dominant players’ focus on entrenchment and ensuring their
survival compromises the vitality – and ultimately, viability – of the regime.
On a more cautionary note, however, the ebb and flow of autocracy may not
necessarily decant into a vessel of democracy. Rather, instability and volatility may be the main – and lasting – consequences.
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Köszöntés

I met János for the first time during the summer 1980. I was invited by
the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences to
study the economic reform. Janos was a young and promising researcher already specialized in employment issues. This was also my field of
research in France and we began a long, fruitful and friendly cooperation. We jointly wrote and published several articles comparing French
and Hungarian labour markets in the 1980s and 1990s. Our cooperation
was in advance, considering that Hungary was yet to be admitted into
the European Union in 2004. We had the pleasure to welcome Janos in
Paris. I have appreciated particularly his sense of humor, his open mind,
the accuracy and reliability of his analysis and assessment.
Now that the so-called “transition” is finished and Europe is facing new
challenges, we still need analysis and discussion with Janos to understand better our new times.
Dominique Redor

János is a leading labor economist of his generation. I had the great pleasure of working with him and attend, as well as organize, conferences
together, dealing with issues of economic transition from plan to market. János has a unique ability to identify important issues and analyze
them so thoroughly that most economists stand by in awe and astonishment. The economics profession and society at large owe János enormous gratitude for his penetrating policy-oriented analyses. On a lighter
note, I still recall how in 2002 an entire busload of labor economists voted to turn around a conference bus in Costa Rica to go back to San José
to retrieve János who somehow thought he could stay in the initial hotel
rather than continue to the second leg of a conference – what a vote of
confidence!
I wish János all the best into the next decade and beyond!
Jan Svejnar
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Újabb hozzászólás az ismét elmaradt minimálbérvitához
Reizer Balázs és Gáspár Attila
A magyar közgazdász-társadalom gondolkodására meghatározó hatást gyakoroltak Köllő János újszerű megközelítésű tanulmányai a minimálbér-emelések foglalkoztatási hatásairól (Kertesi–Köllő, 2004, Köllő, 2001, 2009).
A szakirodalomban sokszor átlagos hatásokra helyezik a súlyt. Ezen vizsgálatok alapján, ha a minimálbér-emelés kis foglalkoztatásveszteséggel jár,
akkor az alacsony jövedelműek átlagos jövedelme nő, míg az állásvesztők
elvileg kompenzálhatók (Harasztosi–Lindner, 2018). Köllő János tanulmányai
azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az állásvesztés messze nem véletlenszerű, hanem a társadalom már korábban is marginalizált csoportjait
sújtja leginkább: az alacsony végzettségűeket, az idősebb munkavállalókat, a
hátrányos helyzetű településeken élőket és a kisvállalkozások alkalmazottait.
Tanulmányaiban és szakmai hozzászólásaiban (Benedek és szerzőtársai, 2006,
Köllő, 2012, 2021) újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a csoportok
nemcsak a munkaerőpiaci részvételhez szükséges képességekben szenvednek hiányt, hanem meg kell küzdeniük az elhibázott, érdemi támogatást nem
nyújtó szakpolitikákkal és a döntéshozók érdektelenségével is. Így hiába tűnhet elméletben megnyugtatónak a minimálbér-emelés miatt állásukat vesztők kompenzációja, ha az a gyakorlatban nem valósul meg.
Köllő János tanulmányai a megszokottnál tágabb keretben vizsgálják a minimálbér-emelés hatásait. Ezekben nemcsak arra kereste a választ, hogy
mennyivel változott a foglalkoztatás egyes részpiacokon, hanem arra is, hogy
mennyivel növelte a magasabb munkabér a munkanélküliek álláskeresési erőfeszítéseit (Kertesi–Köllő, 2004), vagy milyen hatással volt a minimálbér-emelés az adóelkerülésre (Elek és szerzőtársai, 2012).
Ebben a tanulmányban Köllő János nyomdokain haladva a 2022-es minimálbér-emelés két várható hatására szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik,
hogy a minimálbér-emelés hatása nagyon koncentrált: főként az alacsony
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végzettséget igénylő munkaköröket és a kisvállalkozásokat érinti, míg a társadalom többségére nem gyakorol érdemi befolyást. Ez az eredmény azért
fontos, mert a minimálbér-emelés e csoportok körében foglalkoztatásvesztéssel fenyeget.
A másik, hogy a minimálbér-emelés véleményünk szerint nem fog jelentős
hatást gyakorolni a foglalkoztatás fehéredésére. Mivel nem tudjuk közvetlenül megfigyelni a minimálbér melletti zsebbe fizetést, ezért állításainkat
közvetett zsebbe fizetési indikátorokra építjük. E mutatók alapján a minimálbér melletti zsebbe fizetés kevésbé jelentős, mint a 2000-es években volt (Elek
és szerzőtársai, 2009). A legvalószínűbb magyarázatunk erre a jelenségre az,
hogy a részmunkaidős és a katás foglalkoztatás jelentős mértékben kiszorította a korábban gyakori minimálbérre bejelentés melletti zsebbe fizetést.1
A Köllő János által vizsgált, 2000 és 2002 közötti 100 százalékos minimálbér-emelés és a mi tanulmányunkban vizsgált 2022-es 20 százalékos minimálbér-emelés között két fontos hasonlóság is van. A 2000-es minimálbér-emeléshez hasonlóan (Cserpes–Pap, 2008) a kormány a 2022-es emelés
kapcsán is azzal érvelt, hogy így támogatnák az alacsony jövedelmű háztartásokat, „hogy a magyar családok így fognak részesülni a gazdasági növekedés
eredményeiből” (Magyarország Kormánya, 2021), míg ellenzéki vélemények
szerint a minimálbér-emelés pusztán politikai kampánycélokat szolgált (Fazekas, 2021). A másik hasonlóság, hogy mindkét minimálbér-emelés meglepetésszerű volt, és nem előzték meg nyilvános, előzetes számítások. A szakmai értékelés főként makrogazdasági mutatókra épült, az elosztási hatások
figyelembevétele nélkül (Portfolio, 2021). A legjelentősebb különbség (a minimálbér-emelés mértéke mellett), hogy az elmúlt húsz évben jelentős méretekben elterjedtek olyan atipikus foglalkoztatási formák, amelyek fő célja feltételezhetően a munkavállalás effektív adójának csökkentése (például kata,
egyszerűsített foglalkoztatás, ekho szerinti adózás).
A tanulmány következő részeiben röviden bemutatjuk, hogy a minimálbér-emelés milyen mértékben érinti a munkavállalókat vállalatméret és foglalkozástípus szerint. Ezután leíró statisztikákkal szemléltetjük az adóelke1
Elemzésünk a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) meglepetésszerű,
2020. júliusi kivezetése előtt készült; ez utóbbi hatásának elemzése túlmutat a tanulmányunk keretein.
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rülés nagyságának hozzávetőleges mértékét. Végül az eredmények alapján
levonjuk adópolitikai következtetéseinket.

Adatok
Tanulmányunkban a NAV járulékfizetési adatait használjuk, hogy bemutassuk a különböző csoportokra gyakorolt mechanikus hatásokat. Adatbázisunk 2021. május hónapra tartalmazza minden munkavállaló bevallott jövedelmét, a foglalkoztatás típusát (teljes vagy részmunkaidős), a foglalkozás
jellegét (négyjegyű FEOR) és a munkavállaló munkahelyének (vagy munkahelyeinek) anonim vállalati azonosítóját (azonosítóit). Így meg tudjuk figyelni, hogy a munkavállaló kikkel dolgozik együtt, de ezenkívül más vállalati
jellemzőt nem tartalmaz az adatbázis. A rendelkezésünkre álló adatbázis legnagyobb hátránya, hogy nem figyelhetjük meg az egyéni vállalkozókat, így
azokat sem, akik katás alvállalkozóként valójában alkalmazotti tevékenységet folytattak. Ez azért okoz jelentős problémát, mert nagyon sokan választják ezeket az adózási formákat, hogy elkerülhessék a minimálbér adóterhét.2

Arány a 200 000 forint alatt keresõk közt
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1. ábra: A 200 000 forintnál kevesebbet keresők béreloszlása
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Nem értünk egyet a kormány értékelésével, hogy az ezeket az adóformákat választók bújtatottan foglalkoztatott adócsalók (Rényi, 2022). Véleményünk szerint ezen
adóformák elterjedése csak annyit jelent, hogy a munkavállalók alkalmazkodnak a
kormány által kínált adóösztönzőkhöz. Ez akkor is így van, ha ezek az adónemek súlyos torzításokat és igazságtalanságokat okoznak az adórendszerben.
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Az 1. ábra a 200 000 forint alatti keresetek hisztogramját mutatja 2021 májusában. A két kicsúcsosodó érték a közfoglalkoztatottak 2021-ben érvényes
bérénél (85 000 forint), illetve a minimálbér 2021-es szintjénél (164 700 forint) látható. A vizsgált hónapban a munkavállalók 9 százaléka keresett olyan
bruttó bért, amely a 2022-es minimálbér szintje alatt, de a 2021-es minimálbér szintje felett volt. Most velük foglalkozunk. Az ennél is kevesebbet
keresők nagyobbik része közfoglalkoztatott, kisebbik részéről viszont nem
tudjuk, hogy adathiba vagy a szabályok be nem tartása miatt látjuk ilyen alacsonynak a keresetüket, ezért őket kizárjuk a mintából.

Mely vállalatokat érinti a minimálbér-emelés?
A 2. ábrán azt mutatjuk meg, hogy a foglalkoztatotti létszámból számolt egyes
vállalatméret-kategóriákban mekkora az érintettek aránya (vagyis a 200 000
forintnál kevesebbet keresők aránya a teljes munkaidőben foglalkoztatottak
között). A vállalatokat ehhez négy kategóriába soroltuk: mikrovállalatok (5nél kevesebb teljes munkaidős alkalmazottal), kisvállalatok (5–49 alkalmazott), középvállalatok (50–249 alkalmazott), illetve nagyvállalatok (250 vagy
több alkalmazott). A vizsgált hónapban a vállalatok 70,05 százaléka az első,
26,60 százaléka a második, 2,71 százaléka a harmadik, 0,65 százaléka pedig
az negyedik kategóriába tartozott. Ugyanakkor a munkavállalók 9 százalékát
foglalkoztatta az első, 26 százalékát a második, 20 százalékát a harmadik, és
majdnem felét (45 százalék) a negyedik méretkategóriába tartozó vállalat.
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2. ábra: Milyen vállalatoknál dolgoznak az érintettek?

Az ábrán jól látható, hogy a minimálbér-emelés által érintettek aránya a
vállalat méretével arányosan csökken. Míg az ötnél kevesebbet foglalkoztató
mikrovállalatok körében az érintettek aránya 22 százalék, a kisvállalatoknál
(5–49 fő) már csak 16 százalék, a középvállalatoknál (50–249 fő) 9 százalék,
míg a nagyvállalatoknál (legalább 250 munkavállaló) mindössze 5 százalék.
Vagyis minél kisebb egy vállalat, a dolgozóinak annál nagyobb részét érinti a
minimálbér-emelés.
Ezt követően kiszámoltuk azt is, hogy oszlik meg a nemzetgazdasági többletteher a vállalatok között. Ehhez először kiszámoltuk minden egyes teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló elmaradását a 2022-es minimálbértől 2021-ben (ha volt ilyen), majd összegeztük a különbözeteket a teljes
mintában. Minden egyéb változatlansága mellett ennyibe került volna a
magyarországi vállalatoknak, ha a 2022-es minimálbér szintjén kellett volna alkalmazniuk a dolgozóikat 2021 ugyanazon hónapjában. Ezt összegeztük vállalatméret-kategóriánként, majd megnéztük, hogy a teljes teher hány
százalékát viseli egy-egy csoport. Az eredmény a 3. ábrán látható. A kép valamelyest változott: az összteher legnagyobb részét továbbra is a mikro- és
kisvállalatok viselik, viszont a két csoport helyet cserél a sorrendben. A kisvállalatokra a nemzetgazdasági teher több mint 40 százaléka jut, míg a mikrovállalatokra „csak” mintegy 27 százaléka. Mindazonáltal ez a két csoport
viseli a teljes nemzetgazdasági összteher kétharmadát.
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Természetesen az sem mindegy, hogy a kifizetendő új bértömeg hogyan
aránylik az eddig fizetetthez a vállalatkategórián belül. Ezt megvizsgálandó
minden egyes vállalatnál kiszámoltuk, hogy a teljes munkaidőben 200 000
forint alatt foglalkoztatottak bérének 200 000 forintra emelése százalékosan
mekkora növekedést jelent, majd ezt átlagoltuk vállalatméret-kategóriánként. Ezt a 4. ábra szemlélteti.
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Ismét a mikro- és kisvállalatok azok, amelyeknek a legnagyobb kihívást
jelenti a bérteher növekedése. A mikrovállalatok esetében ez mintegy 4
százalékos emelkedésnek felel meg (hiszen a munkavállalók mintegy 22
százalékának nő a fizetése legfeljebb 20 százalékkal). A kisvállalatoknál a
tehernövekedés körülbelül átlagosan 2 százalék, míg a fennmaradó vállalatoknál egy százalék alatt marad, a nagyvállalatoknál a béremelés elhanyagolható méretű.
A fentiek tanulsága, hogy a nagyobb, termelékenyebb vállalatok már jóval a
minimálbér felett fizetik alkalmazottaikat, így a tehernövekedés oroszlánrészét a kisebb, kevésbé termelékeny vállalatok kénytelenek megfizetni.

Mely foglalkozásokat érinti a minimálbér-emelés?
Hogy kiket érint a minimálbér-emelés, azt munkavállalói oldalról is érdemes
megközelíteni. Az 5. ábra első és második paneljén háromjegyű FEOR-kódokat ábrázolunk. Az első panel az összes megfigyelést mutatja, míg a másodikon ráközelítünk a pontfelhő azon részére, amely az első ábrán nem
kivehető. A vízszintes tengely azt mutatja, hogy az adott FEOR-kódhoz tartozó munkavállalók hány százalékát érinti a minimálbér-emelés. A függőleges tengely azt mutatja, hogy az adott FEOR-kódhoz tartozó munkavállaló
munkahelyén átlagosan mennyi az érintett. Minél magasabban van egy kör,
annál jobban érinti az adott FEOR-kódú ember tipikus munkahelyét a minimálbér-emelés; minél inkább jobbra található, annál inkább érinti magát a
foglalkozást. Minél inkább jobbra és ugyanakkor fenn van egy foglalkozás,
annál inkább szegregálódnak a minimálbér-emelés által érintettek az adott
foglalkozásba, illetve munkahelyeikre.
Tekintsünk két példát: a 751-es FEOR-kódú munkavállalóknak (építőmesterek) mindössze 5 százaléka érintett a minimálbér-emelésben, viszont ők
olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol a munkavállalók mintegy 20 százaléka érintett. Ezzel szemben az egyszerű építőipari foglalkozásúak (932) a második legnagyobb érintettségi arányt mutatják (60 százalék), viszont a munkahelyükön csak a dolgozók alig több, mint 40 százaléka érintett. Érdekes
módon a legnagyobb érintettségi arány a hivatásos sportolók és fitneszedzők
(372) esetében figyelhető meg: körükben 80 százalék körül alakul a minimálbér-emelés általi érintettség mindkét dimenziója.
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5. ábra: Mely FEOR-kódokban csoportosulnak az érintett munkavállalók?
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Mit tudunk a minimálbérhez kapcsolódó adóelkerülésről?
Értelemszerűen nem figyeljük meg közvetlenül az adóelkerülést, azonban
kereshetünk olyan mutatókat, amelyek alapján azt feltételezhetjük, hogy a
minimálbérre bejelentett munkavállalók egy része a bejelentett bére mellett
„fekete” vagy „szürke” juttatást is kap („zsebbe fizetve” vagy bújtatott foglalkoztatás keretében, kisadózóként beszámlázva a munkaadójához).
A legfontosabb ilyen információ az adott foglalkozásban kisadózói (katás)
adózással foglalkoztatottak aránya lenne. A katás adózás számunkra legfon73
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tosabb tulajdonsága az, hogy adóterhe lényegesen alacsonyabb a minimálbér adóterhénél.3 Így, ha egy foglalkozáshoz nagyon sok katás munkaviszony
kapcsolódik, akkor feltételezhetjük, hogy egy jelentős minimálbér-emelés
tovább növelheti a munkaviszonyhoz képest kedvezményes adónemek terjedését a foglalkozáson belül.4
E tanulmányban két olyan mutatót vizsgálunk meg, amelyek alapján azt feltételezhetjük, hogy a minimálbér környékén keresők között nagy számban
figyelhető meg zsebbe fizetés.
Az első ilyen mutató a foglalkozáson belüli átlagbért hasonlítja össze a
200 000 forint alatt keresők arányával. A szakirodalomban közismert tény,
hogy a foglalkozáson belüli (legális) béreloszlás majdnem lognormális (Saez,
2001), ami azt is jelenti, hogy minél magasabb az átlagbér, annál alacsonyabb
az egy foglalkozásban a minimálbért keresők aránya. Ezzel szemben a zsebbe fizetés elterjedtségére utal, ha a foglalkozás béreloszlása kétmóduszú.
Azaz, ha a foglalkozásban az átlagbér nagyon magas (az egyik módusz), közben pedig nagy arányban figyelünk meg olyan embereket, akik teljes munkaidőben dolgozva 200 000 forintnál alacsonyabb összeget keresnek (második
módusz), akkor azt feltételezhetjük, hogy a minimálbér környékén keresők
között gyakori a zsebbe fizetés (Köllő, 2008, Reizer, 2011).
A kapcsolódó eredményeket a 6. ábrán mutatjuk be, ahol a vízszintes tengelyen az átlagbér logaritmusa, a függőleges tengelyen a minimálbért keresők
aránya látható. Az egyes pontok pedig a háromjegyű FEOR-kódú foglalkozásokat jelentik. Az ábrán tisztán látszik a fent bemutatott összefüggés. A bal
felső sarokban képzettséget nem igénylő foglalkozások vannak (933 – egyszerű mezőgazdasági foglalkozások, 932 – egyszerű építőipari foglalkozások, 921
és 923 – egyszerű szolgáltató munkakörök). Ezekkel szemben nagyon sokat
keresnek az orvosok (221), hajóparancsnokok és légiirányítók (317), miközben ezekben a foglalkozásokban a minimálbért keresők aránya elenyésző. A
fenti bekezdésben bemutatott elmélet szerint ezekben a foglalkozásokban a
minimálbérre bejelentés melletti zsebbe fizetés nem gyakori.5
3
A kata havi adóterhe 50 000 forint, míg a minimálbér teljes adóterhe 2022-ben
93 000 forint.
4
Ilyen adózási forma lehet a kata megszüntetése után az átalányadózás.
5
Meglepő módon a sportolók (372) között nagyon magas a minimálbért keresők
aránya. A rendelkezésünkre álló adatok alapján nem tudjuk megmondani, hogy ez
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6. ábra: Az érintett munkavállalók és az átlagbér foglalkozásonként (ezer forint)
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Az ábra azt is megmutatja, hogy nagyon kevés olyan foglalkozást találunk,
ahol egyszerre magas az átlagbér és a minimálbért keresők aránya. Ilyen
kiugró értékeket csak az alsó panelen láthatunk, ahol ráközelítünk azokra
a foglalkozásokra, ahol az átlagbér több mint 300 000 forint volt. Itt kiugró
értékként azonosíthatunk különböző menedzseri foglalkozásokat, mint például a gazdasági szervek vezetőit (121) és a termelési egységek vezetőit (131).
Ezekben a munkakörökben sem egyértelmű azonban, hogy a kiugrás rossz
adóelkerülést jelent, vagy azt, hogy a sportolók a jövedelmüket nem munkajövedelem címén szerzik.
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hiszemű adóelkerülést takar. Lehetséges ugyanis, hogy e munkavállalók jövedelme főként osztalékból származik. Összefoglalva, a 6. ábrán az látszik,
hogy ritkák azok a foglalkozások, ahol a megszerezhető legális jövedelem
magas, miközben a minimálbérre bejelentés melletti zsebbe fizetés jelentős.
Ebből arra következtetünk, hogy a minimálbér további emelése az ilyen típusú adóelkerülést nem csökkenti érdemben.
A második típusú mérőszám azt mutatja, hogy mekkora a hivatalosan részmunkaidőben foglalkoztattak aránya a 2021-ben 200 000 forint alatt keresők
arányához képest. Bár ez a mutató nem egyértelműen utal adóelkerülésre,
mégis sok szempontból informatív lehet. Bizonyos foglalkozásoknál egyszerűen nem életszerű, hogy nagyon nagy arányban dolgozzanak részmunkaidőben a munkavállalók. Ilyen például az építőipar és a vendéglátás.6 Így, ha
ezekben a munkakörökben nagy arányban figyelünk meg minimálbér körüli
fizetéseket és részmunkaidős foglalkoztatást, akkor feltehetjük, hogy itt a
részmunkaidő gyakran azt jelenti, hogy a munkavállaló a legálisan adózott
jövedelme mellett a fizetése egy részét zsebbe kapja.
Az eredményeket a 7. ábrán számszerűsítjük. Meglepő módon az állatorvosok (224) és a pénztárosok között (421) viszonylag magas a részmunkaidős
foglalkoztatás. Itt feltételezhetjük, hogy egyes munkavállalók valóban részmunkaidőben dolgoznak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban
nem tudjuk megfigyelni, hogy milyen egyéb tevékenysége lehet a munkavállalónak, ami miatt csak részmunkaidőben akar dolgozni (például a pénztáros
munka mellett tanul, vagy az állatorvos nyugdíj vagy kisgyermekesként gyes
mellett dolgozik). Ennél meglepőbb, hogy a személyi szolgáltatások esetében
(521 – például fodrász, kozmetikus) és a vendéglátóipari foglalkozásokban
(513 – például pincér, szakács) nagyon magas a részmunkaidős foglalkoztatás. A részmunkaidő elterjedtsége különösen érdekes a vendéglátóiparban,
hiszen kvalitatív beszámolók alapján ezekben a szektorokban viszonylag alacsony órabérért nagyon sokat dolgoznak a munkavállalók.7 Mivel korábbi kutatások is arra utalnak, hogy ezekben a foglalkozásokban különösen magas a
zsebbe fizetés aránya (Elek és szerzőtársai, 2012), ezért feltételezhetjük, hogy
A hírportálok rendszeresen cikkeznek arról, hogy a magyar vendéglátósok kevesen vannak és túlterheltek (lásd például Ács, 2022). Az Eurostat (2021) statisztikái
alapján az Unióban 2021-ben az építőiparban dolgozók hetente átlagosan 39, a vendéglátóiparban dolgozók átlagosan 36 órát dolgoztak.
7
Ez már a vizsgált időszakban, 2021-ben is igaz volt (lásd Bozzay–Nyilas, 2021).
6
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itt a részmunkaidős foglalkoztatás gyakran azt a célt szolgálja, hogy a zsebbe
fizetés mellett csökkentse a foglalkoztatás adóterheit. Végül érdemes kiemelni, hogy a szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban (911 – takarítók,
922 – árufeltöltők, rakodómunkások, 932 – egyszerű építőipari foglalkozások,
933 – egyszerű mezőgazdasági foglalkozások) nagyon magas mind a teljes
munkaidőben 200 000 forint alatt keresők aránya, mind a részmunkaidőben
foglalkoztattak aránya. Mivel ezeknek a munkavállalóknak nagyon alacsony
az alkuereje, lehetséges, hogy ezekben a foglalkozásokban a munkavállaló
valójában teljes munkaidőben dolgozik, csak a munkaadó nem jelenti be teljes munkaidőben. Ez a munkavállalók számára különösen hátrányos, hiszen
így alacsonyabb táppénzre, munkanélküli-ellátásra és nyugdíjakra lesznek
jogosultak.
Mivel nem tudjuk megfigyelni a tényleges és a bejelentett munkaidő közötti különbségeket, ezért az itt bemutatott érvelésünk jelentős mértékben
feltevéseken alapul. Ha viszont feltevéseink valóban igazak, akkor a gondolatmenetből egyenesen következik, hogy ezekben a foglalkozásokban a
minimálbér emelése tovább növelheti a részmunkaidős bejelentés melletti
adóelkerülést.
7. ábra: A minimálbér-emelés által érintett munkavállalók és a részmunkaidő foglalkozá-
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Következtetések és társadalompolitikai ajánlások
Mi következik mindebből? A minimálbér-emelés csaknem minden tizedik
teljes állásban foglalkoztatott magyar munkavállalóra hatással lesz, így társadalompolitikai jelentősége nem lebecsülendő. Ugyanakkor az általa jelentett terhek kifejezetten egyenlőtlenül oszlanak el a vállalati szektor kisebb és
nagyobb szereplői között. Mivel a minimálbér-emelés főként a társadalmilag
amúgy is marginalizált csoportokat érinti, lehetséges, hogy az emelés miatt
olyan emberek veszítik el a munkájukat, akik később nagyon nehezen találnak új munkát. Köllő János értékelése szerint „[s]ok ember kis jóléti nyereségét elcserélni kevés ember tragédiájára – ez nem méltányos eljárás” (Köllő,
2021). Mi nem szeretnénk állást foglalni ebben a méltányossági kérdésben és
javaslatot tenni a minimálbér társadalmilag optimális szintjére. Ehelyett két
javaslatot tennénk.
Az egyik: a széles körű társadalmi elvárással összhangban további erőfeszítéseket kell tenni, hogy növekedjen a minimálbért keresők vásárlóereje.
Ezt azonban sokkal jobban szolgálná a minimálbér adóterhének csökkentése, amely jelenleg Magyarországon az egyik legmagasabb a világon (Krekó és
szerzőtársai, 2022). Erre a problémára az egyik legkézenfekvőbb megoldás az
adójóváírás korábban bevált intézményének valamilyen formában történő
visszavezetése vagy az adómentes minimálbér melletti többkulcsos jövedelemadózás bevezetése lenne.
A másik fontos következtetésünk, hogy már messze nem olyan elterjedt a
minimálbérre bejelentés melletti zsebbe fizetés, mint a 2000-es évek közepén
(Elek és szerzőtársai, 2012). Ezért felesleges azt várni, hogy a minimálbér-emelés hatékony eszköze lenne a gazdaság fehérítésének. Ha a gazdaság fehérítése és az adóterhek egyenletesebb elosztása a cél, akkor ennél összetettebb
intézkedésekre volna szükség. Például, ha az osztalékjövedelem adója nem
lenne sokkal alacsonyabb a munka adóterhénél, akkor nem lenne probléma, hogy a menedzsereket minimálbéren foglalkoztatják, hiszen az osztalékfizetést nem lehetne adóelkerülésre használni. Ezenkívül a bankkártyás
fizetés további terjesztésével csökkenne a vállalatok készpénzállománya, így
nehezebb lenne a zsebbe fizetéshez biztosítani a vállalati könyvelésben meg
nem jelenő készpénzt. Emellett a részmunkaidős foglalkoztatást alkalmazó
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vállalatok fokozottabb ellenőrzése is szükséges lehet, hogy az ilyen típusú
adóelkerülés csökkenjen.
Végül újra megemlítenénk, hogy a bérjellegű adóelkerülés fő kiváltó oka az
alacsony jövedelműek szélsőségesen magas adóterhe. Így a kézenfekvő jóléti célok mellett a jövedelemadózás fehérítéséhez is elengedhetetlen lenne a
minimálbér adóterhének csökkentése.
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2009-ben ismertem meg Köllő Jánost. Egy ismerősöm mutatott be neki,
Elek Péter, aki a Pénzügyminisztériumban dolgozott (ő osztályvezetőként, én mint asszisztens). Akkor még nem sejtettem...
Sem azt, hogy békaemberekkel fogok találkozni, sem azt, hogy a következő 10 évben milyen sok időt fogunk Jánossal együtt tölteni. Megkaptam tőle (és társszerzőitől, Elek Pétertől és Szabó Péter Andrástól) egy
Stata-kóddarabot, hogy a minimálbérhez kapcsolódó adóelkerülést számolgassam vele, és akkor kezdődtek a meglepetések. Például bevettek
társszerzőnek, amit nem is értettem, de nagyon megtisztelőnek és kedves dolognak tartottam. Aztán rövid PM-es karrierem után még az as�szisztensének is felvett. Azt hiszem, számára nem sok haszna volt annak,
amit elvégeztem, ezért igazán meglepett, hogy mindig nagyon kedvesen
és lakonikus nyugalommal viselte ügyetlenkedésem. Aztán az évek alatt
nagyon sokat tanultam tőle. Például, hogy a legtöbb dologra találhatunk
választ egyszerű módszerekkel, ha elég következetesen és fegyelmezetten gondolkodunk, és nincs szükség ezoterikus, tudományoskodó elméletekre. Vagy, hogy hiába dolgozunk kvantitatív módszerekkel, több
százezer megfigyeléssel, az adatsorok mögött emberek vannak. Sokakat
közülük a pálya szélén felejtettek, és ők azok, akikkel igazán érdemes
foglalkozni. A legjobb azonban az volt, hogy Jánossal igazán szórakoztató időt tölteni, és csak a világ dolgairól beszélgetni. Még most is folyamatosan meglep, hogyan tudja ennyire derűsen és iróniával kezelni azt,
amiért én már mindenkit elküldtem volna melegebb éghajlatra. Pedig
talán csak az a különbség, hogy ő veszi észre először, ha a király meztelen. Márpedig többnyire tényleg így van.
Reizer Balázs
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Töredezett munkapiaci pályák és a nyugdíjak
Simonovits András
Ebben a születésnapi cikkben a töredezett munkapiaci pályák és a nyugdíjak
kapcsolatáról írok, a kérdéskör kutatásában fordulópontot jelentő Augusztinovics–Köllő (2007)-re támaszkodva. Talán egy ilyen alkalommal megemlíthető, hogy a közös szakmai érdeklődésen túl Gusztit barátomnak tudhattam,
és Jánost barátomnak tudhatom.
Rövid írásom kiindulópontja: egy adott egyén számára a tb-nyugdíjrendszer nem a nyugdíjba vonulásakor, hanem a munkába lépésekor kezdődik.
Némileg leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a dolgozó S éven keresztül
fizet járulékot, hogy cserébe T éven keresztül kapjon nyugdíjat. Ha eltekintünk a növekedéstől és az inflációtól, akkor a reprezentatív dolgozó az éves
teljes w keresetéből t járulékkulcs szerint életpályája során összesen tSw
járulékot fizet, és ez önfenntartó nyugdíjrendszer esetén a következő összefüggés szerinti éves b nyugdíjat adja:
tSw =Tb .

(1)

Ha egyelőre eltekintünk a munkapiaci pályák töredezettségétől, akkor definíció szerint igaz, hogy az S szolgálati idő a nyugdíjba vonulási kor ( R ) és a
munkába lépési kor ( Q ) különbsége:

S = R –Q .

(2)

1. következmény. Folyamatos munkapiaci pálya és adott munkába lépési életkor esetén minél később megy valaki nyugdíjba, annál hosszabb a szolgálati ideje.
Már Augusztinovics (2005) megmutatta, milyen torzulást okoz a (2) hamis
feltételezése, nevezetesen, hogy a munkapiaci pálya folyamatos. De csak
Augusztinovics–Köllő (2007) terjesztette ki az elemzést a lehető leggazdagabb
empirikus környezetre. Akit alaposabban érdekel a munka- és nyugdíjgazdaságtan kapcsolata, ma sem kerülheti meg ennek a cikknek az alapos tanulmányozását.
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Ez a gazdag tanulmány számos témát érint: töredezett munkapályák, hosszés keresztmetszeti pályák összehasonlítása, a szakképzettség szerepe a töredezettség csökkenésében és a várható élettartam növekedésében; a vegyes
indexálás kedvezőtlen hosszú távú hatása.
Az 1. táblázatban némileg leegyszerűsítve újraközlöm utóbbi tanulmány 2.
táblázatát. Az első sor a népesség szakképzettség szerint eloszlását tartalmazza (alsó-, közép- és felsőfok), a harmadiktól kezdve pedig a szakképzettségen
belül a járulékfizetés különböző mértékű folyamatosságának (alfától gammáig) és a képzettség háromosztályos együttes eloszlását adja meg.1 A saját
jogú nyugdíjasok sorában (időskori és rokkantsági nyugdíjasoké) a három
szám a háromféle képzettség, a negyedik pedig a teljes népességen belüli
megoszlást adja. Rátérve a dolgozókra, jól látható, hogy a képzettség emelkedésével párhuzamosan jelentősen emelkedik a folyamatosabb járulékfizetők
aránya: például a folyamatosan dolgozó alfáknál az alsófokú képzettségűek
24,5 százalékáról a felsőfokú végzettségűek 64,8 százalékára. Viszont a kevésbé és nagyon töredezetten dolgozó béta–1-en és béta–2-ön keresztül az
egyáltalán nem fizetőkig haladva, a gammákhoz jutunk, és ott az alsófokúak
28,7 százalékos arányával a felsőfokúak 18,9 százaléka áll szemben.
1. táblázat: Folytonosság és képzettség együttes eloszlása (1945–1959 évjárat)
Megnevezés

Alsó-

Népességmegoszlás
32
Megoszlás a népesség százalékában
Saját jogú nyugdíjas
34,9
Alfa
24,5
Béta-1
5,7
Béta-2
6,2
Gamma (nem fizet)
28,7

KözépFelsőfokú képzettség
53
15
20,1
49,9
6,7
7,0
16,2

8,4
64,8
3,9
4,0
18,9

Összes
100
6,1
43,9
6,0
6,3
20,6

Forrás: Augusztinovics–Köllő (2007) 2. táblázata alapján.
1
„Az alfák egész évben járulékfizető tevékenységet folytatnak, tehát éppen egy
egész szolgálati évet szereznek, a béták ennél kevesebbet. Itt és a továbbiakban béta–1
az, aki nem egész évet, de fél évet vagy annál többet, béta–2 pedig, aki még fél évet
sem dolgozott az év során. A gammák sem nem nyugdíjasok, sem nem járulékfizetők.” Majd lábjegyzetben: „…az alfák és a béták együtt alkotják a korábban fehérnek
nevezett foglalkoztatottak kategóriáját. A gammák (a szürke- és a fekete-, valamint a
sehogyan sem foglalkoztatottak) számát kivonással állapítottuk meg, a nem nyugdíjas
népességből levonva a járulékfizető alfák és béták együttes létszámát” (Augusztinovics–Köllő, 2007, 539. o.)
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Írásom hátralévő részében körvonalazom, milyen fordulatot idézett elő a
nevezett cikk a rugalmas korhatárra vonatkozó saját és társszerzős kutatásaimban. Korábbi idevágó vizsgálataimban (például Simonovits, 2001) elhanyagoltam a munkapiaci pályák töredezettségét. Ha (2)-t és a T = D – R egyenletet (a D halálozási kor) behelyettesítjük (1)-be, akkor adódik a rugalmas
korhatár leegyszerűsített képlete:

b (R)= t (R –Q ) w / (D – R) .

(3)

Csak Czeglédi és szerzőtársai (2016), majd Granseth és szerzőtársai (2018) cikkekben vezettük be a munkapiaci pályák folytonossági fokát: egy 0 és 1 közötti j számot, amelynek segítségével továbbfejlesztettük a (2) egyenletet.
(Csak zárójelben említem meg, hogy a János által létrehozott Adatbank adataival számoltunk, János által a KTI-be hozott munkatársakkal: Czeglédi Tiborral, Szabó Endrével és Tir Melindával.) Definíció szerint

S = j (R –Q ) .

(4)

A (4)-et behelyettesítve (3)-ba, a módosult eszmei számla:

b (R)= tj (R –Q ) w / (D – R) .

(5)

Ha csak két csoportot különböztetünk meg, az úgynevezett alfákat és bétákat, akkor definíció szerint teljesül jb <ja =1 . Emellett figyelembe vesszük,
hogy számos ország nyugdíjrendszere a hosszú szolgálatú idejűek ( S ³Sm ,
ahol Sm a minimális szolgálati idő) egy csoportjának megengedi, hogy korhatártól függetlenül, csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjjal távozzanak.
Például Magyarországon 2011 óta a legalább 40 évi jogviszonyt elérő nők élhetnek e joggal (Nők40), miközben 2012 óta mások még csökkentett előrehozott nyugdíjat sem vehetnek igénybe. További módosítás: az (5) helyett a
linearizált magyar nyugdíjképlettel számolunk. Az alapképletek a két típus
nyugdíjba vonulási korát és nyugdíját rendre a szolgálati idő és a korhatár
függvényében adja meg:

Ra =Q + Sm és ba = dSm w ,

(6a)

illetve

Rb = R * >Q + S b és bb = dS b w , ahol S b = jb (R * – Q ) . (6b)
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A kétféle egyéni életpálya-egyenleg (befizetés mínusz kifizetés) képlete tehát

z i = tSi w –(D – Ri )bi , i = a, b .

(7)

Ha a két típus relatív gyakorisága fa , fb > 0 , összege fa + fb =1 , akkor a kiegyensúlyozott járulékkulcs mellett fa z a + fa z b = 0 . Szükségünk lesz még a
következő adatokra: d = 0,02 szolgálati skálaszorzó (amely a 40 és 50 év közti szolgálati évek nyugdíjbeszámítását adja, például 40 éves szolgálati idő a
nettó nyugdíjalap 80 százalékát), w =1 a teljes bérköltség. Önkényesen a
béták foglalkoztatássűrűségét jb = 0,7 -nek vesszük; a munkába lépési életkort Q = 22 évnek, és az előrehozáshoz szükséges minimális szolgálati időt
Sm = 40 évnek. A két típus azonos részesedését feltételezve a kiegyensúlyozott járulékkulcs t = 0,251 .
A 2. táblázatban egyszerűen szemléltetem minimodellemet. Két típus van:
alfa folytonos szolgálattal, béta szakadozottal. Az 1. típus életpálya-egyenlege (amennyivel életpályára vett befizetése meghaladja a nyugdíját) kerekítve
9 havi átlagbruttókereset, a 2. típus az 1. típus ellentettje (amennyivel az életpályára vett nyugdíja meghaladja befizetését).
2. táblázat: Nyugdíjrendszer jellemzői két típusra
Típus

a
b

Folyamatosság
foka

ji
1
0,7

Nyugdíjba
Nyugdíj a szuSzolgálati idő
vonulási kor
perbuttó kereset
(év)
(év)
arányában

Egyenleg

Ri

Si

bi

zi

62
65

40,0
30,1

0,600
0,451

–0,760
0,783

Forrás: saját szerkesztés.

Nem meglepő, hogy a fenti méltánytalan nyugdíjképlet miatt (amely nem
bünteti az előrehozott nyugdíjazást) az R korhatár és az S szolgálati idő korrelációja a várttal ellentétben negatív is lehet. Íme, a nem kívánt következmény.
2. következmény. A Nők40 és a merev korhatár rendszerében a töredezett munkapiaci pályák miatt minél hosszabb egy nő munkaviszonya, annál korábban
megy nyugdíjba.
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Egy rövid nyugdíjpolitikai megjegyzéssel zárom írásom. Augusztinovics–
Köllő (2007) megjelenésekor – az akkori kormány felkérésére – a legkülönbözőbb pártállású szakértők dolgoztak azon, hogy bemutassák saját „nyugdíjrendszerüket”. Mire a Holtzer (2010) szerkesztette kötet megjelent, az új
kormány lesöpörte az asztalról a nyugdíjreformokat. Azóta csak olyan látványos, gyakran végiggondolatlan nyugdíjintézkedésekkel találkozunk, mint
a 2. táblázatban elemzett Nők40 (2011), a munkáltatói járulékkulcs (hivatalos nevén szochokulcs) radikális csökkentése (2017–), az induló nyugdíjak
robbantása (2016–), valamint a 13. havi nyugdíj felgyorsított „visszaépítése”
(2021–2022). Az infláció 2022-es váratlan felgyorsulása (15–20 százalékra)
meglepő módon leértékelte az eddig túlértékelt induló nyugdíjakat.
Egyszer még eljön az idő, amikor elkerülhetetlen lesz a nyugdíjrendszer
újabb reformja, és talán az Augusztinovics–Köllő (2007) cikket is hasznosító
szakemberek képesek lesznek egy méltányos és hatékony nyugdíjrendszert
kidolgozni, amelyeket a majdani politikusok életbe léptetnek és sikerrel működtetnek. Remélem, János és én megérjük ezt a napot!
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János, a turista
Ebben a rövid születésnapi visszaemlékezésben Jánosról, mint túratársról szeretnék írni. Annak idején, 1975 körül több intézeti túrát szerveztem, egyiken talán János is részt vett. Aztán jöttek a gyerekek, és a nyilvános (meghirdetett) KTI-s túrák megszűntek. Jó néhány évvel később,
2010 körül észrevettem, hogy János ugyanolyan szenvedélyes turista,
mint én, és azóta sok közös túrát szerveztünk. A KTI-sek közül többször
csatlakozott Muraközy Balázs és Kőrösi Gábor, a kültagok közül csak
Ágotát és Andreát említem meg. A magányos túrázás is egészséges, de
a közös túrázás olyan beszélgetéseket is lehetővé tesz, amelyekre egyébként nem jutna idő.
Mindkettőnknek erős véleménye van az optimális útvonalakról, de sohasem vesztünk össze a részleteken. Mindketten szétszórtak vagyunk,
de hála a mobiltelefonnak, a félreértéseket viszonylag könnyen tudtuk
tisztázni. A túrabeszélgetések alatt többször eltévedtünk, de viszonylag
könnyen visszataláltunk a helyes útra. Nem tudom, hogy János mennyi
új utat köszönhet nekem, de én sokat köszönhetek neki.
Isten éltessen, János!
Simonovits András
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Kőhegyi Gergely
2007-ben ismertem meg Köllő Janót az ELTEcon-képzés tervezésének első
nagy, vidéki elvonulással egybekötött, többnapos erdőtarcsai összejövetelén,
vagy ahogy pont ő maga nevezte, a Manrézán. Persze nevét már régóta ismertem (ki ne ismerte volna a szakmában?), és egyszer már szigorlatoztattam is vele együtt a Veszprémi Egyetemen, sőt addigra az is kiderült, hogy
egyik nagybátyámnak a legjobb barátja, de korábban igazából sohasem beszélgettünk. Látatlanban kicsit tartottam tőle, főleg azután, hogy a többiek
pont őt jelölték ki, hogy nézze át azt a mikroökonómia anyagot, amelyet én
készítettem az ELTEcon számára. Eléggé izgultam, hogy mit fog mondani,
mert akkor még nem tudtam, hogy ő az az ember, akiben a hatalmas tudással
olyan szerénység párosul, amilyet én még senki másnál nem tapasztaltam.
Értékelését azzal kezdte, hogy ennek a kurzusnak az elvégzéséhez, ki kellene
lépnie a munkahelyéről. Hozzá kell tennem, hogy amikor a saját Munkagazdaságtan tantárgyát összeállította, akkor olyan tananyagot készített, amely
megszégyenített mindannyiunkat, akik főállásban foglalkoztunk ezzel a
tárggyal. Már ekkor borzasztóan sajnáltam, hogy sohasem tanulhattam nála.
Az este leszálltával, amikor néhány sör is előkerült, és már nem mondhatnám, hogy szigorúan a tantárgyakról beszélgettünk, valahogy arra terelődött
a szó a társaságban, hogy ebből a képzésből végre száműzni lehet az összes
„bullshitet”, de kisebb hitvita alakult ki arról, hogy ebből vajon a nyugati vagy
a keleti típusú-e az, ami károsabb. Ezt a vonalat továbbfűzve, néhány nap
múlva Janó egy részletesen kidolgozott prezentációt küldött a Manréza résztvevőinek levelező listájára. Sajnos nem sikerült a régi levelezőrendszerből
előkeresnem, így csak a homályos emlékeimre tudok hagyatkozni. Az egyetlen tiszta emlékem róla az, hogy percekig csapkodtam a térdem a röhögéstől,
miután megnéztem. Janó egy angol nyelvű tudományos konferenciaelőadás
tökéletes paródiáját készítette el, kiindulva a szarvasmarhák összehasonlító
elemzéséből, amelyből következtetéseket lehet levonni a „végtermékre” vo-
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natkozóan. Természetesen tökéletesen beszerkesztett képekkel illusztrálta a
deskriptív jegyeket (mint például a szarv mérete és alakja), amelyek megragadják az amerikai és az európai típus közti különbséget. De korábbi vitára
utalva kitért a kelet- és nyugat-európai példányok közti eltérésekre, és mondanom sem kell, hogy a Gender Differences probléma is fontos részét képezte
elemzésének, akárcsak néhány exogén hatás, mint a marhavész, de arra már
nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen egzakt, emésztéssel kapcsolatos
következtetést vont le a végén. Nem is ez volt a fontos.
Rögtön arra gondoltam, hogyan lehetséges, hogy valaki, akinek ennyi dolga van, mint Janónak – ami, végignézve a tudományos eredményeit, azoknak is nyilvánvaló, akik nem ismerik őt személyesen –, és akinek az egész
ELTEcon-projekt a Manrézával együtt tulajdonképpen csak egy mellékszált
jelent, nem elég, hogy jobban odateszi magát, mint sokunk, akik főállásban
végezzük ezt, de még ennyi extraenergiát áldoz kizárólag arra, hogy minket
szórakoztasson. Úgy gondoltam, hogy a világhoz és az emberekhez való hozzáállásban egyszer én is ide szeretnék eljutni.
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Egy találkozás margójára
A Közgazdaságtudományi Intézet egykor szoros kapcsolatban állt a Pannon Egyetemmel, ahol több kutató – köztük János is – tanított, illetve
részt vett a doktori iskola munkájában. Én ugyan nem ismertem őt, de
többen ajánlották, hogy válasszam témavezetőnek. Elküldtem hát Jánosnak egy rövid témavázlatot levélben. Hamar válaszolt, és megbeszéltünk egy találkozót az Intézetben. Szűk szobája közepén állt az asztala,
rajta egy régi írógép, mellette a falon krétával sűrűn teleírt, talán soha
le nem törölt tábla csüngött, vele szemben pedig egy könyvekkel roskadásig megrakott könyvesszekrény. Kicsit késve, kócosan érkezett, mert,
mint mondta, hajnalig dolgozott. Első pillantásra bohókás professzornak tűnt. Aztán gyorsan kiderült, hogy számos olyan, friss, az élvonalbeli kutatásokhoz nélkülözhetetlen ismerettel rendelkezik, mellyel csak
kevesen. Különösen igaz ez a statisztikai felvételekből vagy az államigazgatási eljárásokból származó adatokkal kapcsolatos, sokszor nehezen
hozzáférhető tudásra, mely nélkül ma nem lehet színvonalas empirikus
kutatást folytatni.
Noha sok év telt el első találkozásunk óta, és ma már lényegesen többet
tudok a közgazdasági-társadalomtudományi területen használható adatbázisokról, mint első találkozásunkkor, néha még mindig felhívom Jánost, ha valamely kutatási kérdéshez keresek adatokat, vagy úgy érzem,
hogy anomáliára leltem az adatokban. Jelentős részben neki köszönhetem, hogy ma empirikus kutatásokat végzek. János olyan példamutató
társadalmi érzékenységgel rendelkező közgazdász, akinek munkássága nagy részét a leghátrányosabb helyzetű csoportok, a képzetlenek, a
munkanélküliek, vagy az éppen büntetésüket töltők munkapiaci helyzetének a megértése alkotja. Kutatásai inspirációt jelentenek, tanácsai,
meglátásai pedig ma is sokat segítenek nekem.
Boldog születésnapot, János!
Bakó Tamás
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Kedves János, nagy szeretettel köszöntelek születésnapod alkalmából!
12 éves ismeretségünk alatt megtanultam tőled, hogy ki volt Becker, és
hogy hogyan ejtik azt, hogy Oaxaca. Hogy életet nehezít az erkölcsi, de a
Csészényiben jó a kávé kedd hajnalban diótortával. Hogy milyen volt az
Attila 41.-ben gyerekeskedni pár tíz évvel korábban, és hogy a Naphegy
utcában az erkélyen Statázni mennyivel jobb, mint a kutatószobában.
Köszönöm a tanítást, és hogy mellettem álltál a PhD nehéz időszakában!
Sok boldog szülinapot kívánok még neked, nagy hegyekkel, jó sörökkel
és jövendőbeli kutyabaráttal. Addig is küldök egy verset a remek Petritől, aki „Ötven felé” számot vetett:
Tekintve a szívem, a tüdőm és a májam
állapotát, hatvanhárom (pluszminusz
két) évet gönnolok, valószínűsítek magamnak.
Az utolsó három ezekből
vagy nagyon gyötrelmes,
vagy nagyon önfeledt lesz.

Most már tudom, hogy igazam volt.
De megváltozni mégse nem tudok.
Köpönyeg előtti esőre várok
az időt-látott pásztorok szerinti
évszázados aszálynak közepette.
(Bár néha-néha esik,
van úgy is, hogy nem süt,
hol északi, hol délszaki szél fú,
májusban havazik,
novemberben rügyezik:
és mégis, mégis ezek a túlzások folyton!
A költőket be kéne tiltani.)

Az áhított tökélyt elérni nem fogom.
A kritériumaim szerint
elismerhető igazságnak
közelébe sem férkőzhetek.
Szépség, boldogság: ilyesmivel ifjan sem
kecsegtettem magam; illetve igen
(hogy még ilyen vénen is hazudok!):
erre ment rá, pazaroltatott el
az említett ötven év;
de azt tényleg nem gondoltam,
hogy közvetlenül
elérhetőek ezek a „-ságok”, „-ségek”,
most már
tudom: közvetve sem.

Higgadjunk vissza.
Mármint a múltba. Ha már így
szóba hoztam az ötven évet,
akkor ez illendő, sőt némileg elváratik.
Nos, hát tessék:
egy igen híg, mócsingokat is
csak módjával úsztató
badella-gulyást látok magam előtt,
amiben néhány fagyos,
szétfőzhetetlen, édeskés-üveges
burgonyahasáb bukdos le-föl:
szülők, tanári karok,
lányok, később: nők (még később: gyerekek,

Véltem volt ifjúkori szertelenségnek
hinni, hogy ami
rögtön nem az, ami,
soha nem is lesz azzá.
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következményként, súlyként;
terhükre csak az anyjuknak voltak;
ennyit a pontosság kedvéért).

(Pláne, hogyha félszáznak mondanám,
vagy 0,05 évezrednyinek.)
Holott: hullong, mint a pernye,
avarégetés után,

Igen. Ennyi volt.
Tudok főzni, szeretek még…
– de már nem(igen) tudok,
valaha verset írni is tudtam.
Mindenesetre: mondták. Látásom romlik,
autót, országot vezetni már nem mernék,
egy alkonyati lépcsőn is óvatosan
botorkálok már, félek
minden meredélytől (20 centitől fölfelé),
és nem bírom a csípős ételeket.

nyúlik-szakad, utálatos!, mint az ökörnyál.
Itt van. Itt van. Rám terpeszkedik, befon,
pedig valami telítettnek-szépnek
gondoltam ezt a kerekded számot,
jóllehet tudhatnám: mindig tévedek,
ha megtagadom magam.
Ez csak egy szám a számegyenesen,
folytonosság, monotónia, megbízhatóság,
pozitív egész szám.
A többi:
néma
ujjongás, jajgatás.

Ötven év. Olyan nagy számnak tűnik.

Részemről ujjongás, éljen! éljen!
Kőműves Zsófi
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Köszöntés

Hello, Janos! Time flies, it’s already your 70th birthday. Happy Birthday!
The first time I met you was when you visited Beijing Normal University in 2015. At that
time, I worked as your junior assistant, assisting you with your lectures. During your
free time, I acted as a guide to tour the city of
Beijing with you. But it was actually you being the guide instead of me. You have an excellent sense of direction, and when I didn’t
know the way, you were always the one who led the way. When we went
shopping, I could bargain with the seller; you said I looked especially
like your grandmother. Ha-ha!
Due to our friendship in 2015, I got
an invitation from you to study in
Budapest after I received the China
Scholarship Council grant. Thank
you for taking care of me while I was
in Hungary, offering me your small
flat in Gellérthegy utca for free and
making a Budapest Survival Guide
for me.
You were a strict and patient supervisor in my studies, guiding me step
by step and helping me identifying problems and solve them so that I
could improve my academics. You were a gentle and wise elder in my
life, guiding me like a brother and a father, accompanying me through
the most challenging phase of my life and letting me learn how to live
with myself. Because of you, life in Budapest has become an unforgettable reminiscence for me.
These photos were taken when we were together, and I cherish every
day I was with you. I also look forward to seeing you in Budapest as soon
as possible.
Wu Shanshan
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János a kutatás szolgálatában - adatokkal is
Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor és Tir Melinda
János munkásságára nem tudunk úgy tekinteni, hogy ne szóljunk az MTA
KRTK Adatbankjáról. Bár többen hajoltak a tervezőasztal fölé, tettek bele téglákat, simogatták a vakolatot, majd rendezték be, mondhatjuk, hogy az épületet az alapozástól az elkészültéig János kísérte főépítészként figyelemmel.
Az Adatbank tőke, szolgáltatás és közösség lett egyben. Mindezek külön-külön talán kialakulhattak volna János nélkül is, de így együtt bizonyosan nem.
Közhely, de igaz: az egész itt több, mint a részek összege. A kutatási irányok
értő ismerete és gyakorlata nélkül a műszaki működés csupasz, az Adatbank
hathatós képviselete nélkül a vezetés pusztán műszaki igazítás, emberi megközelítés és vezetés nélkül a csapata munkája gályarabság lehet. János irányítása és vezetése ezeket a csapdákat elkerülte, ezért gondol jó érzéssel az
Adatbankra minden „öregdiákja” és használója. Az itt következő oldalakon
erre a közös munkára és abban János szerepére tekintünk vissza.

Előkészületek (1998–2004)
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) nem volt mindig adatbankja, de még csak nem is mindig dolgozott olyan adatokkal, amelyekhez
erre szükség lett volna. Az 1990-es évekig elsősorban a gazdaság egészére vonatkozó adatokat felhasználó számítások készültek, amit jellemzően a KTI-n
kívüli számítástechnikai szakszemélyzet támogatott. A kilencvenes évek közepétől a személyi számítógépek megjelenésével, majd teljesítményének növekedésével azonban vállalati, egyéni adatok használatára is lehetőség nyílt.
A kutatásmódszertan változása a magyarországi kutatóhelyeket, köztük az
MTA KTI-t is elérte, a változás kiemelkedő motorjai pedig Kertesi Gábor és
Köllő János lettek. Kertesi Gábort a chicagói egyetemen az 1990-es évek elején végzett tanulmányai, Jánost autodidakta szorgalma készítette fel a módszertani „forradalomra”, amely az 1990-es évek közepén kezdődött meg. A
közügyek és a követhető, szigorú vizsgálatok iránti elkötelezettség és a meg
98

János a kutatás szolgálatában - adatokkal is

győző narratíva a két kutató közös, közismert vonásai meg is hozták eredményeiket számos tanulmány formájában. Az időszak csúcspontja az Economic
transformation and the revaluation of human capital – Hungary, 1986–1999 címen a Research in Labor Economics sorozat 21. kötetében megjelent írás.
Természetesen nem a KTI volt az egyetlen ilyen kutatóhely. Az Adatbank
szempontjából is megemlítendő, legfontosabb ilyen műhely a közgazdaságtudományi egyetemen működött, ahol az 1990-es évek első felétől Nagy Gyula végzett a munkanélküli-nyilvántartás mikroadatain alapuló számításokat
John Micklewrighttal. A Magyar Nemzeti Bank kutatói is foglalkoztak már
mikroadatokkal, valamint a Közép-európai Egyetem is kialakított egy kis,
hatékony kutatóműhelyt John Earle vezetésével, amelyben később Telegdy
Álmos is egyre fontosabb szerepet játszott.
Az új módszerek a korábbitól eltérő munkaszervezést, az összetettebb gépezettervezést, beruházást és támogató környezetet igényelt. A KTI igazgatói,
előbb Koltay Jenő, majd Fazekas Károly mellett az adatforrást megnyitó Lázár György és Székely Judit (Országos Munkaügyi Központ), valamint Lakatos
Judit (KSH) is támogatták ezt a folyamatot. Ekkor már majdnem az összes
cikk kezdő lábjegyzetében találunk a kutatási asszisztenseknek szóló köszönetnyilvánításokat. A névsorban találjuk többek között Macskási Zsoltot, Daróczi Andort, Ábrahám Árpádot, Kézdi Gábort és Csillag Mártont, akikből
egytől egyig kiváló közgazdászok lettek. Az új rendszerben az asszisztensek
jelentősége nagy: a mikroadatok esetében a statisztikai hivatalok vagy nem
adatgazdák, vagy a hivatalok munkája nemzetgazdasági szintű átlagokra épülő mutatók számítását célozza, így nem elegendő a mikroszintű kutatás megalapozásához. Nem elegendő statisztikai modellekkel becsléseket készíteni,
majd összeállítani az eredményeket közlő táblázatokat és ábrákat. Az adatgazdától származó adatokat elsőként rendezni és tisztítani kell, ami komoly
erőfeszítést igényel, és ezt sokan nem ismerték fel. Sokaknak volt megvilágosító élmény látni, hogy a tisztított és nem tisztított adatok felhasználásával tartalmában eltérő eredmények születhetnek, ami lassan rávilágított az
előkészítő munka fontosságára. János többeknek mutatta ezt meg, és mivel a
folyamat egészében jelen volt – a tisztítástól az eredmények közléséig –, ezért
mindezt hitelesen és markáns meggyőző erővel képviselte.
A KTI Adatbank először azért jött létre, hogy a meglévő adatokat rendszerezze. A KTI-ben már több olyan kutatás folyt, amely mikroadatokat hasz99
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nált, közülük mérete miatt kiemelkedett az OMK Bértarifa-állománya, de
igény volt a Háztartási Költségvetési Felvétel, a Munkerő-felmérés, valamint
a településsoros TSTAR és sok más, kisebb adatforrás könnyű elérésére is.
Az ezzel járó feladatokat részben Kertesi Gábor, részben János irányításával
asszisztensük, Cseres-Gergely Zsombor végezte el, aki 1998-ban állt munkába. A korszak jellemző számítógépeinek 1 MB, majd – akinek telt rá – 4 MB
RAM-ja volt, merevlemezei 10–50 MB körüliek voltak (ma ilyen hardvert komolyabb kenyérpirítóba sem tesznek). A nagyméretű adatbázisokat, amilyen
a Bértarifa is volt, 100 MB-os, méregdrága magneto-optikai (MO) lemezen tárolták, míg a kisméretűek számtalan, 1,4 MB kapacitású flopilemezek voltak
szétszórva, a helyszűke miatt gyakran nyers formában és tömörítve. Mindez
igen körülményessé tette az adatok kezelését, megnyitását és „exploratív”
használatát. Az első lépés ezek rendszerezése, katalogizálása és – mivel a
technika elérhetővé vált – CD-re másolása volt. Ennek a munkának az eredményeként készült el az a négy CD lemez, amelyek az első KTI Adatbankot
alkották.
„Projektalapon” (2005–2008)
A rendszerezés és az elérhetőség biztosítása után a következő lépés az adatforrások – lehetőség szerinti – egységesítése. Miből áll ez? Sokszor tisztítás
után sem egységes a változók kódolása (például nem mindig 0 = férfi és 1
= nő). Ez az egységesítés, harmonizálás és a munka dokumentálása volt a
következő lépés, amelyet egyre több adatbázison végzett el az Adatbank. Az
adatokhoz alapleírások, változókatalógusok készültek, illetve az egységesítést, az adatbázisok címkézését végrehajtó Stata-programfájlok könnyen vis�szakereshető struktúrában és újrafuttatható formában álltak elő. A rendezett
adatok kezdtek harmonizálttá válni, az Adatbanknak pedig az adatokon túl a
dokumentumok és programok is részei lettek.
Az Adatbank működését 2005 és 2008 között egyedi kutatási projektek finanszírozták. Mivel az Adatbank jogi értelemben nem létezett, ezek a munkák
János pontos irányításával kapcsolódtak olyan kutatásokhoz, amelyek tudományos tartalma legitimálta és lehetővé tette az Adatbank tevékenységét. A
2007-ben megkezdett Finomelemzés nevű projektet – amelynek célja döntéshozók számára a megszokottnál mélyebb indikátorok kiszámítása volt – már
lényegében az Adatbank vállalta, noha még mindig nem létezett önálló szer100
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vezeti entitásként. (Ennek küzdelmes teljesítését követően János azt a fogadalmat tette, hogy ilyen projekten az Adatbank soha többet nem dolgozik.)
Az Adatbank munkáinak folyamatossá válásával önálló teret is kapott: 2005
szeptembere és 2006 augusztusa között a Budaörsi úti épület VII. emeletén
egy kétfős szobában, majd 2006 szeptemberétől a 804-es háromfős szobában,
2007 szeptemberétől pedig – az MTA Humán Tudományok Kutatóházába költözésig – a 801-es ötszemélyes szobában működött.
A munka elvégzéséhez értő asszisztenciára volt szükség: olyan munkatársakra, akik pontosan tudják, mit jelent, hogy ezek az adatok kutatási célokat
szolgálnak, képesek önállóan dolgozni, de nem feltétlenül szeretnének kutatókká válni. János a 2000-es évek elejétől tanított a Veszprémi Egyetemen
munkagazdaságtant. Ő azok közé a tanárok közé tartozott, akit nemcsak a
tananyag leadása és számonkérése érdekelt, hanem a hallgatók is. Alapos
megfigyeléseinek és jó memóriájának köszönhetően évekre visszamenőleg,
névvel és arccal azonosítva adott a hallgatóiról jellemzést. Az asszisztensi
munkára jó érzékkel választotta ki a megfelelő embereket, és kínált nekik
vonzó munkalehetőséget, így éveken keresztül volt elég munkatárs az Adatbankban. Az Adatbankot többen informálisan éveken keresztül „lányokként”
emlegették (hosszú ideig a szerveren a főmappa neve is ez volt), nem véletlenül: Galla Viktória, Bálint Mónika (2005 szeptembertől), Szabó Zsuzsanna
(2006 januártól), Bajnai Blanka (2006 szeptembertől) alkották az első csapatot. 2007 volt az az év, amikor az Adatbank formálisan létrejött, és állandósult
működésének szerkezetét megkapta. Ettől az évtől saját honlappal rendelkezik.
A 2007-es év fordulatot jelentett a mikroadat-felhasználás terén: Magyarország történetében először vált lehetségessé, hogy szakpolitikai döntések
előkészítéséhez adminisztratív adatokból adatbázist lehessen építeni. A KTI
és a Magyar Nemzeti Bank mellett a Pénzügyminisztérium közgazdasági kutatási osztálya is igyekezett empirikus közgazdasági kutatásokat folytatni. A
csapat igényes, de kicsi volt, így eredményeinek száma nem tartott lépést
a nagyobb műhelyekkel. A PM a 2000-es évek közepén az MNB-vel közösen
már olyan adatbázist használt, amely az adóhivatal (APEH) adminisztratív
adataira épültek. Az akció jogi alapja a két intézmény privilegizált jogi helyzete volt. Scharle Ágota, az osztály akkori vezetőjének célja az volt, hogy ez a
lehetőség nemzetközi tapasztalatok alapján elérhető legyen más felhaszná101
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lóknak is, akik maguk nem dolgoznak privilegizált intézménynél, de szintén
szakpolitikai döntések előkészítésére használható kutatásokon dolgoznak. A
célhoz a 2007. évi CI. törvény megszületéséhez szinte hihetetlen kitartással
és ügyességgel végzett koordinációs és lobbitevékenység vezetett. A törvény
lényegében lehetőséget nyújtott arra, hogy az adatkérő az adott népesség legfeljebb felére kiterjedő adatbázist építsen – akár több államigazgatási adatbázis anonim összekapcsolásával. Ez volt az a jogszabály, amely az Adatbank
későbbi tevékenységének sarokköve lett, és ennek alapján kezdődött el az
Adatbankbank adminisztratív adatokkal végzett munkája – kezdetben a PM
csapatával együttműködésben.

Aki bújt, aki nem – TÁMOP (2009–2013)
A KTI 2010-től elindította hároméves, munkaerőpiaci előrejelzések készítésére vonatkozó projektjét, ami mérföldkövet jelentett az Adatbank fejlesztésében és stabilizálásában. Az intézet a 2000-es években folyamatosan erősítette
jelenlétét a szakpolitikát támogató alkalmazott kutatások terén. 2007-ben
már készített egy ágazati munkaerőpiaci előrejelzést, amelyet a szakminisztérium jól fogadott. Ennek nyomán írt ki az Európai Szociális Alap irányító
hatósága egy munkaerőpiaci előrejelző rendszer kialakítását célzó kiemelt
projektet (TÁMOP 2.3.2 kódszámmal), amelyet a KTI megpályázott és elnyert.
A moduláris szerkezetű és beruházói szemléletű projekt több, adminisztratív
adatokra épülő részprojektből állt, s a cél egy több évig zajló munka megalapozása volt. Az Adatbank központi jelentőségét az adta, hogy nemcsak kiszolgálta a projektet, hanem részcéljai között szerepelt a jövőbeli tartós és
kiterjed működés megteremtése. Ehhez korábban nem létező infrastruktúrát kellett létrehoznia, valamint egy olyan szervezetet, amely nemcsak bírja
a három év terhelését, de a további folyamatos üzemelésre is alkalmas.
Az Adatbank szervezetének át kellett alakulnia. A TÁMOP kiemelt projektben zajló fejlesztések és adatkérések folyamatos munkát igényeltek, amit
csak tetézett az a jelentési és dokumentálási kötelezettség, amelyet a frissen érkezett EU-s pénzek kezelése igényel. A korábbi szerepeket újra kellett
osztani: Móni lett az Adatbank alprojekt, így az Adatbank operatív vezetője.
János volt a szakmai irányító. Zsombor koordinációs és eseti tanácsadó szerepet látott el. A több feladat több embert kívánt, így az Adatbank új munkatársakkal bővült. A TÁMOP-projekt egyszerre volt áldás is és átok is. Alkal102
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mat adott az Adatbank fejlesztésére, megmutatta, mennyi minden lehetőség
rejlik még benne, ugyanakkor megnövelte az üzemméretet, állandó nagy
feladatot teremtett. Egyre többször volt napirenden az Adatbank jövőbeli finanszírozása.
Az Adatbank a TÁMOP-projektben az önálló adatkéréssel megszerzett adminisztratív adatbázisok kezelésével magasabb technikai szintre lépett.
Egyrészt az Admin-adatbázisról már az adatigényléskor tudni lehetett, hogy
nagyméretű lesz, amit a Stata ökölszabálya segített pontosítani (100 Gbyte
feletti rekordméret lett az eredmény). Másrészt több felhasználót szerettünk
volna kiszolgálni, hiszen az adatokat a szerverről kivinni nem lehetett. Így
született meg az a 2010-ben igazi szörnynek tűnő gép, amelyben 760 Gigabyte
memória és több Terabyte lemez működött. Kicsit szerényebb testvérével, az
üzembiztonság érdekében, állandó, gyors kapcsolatban voltak. Ez a konfiguráció tette lehetővé, hogy az adatokat a statisztikai vizsgálat számára barátságos formában tároljuk, ahol egy egyed egy időszaki megfigyelése egy sorban
szerepel. Tudomásunk szerint ez volt az első nagy teljesítményű kutatási eszköz a társadalomtudomány eszközparkjában Magyarországon.
További műszaki-szervezeti előrelépés volt ebben az időben a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködésben kialakított kutatószoba közös működtetése. A KSH több olyan adatforrás gazdája, amely ugyan nem adminisztratív, de méretét, átfogó jellegét és érzékenységét tekintve azokhoz hasonlít. A
szigorú adatvédelmi szabályok miatt ezekre az adatbázisokra nem terjedt ki
a CI. törvény hatálya, így még az adminisztratív adatoknál megengedett 50
százalékos mintavételre sem volt mód. Az egyetlen lehetőséget a KSH által
a Keleti Károly utcai főépületben megnyitott kutatószoba biztosította, ahol
szigorú protokoll szerint helyben lehetett dolgozni. Az ide vezető úton János
(ismét Kertesi Gáborral karöltve) több hosszú tárgyaláson át győzte meg a
KSH képviselőit arról, hogy ezek a teljes körű adatok nem csak a kutatásokhoz szükségesek, és lehetséges a Hivatal és a kutatók számára is elfogadható
munkamódszert kialakítani. Bármilyen kényelmetlen is volt ez a megoldás, a
teljes körű adatok használata a kutatásban újabb forradalmi előrelépés volt.
Jánosnak köszönhetően az Adatbank ez alatt a négy év alatt nemcsak szervezetileg és műszakilag fejlődött, hanem szakmai súlya is nőtt. A korábban
az egyes kutatócsoportokban kezelt adatok közül egyre több került az Adatbankba, s a TÁMOP-projekt után egyre több olyan, attól független kutatási
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program indult, amely eleve az Adatbankban lévő adatokra épült. Az Adatbank kínálatának és a rá épülő projektek számának növekedésével a tapasztalatok is gyarapodtak. János, ha minden projektet nem is követett, mindegyikről tudott, és többnek a tervezésében is részt vett. Az itt adott szakmai
útmutatás az adatok ismeretében, de nemcsak az adatokra, hanem magukra
a kutatásokra vonatkozott. Az Adatbankot a KTI tudományos tanácsában János képviselte, s ez mindennek formális keretet is adott.

Adatbankból Adatközpont a Közvágóhídon (2014–2018)
A következő fordulat az Adatbank életében az MTA kutatóintézeteinek szervezeti és fizikai átalakításával jött el. 2012 óta a KTI már a KRTK (Közgazdaságtudományi és Regionális Tudományi Kutatóközpont) részeként működött. A szervezeti integráció után a fizikai következett: a jellemzően önálló
épületekben elhelyezett, humán témákkal foglalkozó budapesti kutatóhelyeket fizikailag is egy helyre telepítették, a IX. kerület Tóth Kálmán utcában
épített Humán Tudományok Központjába (HTK), az „üvegpalotába” (ahogy
egyre többen becézték). 2017 őszére többedik határidő-módosítás után az
Adatbank a KRTK-val együtt beköltözött a HTK új épületébe.
A költözéssel kapcsolatos tárgyalások már a tényleges változás előtt évekkel, 2014-ben megkezdődtek. Ezek néha feszülten zajlottak, mert a beköltöző
intézeteknek a teret nem átláthatóan allokálták, azért küzdenünk kellett. A
tárgyalásokat Fazekas Karcsi, mint főigazgató, vezette, az Adatbank érdekeit
ebben a munkában Zsombor képviselte, Jánossal egyeztetve. A költözés egyben egy új lehetőséget és fejlesztési irányt is teremtett: az Adatbank Adatközponttá alakult, egy új, az országban egyedülálló, kihelyezett KSH–KRTK kutatószoba jött létre, s – a közgazdaságtanban feltörekvő terület támogatását
célozva – része lett egy kísérleti labor. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy kísérleti
alanyokat némileg eltérő képzelt helyzetekben döntések elé állítva, pontosan vizsgálható legyen az eltérések döntésekre gyakorolt hatása, hasonlóan a
természettudományos kísérletekhez. Mindehhez meg kellett nyerni az MTA
vezetésének támogatását is, Jánosnak – Karcsi és Zsombor segítségével – sikerült megértetnie, hogy a társadalomtudósoknak az adat olyan, mint a természettudósoknak a kémcső vagy a részecskegyorsító. Az átmenetben a cél
az Adatbank munkatársai számára a megfelelő munkakörnyezet, a számítástechnikai háttér számára a megfelelő működési hely kialakítása volt: az Adat104

János a kutatás szolgálatában - adatokkal is

bank átalakítása egy stabil és átfogó tevékenységeket végző Adatközponttá.
Az erről szóló terv írta le annak a programnak a főbb vonalait, amely a következő években megvalósult (az Adatközpont a tervek szerint Csontos László
nevét viselte volna). Ezzel az elképzeléssel sikerült elérni, hogy az Adatbank
indulhatott az infrastrukturális pályázatokon, elsősorban az Adatközpont és
a kihelyezett kutatószoba megvalósításának tervével.
A KSH–KRTK kutatószoba ügye az Adatbank egyik legnagyobb és legjelentősebb vállalkozása volt, amely négy évnél tovább tartó előkészítését, számtalan egyeztetést és nagy volumenű informatikai beszerzéseket igényelt.
2016-tól a kutatószobai tárgyalások élesbe fordultak, a tárgyalások részleteivel ekkortól Szabó Endre foglalkozott. Bár még további két évet kellett várni
a megvalósulásra, rengeteg küzdelem árán lassan körvonalazódtak a szerződés részletei, finanszírozása pedig pályázatról pályázatra biztosabbá vált, lassan a beszerzések is elkezdődtek. 2018 februárjában egy 100 oldalas szerződés aláírásával és több tízmillió forint befektetésével megnyílt a KSH–KRTK
kutatószoba. A 12 terminálból, két nagy kapacitású szerverből, 14 kamerából
és komplett megfigyelő és beléptető rendszerből álló infrastruktúra egyedülálló lehetőséget biztosított a KRTK kutatóinak, hogy a KSH fontos mikroadataival a HTK épületében dolgozhassanak.
Az adatok iráni érdeklődés nőtt, az adatbázisok fejlődtek. A második kapcsolt Admin-adatbázist jelentős érdeklődés övezte – akár neves külföldi egyetemek kutatói/diákjai részéről is. Előállt a hasonló jelentőségű KSH–GEOX–
Terra–KRTK-négyes együttműködésével készült elérhetőségi adatbázis
(munkanevén GEO), amelynek segítségével számlálókörzet-szintű felbontásban vizsgálhatók az ingázási és elérhetőségi adatok. Az adatbázis méreténél
fogva sokakat megriasztott, de János több ízben, előadásban is sikeresen
bemutatta, milyen lehetőségek rejlenek benne. Elindítottuk a harmadik adminisztratív adatkapcsolást (Admin3) is, amely az eddiginél még hosszabb
időszakot fed le, és lényegesen részletesebb és több adatot tartalmaz.
Bár a KTI-n belül az Adatbank használata mind gyakoribbá vált, létjogosultságát továbbra is folyamatosan bizonygatnia kellett a kutatóközpont más intézetei számára. Bár a pályázatokon rendre sikerre szerepelt, a munkatársak
bére vagy a folyamatos dologi költségek finanszírozása állandó küzdelmet
jelentett. János kitartásának és Karcsi folyamatos támogatásának köszönhetően azonban a fejlődés töretlen volt. Adatbankot 2014-ben a Nemzeti Kutatá105
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si Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (Nekifut) program stratégiai jelentőségű
kutatási infrastruktúrának minősítette. 2017 közepére rengeteg beadvány, leírás árán sikerült Jánosnak elérni, hogy az Adatbank négy munkatársának
bére beépüljön a KRTK költségvetésébe, így a személyi finanszírozás most
először vált stabillá. Bár az Adatbank csapata többször cserélődött, néha Jánost kétségbe ejtve, de mindig sikerült a legjobb embereket megtalálnia, és
kisebb-nagyobb átszervezésekkel folytatni a munkát. Az Adatbank új babérokra is tört. Egyrészt megvalósult a 36 laptoppal felszerelt kísérleti labor is,
ami újabb izgalmas nyitás volt egy egyre jelentősebb új kutatási irány felé.
Másrészt Stata-tanfolyamokat és gyakornoki képzést indított az adatok jobb
kihasználása, a jelenlegi és jövőbeli kutatók továbbképzése érdekében.

Egyensúlyi növekedés sokkokkal (2019–)
Az Adatközpont terve tehát 2018-ra tulajdonképpen megvalósult, a négy évvel korábban leírt elképzeléseket talán még túl is szárnyalta, a KRTK Adatbank, mint márkanév azonban megmaradt. Az új kutatószoba szinte azonnal
jelentős érdeklődésre tartott számot, használóinak száma megsokszorozódott. Mondhatnánk: mi következik ezután? A mű kész, az alkotó pihen…?
Nem egészen!
Elkezdődött és szűk egy év alatt meg is valósult a kutatószobai hozzáférés
biztosítása a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatói számára. Folytak
a tárgyalások a harmadik adminisztratív adatbázis (Admin3) létrehozásáról
is, aminek eredményeként 2019-ben már elkezdődött az adatok feldolgozása,
ami a következő évekre állandó feladatot jelentett. Ugyanebben az évben az
új adatbanki honlap is elindult. Mindeközben új tervek születtek egy pécsi
kutatószoba és elsősorban az egészségügyi kutatások és más érzékenyebb
adatok publikálását elősegítő KRTK adatszoba kialakítására, s ez utóbbi meg
is valósult. A kutatószoba a Covid-19 időszaka alatt is végig üzemelt (bár időnként csökkentett kapacitással), és az elmúlt években fájóan hiányzó, hosszú
évekre visszatekintő adatbázisokat is sikerült újra beszerezni. Ezután kezdődött el a big data irány kialakítása a KTI támogatásával, melynek köszönhetően fel is állt egy kisebb csoport az Adatbank égisze alatt, akik elkezdték
kialakítani az irányelveket, módszereket és infrastruktúrát.
A kutatószobai és adatbanki adatkérések megsokszorozódásával, a feladatok bővülésével középüzemből már-már nagyüzemmé váltunk. Az addigi
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gyakorlatokat újra kellett hangolni, egyes folyamatokat automatizálni kellett, adminisztratív feladatokkal foglalkozó munkatársat felvenni és bizonyos
ügyeket szétválasztani (pályázatok, költségvetés, koordináció, klasszikus
adatbanki munka). A feladatok megtalálták a csapattagokat, mondhatnánk
organikusan, és János jó érzékkel nem avatkozott be ezekbe a folyamatokba.
A kevés veszteség között jelentős, hogy a kezdetektől a csapat sarokkövének
számító Móni pályát váltott, és kilépett az Adatbankból. Ezt bár mindannyian
megértéssel fogadtuk, nagy veszteséget jelentett. János szavait idézve: „Mint
munkaerőpiac-kutató, mély megértéssel fogadom a munkahely- és szakmaváltást, de azért fáj.”
Bár a 2018-as év addig is fordulatokkal teli volt, nyárra megjelentek az első
hírek a kutatóközpont lehetséges megszüntetéséről, illetve a finanszírozás
teljes átalakításának esélyéről. Ismét veszélybe került az Adatbank léte is,
sokáig úgy tűnt, hogy az eddig felépített óriási adatvagyon és infrastruktúra elveszhet. A következő egy évben újra számtalan formában és fórumon
bizonygatni kellett, milyen jelentős értéket jelent mindez, hol röviden, hol
hosszan, hol az MTA-nak hol belső-külső bizottságoknak újra és újra leírni,
összefoglalni, bemutatni az eddigi eredményeket és érdemeket. 2019 szeptemberében megtörtént a kutatóközpont leválasztása az MTA-ról és az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) alá rendelése. Bár a döntés immár véglegessé vált, az Adatbank finanszírozása, az addigi szerződések (így különösen a
KSH–KRTK kutatószobáé) érvényessége megkérdőjeleződött, és a finanszírozás csak lassan, ám nagy sikerrel stabilizálódott. 2021-ben az Adatbank teljes
költségvetése bekerült a KRTK beépülő forrásai közé. Most először vált pályázatoktól függetlenné a fenntartás. A pontot az i-re az tette fel, hogy 2022-ben
a csapat minden tagja határozatlan idős munkaszerződést kapott.
A 2018 májusában életbe lépő GDPR azonban nem várt problémák forrása
lett. Az adatkapcsolást végző szerv (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) jogászai az új törvény fényében a korábbi gyakorlatot támadhatónak vélték, és úgy gondolták, ez alapján már nem lehetséges többé ilyen
adatkapcsolást végezni. A tárgyalások ekkor még folytatódhattak, és velük a
munka is. 2021 februárjában azonban ismét probléma adódott. A kormány
által benyújtott adatvagyontörvény tervezete visszavonta a 2007 CI. törvényt,
amely biztosította az MTA számára az adminisztratív adatkapcsolás lehetőségét. János és Melinda – Varga Juli segítségével és Fertő Imre, az új főigazgató
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támogatásával – rohammunkával összeállították egy újabb adminisztratív
adatkapcsolás kérvényét, amelyet alig egy hét alatt az MTA elnöke, Freund
Tamás el is küldött a NISZ-nek. A gyorsaság oka, hogy a törvénytervezet kimondta: az elfogadás előtt benyújtott adatkérések még a 2007. évi CI. törvény
szerint teljesíthetők. Bár nagy könnyebbség, hogy ily módon megvalósulhat
egy minden eddiginél nagyobb, bővebb adatkapcsolás, a jövő ebből a szempontból ismét bizonytalanná vált.

***

A KRTK Adatbank legalább negyed évszázados múltra tekint vissza, eredményei nemzetközi összehasonlításban is vitathatatlanok – kivétel nélkül János
szellemi vezetéséhez köthetők. Története során több mint 1400 adatkérést
bonyolított és 774 publikációhoz járult hozzá. Adatvagyona egyedülálló, tartalmazza a legfontosabb hazai munkaerőpiaci és oktatási adatfelvételeket
esetenként 30 évre visszamenőleg, kapcsolt államigazgatási adatbázisai pedig a világ élvonalába emelik. Mindezt elismerve 2021-ben pedig elnyerte a
TOP50 Kiváló Kutatási Infrastruktúra címet. Mindez azonban számtalan küzdelem révén jött létre, János és mindenkori csapata kitartásának és munkájának köszönhetően.
Összefoglalva: mit is csinál az Adatbank? János ezt, ha álmából felkeltjük
is, elmondja. Ha kell röviden, ha kell hosszan, 30 vagy 300 karakterben, így
itt nem tesszük meg helyette. Szerénység nélkül állítható azonban, hogy világszínvonalú infrastruktúrát hozott létre. Ha valaki csapatának tagja volt, az
mindig szívesen emlékszik erre az időszakra. Ki tudja, merre megy a jövő.
Bízhatunk azonban abban, hogy János mindig is figyelte/figyeli az új trendeket és megérzései mérvadók. Bármi is történjen, az Adatbank és csapata
mindig képes lesz megújulni és újraépíteni magát.
Csapattagok régen és most:
Bajnai Blanka, Bálint Mónika, Boza István, Czafit Bence, Czeglédi Tibor, Czethoffer Éva, Cseres-Gergely Zsombor, Fazekas Károly, Galla Viktória, Göndör László, Gulybán Zsuzsa, Hönich Heléna, Károlyi Róbert, Köllő János, Molnár György,
Nagy Gyula, Orosz Eszter, Sebők Anna, Sinka-Grósz Zsuzsanna, Szabó Endre,
Szabó Tibor, Szabó Zsuzsanna, Tir Melinda, Varadovics Kitti, Varga Júlia, Vincze
Dorina.
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Azt, hogy mit jelent nekem János, legjobban egy képpel tudom leírni:
olyan ő, mint egy hatalmasra nőtt, egészséges lombkoronát növesztett,
stabilan álló fa, mely körül sok-sok ember megfér barátságban, békességben. A lombja védelmet nyújt viharos időkben, és ágaira felmászva,
gyönyörű kilátás nyílik. És ha egyszer, hosszú vándorútról visszatérve,
meg akarok pihenni az árnyékában, felkereshetem, mert bízhatok abban, hogy ott lesz.
Jánostól nem csak munkagazdaságtant tanultam. Példát mutatott többek között emberségről, partnerségről, szakmai elhivatottságról. Utóbbihoz kapcsolódóan élénken él bennem az az emlék, amikor Jánossal, az
ő szakdolgozójaként együtt dolgoztunk a diplomamunkámon. Egyik nap
– dél jócskán elmúlt, és nekem már korgott a gyomrom az éhségtől – már
közel jártunk az eredményekhez, de még valamit csinosítani kellett a
modellen, János pedig azt mondta, hogy „addig nem ebédelünk, amíg ez
ki nem jön!”. Ott nem volt őszinte a mosolyom, de János lelkesedését és
szenvedélyét látva, vonzott az efféle munkavégzés. Ez az emlék lebegett
a szemem előtt akkor is, amikor eldöntöttem, hogy pályát módosítok.
A tőle kapott sok-sok dolog közül, itt most szeretnék neki megköszönni
még egy, az életemet jelentősen meghatározó lehetőséget: 2005-ben engem, a vidéki lányt megkínált egy egyéves, határozott idejű szerződéssel,
amelynek a tárgya a munkaerőpiaci kutatások alapjául szolgáló adatok
rendezése volt. Ebből lett végül 15 adatbankos év, egy budapesti otthon,
egy férj és két gyerek. Ezzel az ajánlatával kinyílt számomra a világ.
Hálával és szeretettel gondolok Rá!
Bálint Mónika
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Kedves János!
Isten éltessen 70. születésnapod alkalmából!
Hihetetlen, hogy 12 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni az Adatbankban.
Kezdetben még részmunkaidőben, 6 hónapos szerződéssel, aztán jól itt
ragadtam. Szerencsémre! Kívánni sem kívánhattam volna jobb főnököt
és munkahelyet magamnak. Egyrészt jó érzés hasznos és előremutató
munkát végezni, másrészt mindezt szeretetteljes és baráti környezetben
tenni.
Kívánok Neked a következő évtizedekre sok örömöt, pihenést és munkát csak annyit, amennyi jólesik!
Öleléssel:
Sinka-Grósz Zsuzsanna

Éppen kirúgtak egy kutatóhelyről. Sértődötten, de némi önismerettel
felvértezve megfogadtam: „többé nem lesz főnököm”. Csak olyan felettest fogadok el, aki emberileg és szakmailag egyaránt méltó és alkalmas
arra, hogy mások vezetője legyen. Köllő János személyében mindez maradéktalanul teljesült, együtt dolgozni vele felüdülést jelentett. János igazán kiváló csapatjátékos: motiváló célokat tűz ki, megtalálja a feladathoz
az embert, akit lágyan, türelmesen és állhatatosan terelget a tennivalók
erdejében. Megnyugvással tölt el, ha néha napján én is hasonlóan cselekszem.
Szabó Endre

Különösen kedvelem János humorát és remek írói stílusát. Csapatjátékos, akivel volt szerencsém beosztottként és mentorált kutatótársaként
is együtt dolgozni. Mindkét szerepében széleslátókörű embert ismerhettem meg, aki igazán szabad és kortalan. Isten éltesse!
Sebők Anna
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Kedves János!
Boldog 70. születésnapot! Jó egészséget és sok erőt kívánunk Neked!
E pár sorral köszöntünk Téged!
Hosszú tánc az élet,
– a szeretet tánca.
Szíved dalra ébred,
s lehull minden lánca.
Félelem kötelék
nem köti a földhöz,
így juthatsz közelebb
a mennyei örömhöz.
Járd csak ezt a táncot,
lásd benne a szépet,
érezd, a szeretet,
hogy boldogít téged!
Nem kell minden lépést
tervezni előre,
hagyd lelkedre hatni
és tanulj belőle!

Járd e hosszú táncot,
együtt a világgal,
a belső derűddel,
örök vidámsággal!
Igyekezz kihozni
a legjobbat belőle,
ne ijedj meg tőle,
ne fuss el előle!
Hosszú tánc az élet,
örülj neki, s érezd!
Bűnnel a lelkedet,
nehogy összevérezd!
Élvezd ki a forgást
és a társaságot,
akkor válik széppé,
ha önfeledten járod!
(Aranyosi Ervin: Hosszú tánc)

Munkatársaid:
Vincze Dorina, Orosz Eszter Hönich Heléna
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Börtön és egészség
Bíró Anikó, Elek Péter és Márk Lili
Ebben a rövid írásban János börtönviseltekről szóló munkásságához szeretnénk kapcsolódni. János a börtönviseltek munkaerőpiaci esélyeit elemezte,
mi azt vizsgáljuk, hogy a börtönbe kerülés és az egészségügyi ellátások igénybevétele, valamint az igénybevétel által sejthető egészségi állapot milyen
kapcsolatban áll egymással. Írásunk középpontjában annak bemutatása áll,
hogy a börtönbe kerülő embereknek mennyiben más az egészségügyi állapota az általános népességéhez képest. Emellett megnézzük, hogy a börtönbe
kerülés előtt és a börtönből való szabadulás után hogyan alakul az egészségügyi állapotuk.
A büntetőjog egyik alapvető eszköze a szabadságvesztés. A szabadságvesztés intézményének a célja egyrészt a bűnözők távoltartása a társadalom többi
részétől, másrészt hogy elrettentse a potenciális bűnözőket a bűnelkövetéstől. Elrettentő hatása folytán bizonyos bűncselekmények nem valósulnak
meg, mert a börtönbüntetés lehetőségét figyelembe véve néhány potenciális
elkövetőnek nem éri meg bűnözni. Ideális esetben a börtönben eltöltött idő
pedig – például oktatás, szakképzés, pszichoterápia útján – segít a fogvatartottaknak abban, hogy szabadulásuk után ne ezt az utat válasszák.
Ahhoz, hogy megértsük a börtönbüntetéshez kapcsolódó ösztönzőket, fontos értenünk, hogy a közvetlen hatásain (távoltartás, elrettentés és edukáció)
túl milyen következményei és költségei vannak annak, ha valakit elzárunk
a hétköznapi élettől. János több cikkben is vizsgálta a börtönviseltek munkaerőpiaci esélyeit. Czafit–Köllő (2014, 2015) azt elemezte panelmodellezési
eszközökkel, hogy a börtönben töltött idő mennyiben rontja (vagy javítja) a
volt fogvatartottak munkaerőpiaci esélyeit. A szabadulás utáni első évben
a foglalkoztatási valószínűség csökken, de egy év után a börtönbe kerülés
előtti időszakhoz képest növekedés látható. A bérek viszont tartósan csökkennek, feltehetően a börtönviseltek rezervációs bérének csökkenése miatt.
Kőműves (2015) ezt az elemzést egészítette ki frissebb adatokkal és a párosítás
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módszerével. Egy másik tanulmányban János és szerzőtársai azt vizsgálják,
hogy a vállalatok milyen eszközökhöz folyamodnak a börtönviselt emberek
foglalkoztatásával járó kockázatok csökkentésére (Boza és szerzőtársai, 2020).
Eredményeik szerint a börtönből kikerülőket például nagyobb eséllyel foglalkoztatják egyszerű foglalkozásokban, projektjellegű tevékenységekben és
alkalmi munkában a börtön előtt állókhoz képest.
Jelen írásunk egy egyszerű betekintést ad a börtönbe kerülés és az egészségügyi indikátorok közötti összefüggésről. Célunk nem egy kiforrott, publikálható tanulmány írása volt, hanem az, hogy János érdeklődését felkeltsük
a börtönhöz kapcsolódó kutatásainak ebbe az irányba való lehetséges kiterjesztésére.

Adatok
Elemzésünkhöz a KRTK Adatbankja által feldolgozott kapcsolt államigazgatási adatgyűjteményt (Admin3) használjuk.1 Az Admin3 adatbázis alapvetően
a 2003–2017 közötti időszakot fedi le (benne a börtönbe kerülés és a börtönből kikerülés dátumaival), viszont az elemzésünk középpontjában lévő részletes járóbeteg-ellátási, fekvőbeteg-ellátási és gyógyszerkiváltási adatok csak
2009–2017 között állnak rendelkezésre.
Köszönettel tartozunk Jánosnak azért az emberfeletti teljesítményért, amivel kiharcolta, hogy ilyen részletes, a kutatók számára rengeteg kutatási lehetőséget megnyitó adatbázis elérhetővé váljon a KRTK Adatbankjában.

Szelekció – miben mások a börtönbe kerülők?
Az 1–3. táblázatban bemutatjuk nőkre és férfiakra külön-külön az első megfigyelt börtönbe kerülés előtti naptári évben 1. az öt leggyakrabban előforduló (ápolást indokló fődiagnózisként megjelenő) BNO-10 besorolás szerinti
diagnóziscsoportot a fekvőbeteg-ellátásban, 2. az öt leggyakrabban igénybe
vett járóbeteg-szakmacsoportot, 3. az öt leggyakrabban fogyasztott gyógyszercsoportot (egyjegyű ATC kód szerint csoportosítva, ami a gyógyszereket
hatóanyag szerint klasszifikálja). Összehasonlításként ugyanezeket a listákat
feltüntetjük a börtönbe nem kerülő lakosságra (továbbiakban kontrollcsoport) vonatkozóan is. Mivel a börtönbe kerülők jellemzően fiatalabbak, a tábA kapcsolt államigazgatási adatgyűjtemény a NEAK, MÁK, NAV, ITM és OH adattulajdonosok tulajdonát képezi.
1
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lázatok csak a 18–64 éves korosztályt tartalmazzák, hogy valamivel közelebb
kerüljön egymáshoz a két csoport életkori eloszlása. Így a börtönbe kerülők
98 százaléka szerepel az összehasonlításban.
1. táblázat: Leggyakoribb fődiagnózis-kódok a fekvőbeteg-ellátási napok száma szerint rendezve, 2009–2016 (18–64 évesek)
Börtönbe sose kerülők
Férfiak
Mentális és viselkedészavarok
Keringési rendszer betegségei
Daganatok
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei
Emésztőrendszer betegségei

Százalék Börtönbe kerülés előtti 12. hónap éve Százalék
23,72
17,84
12,49

Mentális és viselkedészavarok
Sérülés, mérgezés, külső okoka
Keringési rendszer betegségei

9,56

Emésztőrendszer betegségei

3,75

6,03

Légzőrendszer betegségei

3,17

Összes fődiagnózis-kód
100,00
Összes fekvőbeteg-ellátási nap
17 254 882
Egy főre jutó fekvőbeteg-ellátási
1,22
napok (évente)
Nők
Mentális és viselkedészavarok
18,67
A csont-izomrendszer és kötőszö14,15
vet betegségei
Terhesség, szülés, gyermekágy
12,87
Daganatok
10,88
Keringési rendszer betegségei

64,75
9,01
5,69

9,84

Összes fődiagnózis-kód
100,00
Összes fekvőbeteg-ellátási nap
21 051 748
Egy főre jutó fekvőbeteg-ellátási
1,43
napok (évente)

Összes fődiagnózis-kód
Összes fekvőbeteg-ellátási nap
Egy főre jutó fekvőbeteg-ellátási
napok (évente)

100,00
48 616
2,33

Mentális és viselkedészavarok

56,37

Terhesség, szülés, gyermekágy

12,64

Sérülés, mérgezés, külső okoka
Keringési rendszer betegségei
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

5,71
3,91

Összes fődiagnózis-kód
Összes fekvőbeteg-ellátási nap
Egy főre jutó fekvőbeteg-ellátási
napok (évente)

100,00
10 272

3,55

3,33

Pontos elnevezés: sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei.
Megjegyzés: a kategóriák a BNO-10 besorolást követik. Börtönbe kerülés előtt állók közé azokat
soroltuk, akik 12 hónappal később kerülnek először börtönbe az adatbázis alapján, tehát legalább 6 évig nem voltak korábban börtönben (2003-tól kezdődően látjuk a börtönben töltött
hónapokat). Azoknál, akiket soha nem látunk börtönbe kerülni, minden évre szerepel egy érték.
A táblázat férfiakra és nőkre, börtönbe sose kerülőkre és börtön előtt egy évvel megfigyelt emberekre külön mutatja az öt leggyakoribb fődiagnózis-kódot a fekvőbeteg-ellátásban töltött napok száma szerint rendezve.
a

Minden alcsoportban a „mentális és viselkedészavarok” felelnek a legtöbb
fekvőbeteg-ellátásban töltött napért (1. táblázat). Ugyanakkor nőknél és férfiaknál egyaránt azt látjuk, hogy a börtönbe kerülők között a börtönbe kerülés
előtti évben kiugróan gyakori a mentális betegségek miatti fekvőbeteg-ellátá-
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sok igénybevétele: a kórházban töltött napok több mint fele köthető mentális
és viselkedészavarokhoz (férfiaknál 65 százalék, nőknél 56 százalék, míg a
börtönbe nem kerülők körében ugyanez 24 százalék és 19 százalék). A „sérülés, mérgezés és külső okok egyéb következményei” miatti fekvőbeteg-ellátás
is sokkal gyakoribb a börtönbe kerülők között. Ez a kategória nem is jelenik
meg az öt leggyakoribb ok között a börtönbe nem kerülőknél, míg a börtönbe kerülőknél a kórházban töltött napok 9 százalékát (férfiak), illetve 6 százalékát (nők) teszik ki. Megjegyzendő, hogy a vizsgált korcsoportban az egy
főre jutó kórházi napok száma is jóval magasabb a börtönbe kerülők, mint
az oda nem kerülők esetében (férfiaknál 2,3 versus 1,2, nőknél 3,3 versus 1,4).
A járóbeteg-ellátásoknál (2. táblázat) azt látjuk, hogy a börtönbe kerülés
előtt álló férfiaknál és nőknél is az „elmegyógyászat, addiktológia, pszichológia” a leggyakoribb ellátási szakmacsoport (férfiaknál 19 százalék, nőknél
23 százalék), holott a börtönbe sosem kerülő lakosságnál ez a kategória kevesebb mint 5 százalékot tesz ki. A másik szembetűnő szakmacsoport a „sürgősségi betegellátás” (férfiaknál 10 százalék, nőknél 6 százalék) és férfiaknál
a „traumatológia” (10 százalék), ami részben balesetekhez, sérülésekhez,
kábítószer-túladagoláshoz köthető ellátásokhoz kapcsolódhat. Férfiaknál a
„röntgendiagnosztika és -terápia” kategória nagyobb aránya is feltehetően
balesetekhez, sérülésekhez köthető. Az egy főre jutó járóbeteg-ellátási események számában nincs nagy különbség.
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2. táblázat: Leggyakoribb járóbeteg-ellátási szakmacsoportok az ellátás darabszáma szerint
rendezve
Börtönbe sose kerülők

Százalék Börtönbe kerülés előtti 12. hónap éve

Százalék

Férfiak
Labordiagnosztika

21,09

Reumatológia és fizioterápia
Belgyógyászat
Röntgendignosztika és -terápia
Sebészet

15,47
6,63
6,37
5,55

Elmegyógyászat,
addiktológia,
pszichológia
Labordiagnosztika
Röntgendignosztika és -terápia
Traumatológia
Sürgősségi betegellátása

Összes szakmacsoport
100,00
Összes járóbeteg-ellátási esemény 62 775 616
Egy főre jutó járóbeteg-ellátási
4,43
esemény (évente)
Nők
Labordiagnosztika

20,47

Reumatológia és fizioterápia
Szülészet-nőgyógyászat
Röntgendiagnosztika és -terápia
Belgyógyászat

16,20
10,89
6,22
5,76

Összes szakmacsoport
Összes járóbeteg-ellátási esemény
Egy főre jutó fekvőbeteg-ellátási
napok (évente)
Elmegyógyászat,
addiktológia,
pszichológia
Labordiagnosztika
Szülészet-nőgyógyászat
Röntgendiagnosztika és -terápia
Sürgősségi betegellátása

Összes szakmacsoport
100,00
Összes járóbeteg-ellátási esemény 112 996 802
Egy főre jutó járóbeteg-ellátási
7,66
esemény (évente)

Összes szakmacsoport
Összes járóbeteg-ellátási esemény
Egy főre jutó járóbeteg-ellátási
esemény (évente)

18,80
13,45
10,13
9,58
8,07
100,00
76 593
3,67

22,71
14,98
12,34
6,10
5,81
100,00
25 734
8,34

Az eredeti adatban „Felvételi osztály” néven szerepel ez a szakmacsoport.
Megjegyzés: Időszak: 2009-2016. Korcsoport: 18-64 év. A kategóriák az Admin3 adatbázisban
képzett szakmacsoportokat követik. Börtönbe kerülés előtt állók közé azokat soroltuk, akik 12
hónappal később kerülnek először börtönbe az adatbázis alapján, tehát legalább 6 évig nem
voltak korábban börtönben (2003-tól kezdődően látjuk a börtönben töltött hónapokat). Azoknál,
akiket soha nem látunk börtönbe kerülni, minden évre szerepel egy érték. A táblázat férfiakra
és nőkre, börtönbe sose kerülőkre és börtön előtt egy évvel megfigyelt emberekre külön mutatja
az 5 leggyakoribb járóbeteg szakmacsoport-kódot ellátási darabszám szerint rendezve
a

A gyógyszerhasználati adatokban (3. táblázat) a központi idegrendszerre ható gyógyszerek (mint például nyugtatók, antidepresszánsok) kiváltása
a leggyakoribb a börtönbe kerülők körében, jóval meghaladva a börtönbe
soha nem kerülő népességben megfigyelt gyakoriságot (férfiaknál 23 százalék versus 10 százalék, nőknél 29 százalék versus 12 százalék). A gyakorisági
táblázatokból úgy tűnik, hogy a többi gyógyszerkategória nagyjából megfelel
az általános népességben látható leggyakoribb kategóriáknak.
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3. táblázat: Leggyakoribb hatóanyagcsoportok (egyjegyű ATC főcsoportok) vénykiváltási
hónapszám szerint rendezve
Börtönbe sose kerülők
Férfiak
C: Kardiovaszkuláris rendszer
A: Tápcsatorna és anyagcsere
N: Központi idegrendszer

Százalék Börtönbe kerülés előtti 12. hónap éve Százalék
32,85
16,46
9,58

M: Váz- és izomrendszer

9,32

B: Vér és vérképzőszervek

9,19

Összes hatóanyagcsoport
100,00
Összes hatóanyagcsoport-hónap
73 024 532
Egy főre jutó gyógyszerkiváltási
5,15
hónap (évente)
Nők
C: Kardiovaszkuláris rendszer
27,89
A: Tápcsatorna és anyagcsere
15,41
N: Központi idegrendszer
11,65
J: Szisztémás fertőzésellenes sze10,28
rek
M: Váz- és izomrendszer

8,73

Összes hatóanyagcsoport
100,00
Összes hatóanyagcsoport-hónap
99 444 709
Egy főre jutó gyógyszerkiváltási
6,74
hónap (évente)

N: Központi idegrendszer
C: Kardiovaszkuláris rendszer
A: Tápcsatorna és anyagcsere
J: Szisztémás fertőzésellenes szerek
M: Váz- és izomrendszer

23,05
19,11
15,63

Összes hatóanyagcsoport
Összes hatóanyagcsoport-hónap
Egy főre jutó gyógyszerkiváltási
hónap (évente)

100,00
47 402

11,43
10,50

2,27

N: Központi idegrendszer
C: Kardiovaszkuláris rendszer
A: Tápcsatorna és anyagcsere

29,03
15,31
13,08

M: Váz- és izomrendszer

10,72

J: Szisztémás fertőzésellenes szerek

10,42

Összes hatóanyagcsoport
Összes hatóanyagcsoport-hónap
Egy főre jutó gyógyszerkiváltási
hónap (évente)

100,00
16 388
5,31

Megjegyzés: a gyógyszerhasználat esetében az előfordulási gyakoriságot azon egyén-hónapok
alapján számoltuk, amikor volt az adott ATC hatóanyagcsoportban vénykiváltás. Mivel arról
nincs információnk, hogy egy vényen hány havi gyógyszeradag szerepel, ez a mérési módszer
alulbecsülheti a valós előfordulást, ha vannak, akik egy hónapban többhavi adagot előre
megvásárolnak. Alternatív megoldás lehet, ha a gyógyszerkiadásokkal súlyozott előfordulást
használjuk, de ez a módszer kevéssé jól tükrözi a gyógyszerhasználat előfordulási gyakoriságát,
például a daganatellenes szerek jellemzően nagyon drágák, de előfordulásuk alapján nem szerepelnének a top5-ben. Ha valaki egy hónapban többféle gyógyszer receptjét is kiváltja, akkor
az annyi megfigyelésnek minősül, ahányféle főcsoportú hatóanyagot igénybe vesz. A Százalék
oszlop azt mutatja, hogy az összes megfigyelt hatóanyag-hónapból hány százalék jut az adott
hatóanyagcsoportba.

Összességében pusztán az előfordulási gyakoriságok alapján mind az ellátási, mind a gyógyszerhasználati adatokból a mentális betegségek, viselkedési
zavarok, addiktológiai problémák erőteljes jelenléte rajzolódik ki a börtönbe kerülők körében. Emellett úgy tűnik, hogy a sérüléseknek, baleseteknek,
mérgezéseknek (ami mögött kábítószer-túladagolás is állhat) is fontos szere-
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pe van ebben a csoportban. A továbbiakban így ezekre a csoportokra fogunk
fókuszálni.
Miután azonosítottuk a legrelevánsabb kategóriákat a börtönbe kerülők
egészségügyi indikátorai közül, regressziós elemzéssel megnézzük, hogy az
életkori eloszlásra pontosabban kontrolálva milyen eltérés mutatkozik a börtönbe kerülők és a börtönbe sosem kerülők között. Lineáris valószínűségi
modelleket becsülünk éves adatokon, ahol a függő változó mindig azt mutatja, hogy az adott kategóriában az adott évben volt-e igénybevétel, vagy sem.
Az egyszerűség kedvéért tehát ebben az elemzésben eltekintünk a mennyiségtől (fekvőbeteg-ellátásnál a kórházban töltött napoktól, járóbeteg-ellátásnál az események darabszámától, gyógyszerhasználatnál pedig a vények
darabszámától).
yit = a + bbit + gt + Dita + eit .

(1)

Külön modelleket becsülünk nemenként és korcsoportonként. A korcsoportokat a börtönbe kerülők életkori eloszlása alapján definiáltuk. Az első
korcsoport 22 éves korig a börtönbe kerülők negyedét öleli fel, a középső
két kvartilis alkotja a második korcsoportot (23–41 éves korosztály), végül a
negyedik kvartilisbe tartozó emberek alkotják az utolsó csoportot. A modellekben kontrolálunk naptári évre ( gt ) és éves életkor kategóriákra ( Dita ). Az
egyenletben a b változó jelöli a börtönbe kerülés előtti 12. hónapban levő embereket. Esetükben a kimeneti változó az ehhez tartozó naptári év igénybevételét mutatja. A börtönbe soha nem kerülőknek minden évre szerepel egy
megfigyelés a becslési mintában. Fő együtthatónk tehát a b koefficiens, ami
azt mutatja meg nekünk, hogy a börtönbe kerülés előtt állók hány százalékponttal nagyobb (kisebb) valószínűséggel veszik igénybe az adott egészségügyi ellátást hasonló korú és nemű emberekhez képest, akiket a mintánkban
soha nem látunk börtönbe kerülni.2
A szelekciós egyenletek eredményeit a 4–7. táblázatokban foglaljuk össze. A
táblázatokban minden cella egy-egy külön lineáris valószínűségi modell esetén mutatja a börtönbe kerülőkre kapott, becsült együtthatót. A táblázatban
a becsült együttható alatt feltüntetjük a börtönbe sosem kerülőkre vonatkozó
Az egészségügyi adatokat 2009-től kezdődően figyeljük meg, a börtönben töltött
hónapokat azonban már 2003-tól kezdve látjuk. A becslésekben a börtönbe nem kerülők közé tehát olyanok fognak kerülni, akik legalább az utóbbi hat évben nem kerültek börtönbe.
2
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átlagos értéket és a relatív különbséget, vagyis a becsült koefficienst leosztva
a börtönbe nem kerülők átlagával. A relatív különbség így közvetlenül összehasonlíthatóvá teszi az egyes korcsoportokra és nemekre vonatkozó becsléseket.
A 4. táblázat tartalmazza az aggregált egészségügyi igénybevételi változókat.
A járóbeteg-ellátási hatás függ attól, hogy melyik korcsoportot nézzük: a 23–
41 éves korcsoportban a börtönbe kerülők nagyobb eséllyel vesznek igénybe,
de az idősebb korosztályban (férfiaknál a fiatalabbaknál is) a kapcsolat negatív. Fekvőbeteg-ellátásnál minden korosztályban felül vannak reprezentálva
a börtönbe kerülők. A fiatal nők (22 éves vagy fiatalabb) esetében a leginkább
kiugró ez az eltérés (a hatás a kontrollcsoport átlagának 2,5-szerese). Vénykiváltás és háziorvosi vizit összességében jóval alacsonyabb valószínűséggel
történik a börtönbe kerülők körében szinte minden alcsoportban, de különösen a legfiatalabbak körében. Ez a két indikátor mutatja talán legjobban
az „átlagember” kapcsolatát az egészségügyhöz, hiszen gyógyszert az is szed
időnként, akinek nincs komolyabb ellátást igénylő betegsége, ugyanígy nem
kell ahhoz nagy egészségügyi probléma, hogy az ember időnként megforduljon a háziorvosánál. Például a 23–41 éves korosztályban a börtönbe nem
kerülő férfiak 62 százaléka és a nők 74 százaléka fordul meg évente legalább
egyszer a háziorvosánál, és a férfiak 49 százaléka, a nők 66 százaléka használ
valamilyen gyógyszert évente legalább egyszer, és ezek a mutatók 4–12 százalékponttal alacsonyabbak a később börtönbe kerülők esetében. Ez utóbbi
két változó tehát azt sugallja, hogy a börtönbe kerülők alacsonyabb eséllyel
férnek hozzá vagy veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
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4. táblázat: Szelekciós egyenlet eredménye az átfogó egészségügyi mutatókra, 2009–2016
(a börtönbe kerülés előtti 12. hónap indikátorának becsült együtthatója a fő egészségügyi
igénybevételi változókra korcsoportok szerint, nemenként)
Jaróbetegellátás
Férfiak
Életkor: 22 alatt
N = 2 876 870
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 979 032
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 9 735 428
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Nők
Életkor: 22 alatt
N = 2 737 468
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 961 038
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 12 304 062
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség

Fekvőbetegellátás

Vénykiváltás

Háziorvosi
vizit

–0,022***
(0,006)
0,589
–0,037
0,016***
(0,005)
0,510
0,031
–0,040***
(0,006)
0,709
–0,056

0,064***
(0,004)
0,062
1,038
0,074***
(0,003)
0,050
1,476
0,092***
(0,005)
0,158
0,582

–0,198***
(0,006)
0,586
–0,338
–0,115***
(0,005)
0,493
–0,233
–0,173***
(0,007)
0,729
–0,237

–0,137***
(0,006)
0,820
–0,167
–0,054***
(0,005)
0,619
–0,087
–0,083***
(0,006)
0,789
–0,105

0,019
(0,018)
0,683
0,028
0,047***
(0,011)
0,694
0,068
–0,041**
(0,013)
0,810
–0,051

0,242***
(0,020)
0,095
2,556
0,181***
(0,012)
0,154
1,176
0,123***
(0,013)
0,184
0,667

–0,163***
(0,021)
0,673
–0,242
–0,103***
(0,012)
0,658
–0,157
–0,086***
(0,014)
0,841
–0,102

–0,234***
(0,020)
0,858
–0,273
–0,043***
(0,011)
0,738
–0,058
–0,024
(0,012)
0,870
–0,028

Megjegyzés: a táblázat minden cellája egy külön lineáris valószínűségi modell fő becsült együtt
hatóját mutatja. Ez a Börtönbe kerülő kétértékű változó együtthatójának értéke, amely az első
megfigyelt börtönbe kerülés előtti 12. hónapban 1, egyébként 0. A kimeneti változók éves szin
ten mutatják, hogy adott naptári évben az egyén vett-e igénybe adott egészségügyi ellátást. A
börtönbe kerülők egyszer szerepelnek a mintában, börtönbe kerülés előtti 12. hónap naptári
évében. Azoknál, akiket nem látunk börtönbe kerülni soha, minden évre szerepel egy érték. A
becslésben naptári évre és életkorcsoportokra kontrollálunk. A becslésben robusztus, egyéni
szinten klaszterezett standard hibákat használunk. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05.
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Fekvőbeteg-ellátásban a legjelentősebb eltérés a mentális zavaroknál látható (5. táblázat). A középső korcsoportba tartozó férfiak esetében a becsült
együttható a kontrollcsoport átlagának nyolcszorosa, középkorú nőknél
17-szerese, de a fiatalabb és idősebb korosztálynál is erős és szignifikáns eltérést találunk, hasonlóan a sérülések, mérgezések, külső okok esetéhez. A
keringési rendszer kategóriáját azért mutatjuk be, mert a mentális zavarok
után ez a leggyakoribb fődiagnózis az általános népességben. Elsősorban 42
évesnél idősebb börtönbe kerülőknél látszik már, hogy szignifikánsan nagyobb eséllyel kerülnek kórházba keringési problémák miatt, de a relatív
különbség mértéke jóval alacsonyabb a mentális zavarokhoz és sérülésekhez
képest. Érdekesség, bár nem igazán meglepő, hogy a 22 évesnél fiatalabb nők
körében a terhesség miatti fekvőbeteg-ellátás jóval gyakoribb, mint az általános népességben, a kontrollcsoport átlagához képest hatszoros az eltérés. A
4. táblázatban náluk látott kiugró fekvőbeteg-ellátási igénybevétel valószínűleg ennek tudható be.
A járóbeteg-ellátások tekintetében az „elmegyógyászat, addiktológia, pszichológia” kategória van kiemelten felülreprezentálva a börtönbe kerülők
körében (6. táblázat). Minden életkorcsoportra és mindkét nem esetében
sokkal nagyobb valószínűséggel vesznek igénybe ilyen ellátást a börtönbe
kerülők. A relatív eltérés annál nagyobb, minél fiatalabb korcsoportról van
szó: 22 évesnél fiatalabb férfiak esetében a börtönbe nem kerülők átlagának
4,4-szerese a becsült együttható, míg a 42 éves vagy annál idősebb korosztályra csak a kontrollcsoport átlagának 1,4-szerese.
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5. táblázat: Szelekciós egyenlet eredménye a börtönbe kerülők legfontosabb fődiagnózis-kódjaiban, 2009–2016 (a börtönbe kerülés előtti 12. hónap indikátorának becsült együtthatója
a különböző fődiagnózisú fekvőbeteg-ellátások igénybevételére korcsoportok szerint, nemenként)
Mentális
zavaroka
Férfiak
Életkor: 22 alatt
N = 2 876 870
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 979 032
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 9 735 428
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Nők
Életkor: 22 alatt
N = 2 737 468
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 961 038
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 12 304 062
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség

Sérülésb

Keringési
rendszer

0,033***
(0,002)
0,005
6,696
0,038***
(0,002)
0,005
7,958
0,042***
(0,003)
0,009
4,674

0,050***
(0,003)
0,015
3,399
0,042***
(0,002)
0,011
3,859
0,063***
(0,003)
0,014
4,520

–0,001
(0,001)
0,003
–0,399
0,002**
(0,001)
0,005
0,444
0,007**
(0,002)
0,049
0,143

0,063***
(0,010)
0,005
11,980
0,073***
(0,007)
0,004
16,697
0,065***
(0,008)
0,012
5,304

0,062***
(0,011)
0,009
6,990
0,060***
(0,006)
0,005
12,511
0,064***
(0,008)
0,014
4,708

0,000
(0,002)
0,002
0,000
0,004
(0,002)
0,005
0,881
0,015**
(0,005)
0,047
0,319

Terhességc
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,148***
(0,016)
0,031
4,758
0,073***
(0,009)
0,081
0,907
0,003
(0,003)
0,001
2,035

Pontos elnevezés: Mentális és viselkedészavarok.
Pontos elnevezés: Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei.
Pontos elnevezés: Terhesség, szülés, gyermekágy.
Megjegyzés: a táblázat minden cellája egy külön lineáris valószínűségi modell fő becsült együtt
hatóját mutatja. Ez a Börtönbe kerülő kétértékű változó együtthatójának értéke, amely az első
megfigyelt börtönbe kerülés előtti 12. hónapban 1, egyébként 0. A kimeneti változók éves szinten
azt mutatják, hogy az egyén az adott naptári évben vett-e igénybe legalább egyszer fekvőbetegellátást az adott fődiagnózissal. A börtönbe kerülők egyszer szerepelnek a mintában, börtönbe kerülés előtti 12. hónap naptári évében. Azoknál, akiket nem látunk börtönbe kerülni soha,
minden évre szerepel egy érték. A becslésben naptári évre és életkorcsoportokra kontrollálunk.
A becslésben robusztus, egyéni szinten klaszterezett standard hibákat használunk. ***p < 0,001,
**p < 0,01, *p < 0,05.
a

b
c
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6. táblázat: Szelekciós egyenlet eredménye a börtönbe kerülők legfontosabb járóbeteg-ellátási szakmacsoportjaiban, 2009–2016 (a börtönbe kerülés előtti 12. hónap indikátorának
becsült együtthatója a különböző szakmacsoportú járóbeteg-ellátás igénybevételére korcsoportok szerint, nemenként)
Elmegyógyászat,
addiktológia,
pszichológia
Férfiak
Életkor: 22 alatt
N = 2 737 468
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 961 038
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 12 304 062
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Nők
Életkor: 22 alatt
N = 2 876 870
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 979 032
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 9 735 428
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség

Sürgősségi
SzülészetTraumatológia
betegellátása
nőgyógyászat

0,076***
(0,004)
0,017
4,404
0,076***
(0,003)
0,028
2,694
0,062***
(0,004)
0,044
1,404

0,096***
(0,005)
0,070
1,367
0,090***
(0,003)
0,062
1,461
0,117***
(0,005)
0,072
1,632

0,062***
(0,005)
0,118
0,528
0,077***
(0,004)
0,082
0,938
0,068***
(0,005)
0,075
0,911

0,123***
(0,015)
0,016
7,554
0,153***
(0,010)
0,038
3,999
0,169***
(0,013)
0,086
1,966

0,099***
(0,016)
0,064
1,559
0,169***
(0,010)
0,055
3,056
0,160***
(0,012)
0,070
2,273

0,072***
(0,015)
0,084
0,861
0,101***
(0,009)
0,053
1,917
0,096***
(0,011)
0,078
1,236

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,131***
(0,020)
0,203
0,645
0,019
(0,012)
0,347
0,055
-0,054***
(0,011)
0,146
-0,369

Az eredeti adatban „Felvételi osztály” néven szerepel ez a szakmacsoport.
Megjegyzés: a táblázat minden cellája egy külön lineáris valószínűségi modell fő becsült együtt
hatóját mutatja. Ez a Börtönbe kerülő kétértékű változó együtthatójának értéke, amely az első
megfigyelt börtönbe kerülés előtti 12. hónapban 1, egyébként 0. A kimeneti változók éves szin
ten mutatják, hogy adott naptári évben az egyén legalább egyszer vett-e igénybe adott szakmacsoportban járóbeteg-ellátást. A börtönbe kerülők egyszer szerepelnek a mintában, börtönbe kerülés előtti 12. hónap naptári évében. Azoknál, akiket nem látunk börtönbe kerülni soha,
minden évre szerepel egy érték. A becslésben naptári évre és életkorcsoportokra kontrollálunk.
A becslésben robusztus, egyéni szinten klaszterezett standard hibákat használunk.***p < 0,001,
**p < 0,01, *p < 0,05.
a
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Nők esetében a legfiatalabb korcsoportra ez az arány 7,5, míg a legidősebbekre csak 2,0. Bemutatjuk a sürgősségi betegellátásra és a traumatológiára vonatkozó eredményeket. Ezekben az ellátásokban a börtönbe kerülők minden
korosztályban és minden nemben erősen felülreprezentáltak, de a férfiaknál
ennek mértéke kevésbé függ a korosztálytól. Végezetül a járóbeteg-ellátásnál
is látszik, hogy a terhességhez köthető ellátás fiatalabb korcsoportokban jellemzőbb a börtönbe kerülők körében, mint az átlagos népességben: az egy
év múlva börtönbe kerülő 22 évnél fiatalabb nők 13 százalékponttal nagyobb
valószínűséggel vesznek igénybe ilyen ellátást a többiekhez képest, ahol az
átlag 20 százalék. A hatás jóval alacsonyabb a fekvőbeteg-ellátásban a terhességnél és szülésnél talált hatáshoz képest, de ez nem meglepő, mert a
nőgyógyászati járóbeteg-ellátás nem feltétlenül terhességekkel kapcsolatos,
míg a fekvőbeteg-ellátás teljesen hozzá kötődik (adataink nem tartalmazzák
a magánellátást).
A 7. táblázat néhány kiemelt hatóanyagcsoportra mutatja be a szelekciós
becslést. A központi idegrendszer gyógyszereit (N, N05, N06) két-háromszor
akkora valószínűséggel használja egy börtönbe kerülő, mint egy börtönbe
nem kerülő ember. A fiatalabb és középkorú korosztálynál a pszicholeptikumok és pszichoanaleptikumok esetében még nagyobb az eltérés. A kardiovaszkuláris rendszer (A) és a tápcsatorna és anyagcsere (C) gyógyszereit azért
mutatjuk be, mert ezek igen gyakoriak az általános népességben, ám ezekből a börtönbe kerülők kevesebbet használnak. Ezt akár magyarázhatja jobb
egészségi állapot is, de valószínűbb, hogy a rosszabb hozzáférés áll mögötte.
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7. táblázat: Szelekciós egyenletek eredményei a börtönbe kerülők leggyakoribb hatóanyagcsoportok (egyjegyű ATC főcsoportok), 2009–2016 (a börtönbe kerülés előtti 12. hónap indikátorának becsült együtthatója a különböző gyógyszerkategóriák fogyasztására korcsoportok szerint, nemenként)
N
Férfiak
Életkor: 22 alatt
N = 2 876 870
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 979 032
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 9 735 428
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Nők
Életkor: 22 alatt
N = 2 737 468
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 23–41
N = 5 961 038
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség
Életkor: 42 felett
N = 12 304 062
A kontrollcsoport átlaga
Relatív különbség

N05

N06

C

A

0,048***
(0,004)
0,047
1,031
0,052***
(0,003)
0,056
0,923
0,044***
(0,005)
0,181
0,243

0,034***
(0,003)
0,009
3,794
0,037***
(0,002)
0,021
1,722
0,044***
(0,004)
0,052
0,841

0,008***
(0,002)
0,006
1,285
0,014***
(0,002)
0,021
0,679
0,016***
(0,003)
0,079
0,204

–0,014***
(0,001)
0,020
–0,702
–0,020***
(0,002)
0,093
–0,215
–0,155***
(0,005)
0,518
–0,299

–0,032***
(0,003)
0,094
0,000
–0,011***
(0,003)
0,096
0,000
–0,058***
(0,005)
0,330
0,000

0,089***
(0,014)
0,046
1,918
0,148***
(0,010)
0,080
1,859
0,177***
(0,014)
0,290
0,610

0,059***
(0,010)
0,007
8,089
0,114***
(0,009)
0,028
4,028
0,158***
(0,013)
0,095
1,656

0,016*
(0,007)
0,008
1,908
0,062***
(0,007)
0,035
1,788
0,078***
(0,011)
0,154
0,505

–0,012**
(0,004)
0,017
–0,717
0,015*
(0,007)
0,086
0,174
–0,039**
(0,014)
0,615
–0,063

–0,041***
(0,011)
0,115
–0,356
–0,007
(0,009)
0,150
–0,047
0,009
(0,014)
0,444
0,020

Jelmagyarázat: N – idegrendszer, ezen belül N05 – pszicholeptikumok (benne nyugtatók) és
N06 pszichoanaleptikumok (benne antidepresszánsok), C – kardiovaszkuláris rendszer (benne
vérnyomáscsökkentők), A – tápcsatorna és anyagcsere (főleg antidiabetikumok, azaz cukorbetegséghez köthető gyógyszerek).
Megjegyzés: a táblázat minden cellája egy külön lineáris valószínűségi modell fő becsült együtt
hatóját mutatja. Ez a Börtönbe kerülő kétértékű változó együtthatójának értéke, amely az első
megfigyelt börtönbe kerülés előtti 12. hónapban 1, egyébként 0. A kimeneti változók éves
szinten mutatják, hogy adott naptári évben az egyén legalább egyszer vett-e igénybe adott
hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszert. A börtönbe kerülők egyszer szerepelnek a mintában,
börtönbe kerülés előtti 12. hónap naptári évében. Azoknál, akiket nem látunk börtönbe kerülni
soha, minden évre szerepel egy érték. A becslésben naptári évre és életkorcsoportokra kontrollálunk. A becslésben robusztus, egyéni szinten klaszterezett standard hibákat használunk.
***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05.
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Eseményelemzés – Befolyásolja a börtön az egészségügyi kimenetek pályáját?
Következő lépésként a börtönbe kerülőkre szűkítjük a mintát, és megvizsgáljuk, hogyan alakultak az egészségügyi igénybevételi indikátorok a börtönbe
kerülés előtt és után. Az egyszerűség kedvéért, valamint hogy az indikátorok
szintje is látható legyen, csak leíró ábrákat mutatunk az eseményelemzési
keretben. A következő ábráinkon a 0-adik időszak a teljes börtönben töltött
időt lefedi, és azon időre vonatkozóan számítottuk ki a negyedévenkénti
egészségügyi ellátás átlagos mértékét. A függőleges tengely azt mutatja, hogy
adott relatív negyedévben a börtönbe kerülők mekkora része veszi igénybe
az adott típusú ellátást.3
Az 1. ábrán a fekvőbeteg-ellátás három részcsoportját mutatjuk be: a) mentális és viselkedészavarok, b) sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos
egyéb következményei és c) terhesség, szülés és gyermekágy. A börtönbüntetés ideje alatt visszaesik mindhárom mutató. Nem egyértelmű, hogy ez az
alacsonyabb hozzáférés, a börtönben történő kezelések eltérő adminisztrációja (például ha az adatbázisban nem vagy nem minden esetben szerepel a
börtönbüntetés alatt kapott ellátás) vagy valós csökkenés (tehát például ténylegesen kevesebb baleset, sérülés éri a börtönben a fogvatartottakat) miatt
látható, vagy esetleg a nem megfelelő ellátás miatt. A mentális és viselkedészavarok, valamint a sérülések, mérgezések tekintetében a börtönbe kerülés
előtt erőteljes növekvő pálya rajzolódik ki, majd a börtönből kikerülés után
egy alacsonyabb szinten állnak be ezek az indikátorok. A szülészeti fekvőbeteg-ellátásban nem látszik semmilyen változás azon túl, hogy a börtönben
töltött idővel csökken.

3
Precízebben fogalmazva a negyedéves igénybevétel az igénybevétel hónapjaival
súlyozva van, tehát nagyobb súllyal szerepel valaki, aki például mind a három hónapban vett igénybe járóbeteg-ellátást, mint aki csak egyszer.
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1. ábra: Eseményelemzés – fekvőbeteg-ellátás
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Megjegyzés: az ábrákon a börtönbe kerülés óta eltelt negyedéveknél a 0-adik jelöli a börtönben
töltött teljes időszakot. A kimeneti változók 0-nál a teljes börtönben időszakra mutatják az átlagos negyedéves igénybevétel mértékét. A függőleges tengelyen az átlagos negyedéves igénybe
vétel szerepel az igénybevétel hónapjaival súlyozva van, tehát nagyobb súllyal szerepel valaki,
aki például mind a három hónapban vett igénybe járóbeteg-ellátást, mint, aki csak egyszer.

A 2. ábrán a járóbeteg-ellátás három indikátorát – a) elmegyógyászat, addiktológia és pszichológia, b) traumatológia, c) szülészet-nőgyógyászat – ábrázoljuk, amelyek a fentiekhez hasonló mintázatot követnek.
A mentális és viselkedészavarok esetében és annak járóbeteg-ellátásban
legközelebbi megfelelőjénél, az „elmegyógyászat, addiktológia és pszichológia” kategóriánál látható börtönbe kerülés előtti markáns növekedés mögött
többféle magyarázat húzódhat meg. Az ilyen jellegű kezelések összefügghetnek a börtönbe kerüléssel, de nem egyértelmű, hogy az oksági kapcsolat, ha
van, milyen irányú. Elképzelhető, hogy a mentális betegség is a bűnözéshez
vezető okok között szerepel. A kapcsolódó járóbeteg-ellátási kategória tartalmazza az addiktológiai kezeléseket is, amelyek szerhasználathoz, túladagoláshoz kötődhetnek, így közvetlen kapcsolatban lehetnek az elkövetett bűncselekménnyel. Fordított oksági kapcsolat is előfordulhat, de itt már többféle
mechanizmusra gondolhatunk. Például lehet, hogy a várható börtönbüntetés
és az attól való félelem váltja ki a mentális problémákat. Előfordulhat, hogy
a börtönbe kerülés és az azt megelőző tárgyalás folyamata során valamiért
fény derül korábban diagnosztizálatlan mentális betegségekre, például mert
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a bíróság szakértői vizsgálatot rendel el a beszámíthatóság megvizsgálására.
Annak eldöntésére, hogy a fenti mechanizmusok közül melyik dominálja a
látott mintázatot, további elemzésre és/vagy exogén identifikációs lehetőségre lenne szükség.
2. ábra: Eseményelemzés – járóbeteg-ellátás
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Megjegyzés: lásd a 1. ábra megjegyzését.

A sérülés, mérgezés és külső okok egyéb következményei miatti fekvőbeteg-ellátásban, illetve a traumatológiai járóbeteg-ellátásban is erős növekedés látható a börtönbe kerülés előtt. A magyarázatok között itt is szerepe
lehet a kábítószer-használatnak és -túladagolásnak, de az is lehet, hogy a
bűnözéshez köthető kockázatosabb, erőszakosabb életmód felel a bekerülés
előtti növekedésért. Mindenesetre a traumatológiai ellátás a bekerülés előtti
három évvel látható szint alá süllyed rögtön a szabadulás után.
A 3. ábrán a gyógyszerek négy csoportjára mutatjuk be a kiváltási gyakoriságokat. Látványos, hogy a négy gyógyszercsoport fogyasztása megnő a
börtönben töltött idő alatt, majd utána körülbelül visszaáll a börtön előtti
pályára. Ez feltehetően a börtönviselt, illetve később börtönbe kerülő népességnek a mindennapi életben vett korlátozott hozzáférhetőségét, személyes
fontosságát vagy anyagi korlátait tükrözheti.
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3. ábra: Eseményelemzés – vénykiváltás
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c) Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszerei (C)
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Megjegyzés: lásd a 1. ábra megjegyzését.
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Diszkusszió
Rövid írásunkban rámutattunk, hogy a börtönbe kerülők átlagosan kevesebb
gyógyszert fogyasztanak, kevesebbet jelennek meg a háziorvosuknál, de nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba a börtönbe kerülést megelőző évben, mint az átlagos népesség. Az előbbi két indikátor valószínűleg azt tükrözi, hogy ezek az emberek kevésbé férnek hozzá az egészségügy leggyakoribb
szolgáltatásaihoz, amelyeket az emberek jelentős többsége amúgy gyakran
igénybe vesz.
A kórházba kerülés elsődleges okai a mentális és viselkedészavarok, a sérülések, mérgezések, valamint fiatal nőknél a terhesség. Hasonlóan kiugróan magas az elmegyógyászati, addiktológiai és sürgősségi ellátáshoz és
traumatológiához köthető járóbeteg-igénybevétel, valamint a nyugtató- és
antidepresszáns-használat. Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a
börtönbe kerülőknek sokkal rosszabb a mentális egészsége és a sérülések,
mérgezések is gyakoribbak náluk. Nők esetében látható, hogy a börtönbe
kerülés és a korai terhesség erősen korrelál egymással.
A börtönben töltött időszak alatt a gyógyszerfogyasztás jelentősen megnő, a
járó- és fekvőbeteg-ellátás igénybevétele viszont visszaesik. A kikerülés után
némi javulás látható a börtönbe kerülőket legmarkánsabban érintő, egészségre utaló indikátorokban, tehát a mentális betegségekkel, függőséggel és
sérülésekkel, mérgezésekkel összefüggő mutatókban, de ennek a mintázatnak a pontos megértése és az okok felderítése további kutatást igényel.
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Kedves János!
Megtisztelő volt számomra, hogy részese lehettem egy kutatásnak, amelyen együtt dolgozhattunk. Nagyon sokat tanultam tőled társadalomtudományról, jó kérdésekről és jó válaszokról. Ezzel kapcsolatban Heisenberg szavai jutottak eszembe: „A tudomány nemcsak azért fejlődik, mert
folyamatosan magyarázatot kell adnia az újonnan felfedezett tényekre,
hanem azért is, mert ismételten megtanít bennünket: mit is jelent a megérteni ige”. Rád különösen jellemző, hogy újra és újra meg akarod tudni,
mit jelent a megérteni ige, és ezt másoknak is újra és újra elmagyarázod.
Köszönet érte! A könyvben, ahol ezt a mondatot olvastam (A rész és az
egész, beszélgetések az atomfizikáról) sajnos egyre több párhuzam fedezhető fel a mai világunkkal, így ha ráérsz, olvasd el, jó szívvel ajánlom.
És mivel a munka világáról nagyon sokat publikáltál, és szereted az irodalmat, álljon itt egy vers Weöres Sándortól:
Munkanélküliek
Feléjük indulnak az utcák,
lassan testükbe gyökereztek,
szűk sorsuk beléjük fogódzik,
mint földbe a vásott keresztek,
vagy nők levendula-szagba,
mikor már túl sokat szemeztek,

s a napjaik, bús libasorban,
hosszú kötélen lengedeznek,
mint kormos szélben rongyos ingek,
miket egyszer kiteregettek,
szekrénybe többé sose tesznek.

Születésnapod alkalmából Isten éltessen!
Üdvözlettel:
Szabó Lajos
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Keresetek a politikai karrierek előtt, alatt
és után
Boza István, Károlyi Róbert és Köllő János
Bevezető*
Az, hogy mennyit kellene egy politikusnak keresni, örökzöld kérdés, amely
a tudományos folyóiratoktól a kocsmák teraszáig mindenhol felmerül. Az
elérhető kereseti lehetőségek jelentősen befolyásolhatják a politikusok kiválasztódását, teljesítményüket és hivatalhoz való ragaszkodásukat is. Ezek az
összefüggések azonban közel sem egyértelműek. A civil szférától való eltávolodás humántőke-veszteséggel, így hosszú távú bérhátránnyal járhat, amit a
magas rövid távú előnyöknek (magas politikusi kereseteknek) vagy alacsony
fluktuációnak kell kompenzálnia. A jókora előnyök által vonzóvá váló pálya
azonban a jó képességűek pozitív szelekciójával is járhat, ami a valódi előnyök érzékelt szintjét felnagyíthatja.
Jelen tanulmányban a magyar népesség felét lefedő, 2003 és 2017 közötti
adminisztratív egyéni paneladatok segítségével vizsgáljuk a parlamenti képviselők, polgármesterek, illetve központi és helyi önkormányzati tisztviselők
kereseti pályáit. A rendelkezésünkre álló adatok segítségével elemezzük,
hogy miképpen alakult teljes keresetük politikai pályájuk előtt, alatt és után.
A politikai, illetve tisztviselői karrierbe történő nem véletlen szelekciót egyéni fix hatásos, illetve párosításon alapuló módszerek segítségével ragadjuk
meg. Kihasználva adatsorunk hosszú időbeli kiterjedését két, politikailag
markánsan eltérő időszakra bontva próbáljuk szemléltetni az általános politikai környezet szerepét a hosszú távú előnyök (avagy hátrányok) meglétére.
A politikusi fizetések kompenzáló bérkülönbségeket és hatékonysági bér
megfontolásokat is tükröznek. A fizetéseknek többek között kompenzálni* Meglepőnek tűnhet, hogy mit keres János szerzőként egy, a saját magának szóló
ajándékkötetben található tanulmányon. A magyarázatot Boza István, a fejezetet követő, keretes köszöntése tartalmazza. A leírtak nem feltétlenül tükrözik Köllő János
szakmai véleményét, a vétett hibákért B. I. és K. R. vállalja a felelősséget.
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uk kell a kampányolással járó költségeket, az utazást és a lakóhelytől távoli
munkavégzést is. A magas bérszint emellett növeli a visszaélések miatti hivatalvesztés költségét is. Ugyanakkor a szelekcióra vonatkozó hatások már
nem ilyen egyértelműek. Ha a potenciális politikusokat csak a jövedelmük
növelése érdekli, a magasabb fizetések a jobb képességű jelentkezők irányába tereli a rendszert. A magasabb fizetések azonban a politikai haszonlesők
(avagy a járadékvadászok) irányába mozdíthatják el a jelentkezők összetételét (Besley, 2004). Mattozzi–Merlo (2008) egy alternatív magyarázattal szolgál
arról, hogy mi okozza ezt az ellentmondásos hatást: miközben a magas fizetés vonzza az alacsony minőségű jelentkezőket (belépési hatás), a hivatalban
lévő jobb kvalitásúakat maradásra ösztönzi (megtartási hatás).
A legtöbb empirikus tanulmány igazolja, hogy a magasabb bérek jobb minőségű jelölteket vonzanak. Kotakorpi–Poutvaara (2011) szerint a finn parlamenti képviselők fizetésének 35 százalékos emelése 4 százalékponttal növelte a magasan képzett női jelöltek arányát (a férfiak esetében azonban nem
találtak hatást). Gagliarducci–Nannicini (2013) azt használta ki, hogy az olasz
polgármesterek fizetése településük 5000 fő feletti lakossága esetén magasabb, ami lehetőséget nyújt szakadásos regressziós modellek (regression discontinuity design, RDD) becslésére. Eredményei szintén azt sugallják, hogy a
jobb fizetés vonzza a jobb jelölteket, de a becsült hatás nem tűnik erősnek:
egy 33 százalékos fizetésnövekmény 6,4 százalékkal vagy 0,9 iskolai évvel
növeli a jelöltek iskolai végzettségét. Ferraz–Finan (2009) is egy hasonló töréspontot használt ki brazil adatokra támaszkova, és a bérek pozitív hatását
mutatja meg a polgármesterek végzettség- és foglalkozásbeli összetételére.
Megjegyzendő azonban, hogy ezek a tanulmányok a politikusok minőségét
a belépők iskolai végzettségével mérik, amellyel nem csak az a gond, hogy
pontatlan mutatója a készségeknek, de az is, hogy igen kicsi a szórása. A legtöbb országban a magas rangú politikusok többsége felsőfokú végzettségű,
így a képzettségi indikátoroknak is korlátozott az ereje.
A rövid távon elérhető magas bér mellett, ha a politikusok karrierdöntését
az életciklus szempontjából vizsgáljuk, a hosszú távú hatások is fontossá válnak. A politikai karrier egy-egy epizódja növelheti vagy ronthatja is az egyén
hosszú távú kereseti képességét. E hatások eredője befolyásolja a jelöltek rezervációs bérét, valamint a politikusok pozícióhoz való ragaszkodását is. Egyfelől ugyanis a politikai szolgálatra úgy lehet gondolni, mint a civil karrier
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megszakítására, ami a tapasztalathozam elvesztésének, a tudás elavulásának
és a szakmai hálózatokból való kiesésnek erős kockázatával jár együtt – ha a
politikusi pályán használt készségek más foglalkozásokba nehezen vihetők
át. Ezek a tényezők magas politikusi fizetéseket implikálnak, hogy azok kompenzálják a kiesett tapasztalatból adódó későbbi veszteségeket is. Emellett
erős pozícióhoz való ragaszkodást is valószínűsítenek.
Az azonban növelheti a politikusok hosszú távú (politikai pályát követő) kereseti kilátásait is, ha a politikusi évek során sikerül máshol is kamatoztatható készségeket és kapcsolatokat felhalmozniuk. A szolgálati idő utáni magas
jövedelmek – adott bérezés mellett – vonzóbbá teszik a politikai karriert,
így a költségvetés alacsonyabb béreket fizethet a parlamenti képviselőknek,
polgármestereknek és más vezető tisztviselőknek, mint abban az esetben,
ha nem lennének hosszú távon is fennmaradó előnyök. Emellett a politikai
karrier utáni hozam nagyfokú jelenléte valószínűleg még abban az esetben is
csökkenti a pozíciókhoz való ragaszkodást is, ha a politikusi jövedelmek nem
emelkednek meredeken a szolgálati idő hosszával.
A politikai pályafutást követő időszakok kereseteiről rendelkezésre álló néhány empirikus tanulmány azt sugallja, hogy a politikusok hosszabb távon
inkább nyernek, mint veszítenek. Diermeyer és szerzőtársai (2005) eredményei
meghatározók az irodalomban: az amerikai kongresszusi képviselők átlagosan 4,4 százalékkal keresnek többet a magánszektorban és 6,3 százalékkal a
közszférában a hivatalukból való távozásukat követő első évben. A szenátusi
tagok esetében ez rendre 17 és 20 százalék. A Kongresszusban vagy a Szenátusban hosszabb ideig szolgáló politikusok esetében a nyereség kisebb. Eggers–Hainmueller (2009) szerint a képviselői munka majdnem megduplázza
a konzervatív képviselők életpályavagyonát, miközben a nyereség túlnyomórészt a politikai pálya utáni magas jövedelmekből fakad. Emellett Gagliarducci–Nannicini (2013) az olasz polgármesterek, míg Peichl és szerzőtársai
(2013) a német parlamenti képviselők jövedelmeit vizsgálta a korábbi foglalkozására vonatkozó adatok figyelembevételével, viszont a politikusi pályát
megelőző bérek nélkül. Ez azonban jelentős hiányosság, mivel a hosszú távú
nyereségek hatással vannak a leendő politikusok rezervációs bérére és/vagy
a jelentkezők minőségére a politikusok adott bérszintje mellett. Emellett –
ahogy Kotakorpi–Poutvaara (2011) is érvel – a politikusi bérhozamra és annak
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szelekciós hatásaira vonatkozó becslések torzítottak lesznek, ha az előnyök
késleltetve, a politikusi pálya befejeztével realizálódnak.
A politikusok fizetésével foglalkozó kutatások egyik fő nehézsége a mellékés külső jövedelmek, illetve informális bevételek számbavétele. Geys–Mause
(2013) hat EU15-tagállamot, valamint Norvégiát, Új-Zélandot, Dél-Afrikát és
Svájcot vizsgálva megállapítja, hogy a képviselők 20–100 százaléka rendelkezik külső jövedelemmel. 1998-ban az Egyesült Államokban a külső jövedelemmel rendelkező törvényhozók aránya 27 százalék (Kalifornia) és 93 százalék (Indiana) között mozgott (Maddox, 2004). Az irodalomban arra utaló
eredmények is találhatóak, hogy az Egyesült Államokban a republikánus, az
Egyesült Királyságban pedig a konzervatív képviselők több külső jövedelemmel rendelkeznek, amint azt például Maddox (2004), illetve Eggers–Hainmueller (2009) kimutatták.
Az általunk elemzett mintában is a parlamenti képviselők 38 százaléka, a
polgármesterek 67 százaléka és a kinevezett tisztviselők 41 százaléka rendelkezett külső jövedelemmel – ennyi egyén esetén figyelünk meg a politikai
jogviszony időszakában más forrásból származó bérjellegű jövedelmet is.
A külső jövedelmeket gyakran károsnak tekintik, mivel elterelik a politikusok figyelmét elsődleges feladataikról, így kevesebb energiát szánhatnak a
közszolgálatra. Több tanulmány is alátámasztja ezt az érvelést (Eggers–Hainmueller, 2009, Gagliarducci–Nannicini, 2013). A mérsékeltebb választási versennyel szembesülő német képviselőkről is megállapították, hogy több külső
jövedelemmel rendelkeznek, mint politikailag jobban szorongatott társaik
(Peichl és szerzőtársai, 2013). Emellett az ilyen jövedelmek torzíthatják a döntéshozást is: Couch és szerzőtársai (1992) azt találja, hogy a főiskolák bérlistáján szereplő alabamai törvényhozók minden egyes dollár után, amelyet az
intézménytől kaptak, 19 dollárt osztottak vissza ezeknek a főiskoláknak, ami
egy durván 5 százalékos közvetítői díjnak felel meg. Ugyanakkor a külső jövedelmek biztosítékként is szolgálnak, segíthetnek megőrizni a függetlenséget,
és a képességek jelzéseként is felfoghatók (Geys–Mause, 2013).
A rendelkezésre álló adatok általában alulbecslik a politikusok teljes jövedelmét a közszereplői pályafutásuk előtt, és különösen a pályafutásuk alatt
és után. Az egyéb tevékenységeket korlátozó törvények és az újságírók oknyomozása nyomán létrejött nyomásra a politikusok gyakran oly módon
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próbálják meg eltitkolni másodlagos jövedelmeiket, hogy vállalkozásaikat
rokonaikra és bizalmasaikra ruházzák át. A rokonok és vállalkozásaik arra is
szolgálnak, hogy sok politikus kenőpénzből és korrupt ügyletekből származó
jövedelmeit elrejtsék. Mivel tipikus esetben nincs erős motiváció arra, hogy
a politikából való kilépés után megváltoztassák a szóban forgó cégek (formális) tulajdonosi szerkezetét, a torzítás legalább részben jelen van a szolgálati idő utáni jövedelemadatokban is. Emiatt a politikussá válásból származó
megfigyelt nyereség a politikusság alatti és az azt követő későbbi jövedelmek
esetén is egy alsó becslésnek tekinthető. Mivel a mi adataink kizárólag bérjellegű jövedelmeket tartalmaznak (például semmit nem tudunk a vállalati
osztalékjövedelmekről), ezért ez elemzéseinkre különösen igaz lehet.
Jelen tanulmányban a magyar népesség felét lefedő, 2003 és 2017 közötti
adminisztratív egyéni paneladatok segítségével vizsgáljuk a parlamenti képviselők, polgármesterek, illetve központi és helyi önkormányzati tisztviselők
kereseti pályáját. Foglalkozási kódjuk (FEOR) alapján azonosítjuk a politikusokat, és a rendelkezésünkre álló adatok segítségével elemezzük, hogyan
alakult – az adóhivatal által ismert – teljes keresetük politikai pályájuk előtt,
alatt és után. A kutatás hozzájárulása a szakirodalomhoz leginkább abban
rejlik, hogy a politikai szolgálat előtti és utáni béreket is megfigyeljük (a befejezett, nem cenzorált megfigyelések esetén). Ezek összehasonlítása különösen ígéretes, mivel információt nyújt arról, hogy a politikusi évek hogyan
hatnak a későbbi, politikai színtéren kívüli kereseti pályára. A politikusi pálya előtti bér által pedig lehetőségünk nyílik a pályát választók képességbeli
szelekciójának lehető legjobb (béralapú) megragadására.2
Fixhatás-panelregressziókkal, valamint a politikusok korát, nemét, politikusságuk előtti foglalkozását és bérét figyelembe vevő párosítási eljárással
elemezzük a bérek alakulását. Az általunk megfigyelt politikai karrierek között vannak olyanok, amelyek esetében láthatjuk mind a politikusi évek előtti, mind az azokat követő bérszinteket, de vannak jobbról, balról és kétszer
cenzorált politikusi pályák is közöttük. Így amikor a bérkülönbségek vizsgálatakor megkülönböztetjük a politikusok rövid távú nyereségeit (politikai
Töredelmesen bevalljuk, hogy a szakirodalom felfrissítésére nem volt kapacitásunk. Öt évvel ezelőtt a múltbéli bérekre való kontrollálás jelentős fegyvertény volt a
tanulmányban. Az adminisztratív adatok elterjedése nyomán azonban félő, hogy picit
túlhaladt rajtunk az irodalom, és születtek hasonló megközelítésű tanulmányok.
2
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pálya alatt/előtt) és hosszú távú nyereségeit (után/előtt), az eredmények minden esetben egy olyan alpopulációra vonatkoznak, amelynél a megfigyelések
cenzoráltsága megengedi az egyes hatások mérését az adott becslési módszerrel. A modellek eredményei azonban kvalitatív értelemben hasonlók.
Az eredményink egyértelműen arra utalnak, hogy a politikai pozíciókba
való bekerülés jelentős bérnövekedéssel jár. Becsléseink alapján viszont ezek
az előnyök tipikusan elvesznek a politikai pálya elhagyásával, sőt sok esetben veszteségbe fordulnak, így méréseink hosszú távon inkább bérhátrányt
prediktálnak az adott személyek képessége által implikált bérhez, avagy a
hozzájuk nagyon hasonló történetű egyének által elért bérszinthez képest. A
hosszú távú veszteségek ugyanis többnyire nemcsak a politikusságuk alatti
bérszinthez mérten jelentkeznek, de azt is látjuk, hogy ezeknek a politikusoknak a várható bére hasonló vagy magasabb lenne a politikusságuk utáni
években, ha nem szakították volna meg korábbi pályafutásukat a politikai
karrier érdekében. A hosszú távú veszteségek valamivel mérsékeltebbnek
tűnnek azon karrierek esetén, melyek kezdete és vége ugyanazon politikai
rezsimen belül történt.
A továbbiakban először röviden bemutatjuk a magyar politikai élet, illetve a
választások számunkra releváns fő időszakait, illetve az adatbázisból azonosítható tisztségviselői kategóriákat. Utóbbiakra vonatkozó megfigyeléseink
tárgyalását követi a módszereink bemutatása, majd eredményeink közlése.

Tisztségviselők Magyarországon
Az általunk vizsgált időszakban Magyarországon négyévente, általában tavasszal rendeztek országgyűlési választásokat, amelyeknek célja a parlamenti képviselők megválasztása. Ekkoriban még szintén négyévente, ugyanezen
évek őszén tartották az önkormányzati választásokat, amelyek során a helyi
önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek megválasztására került
sor. Előbbi kapcsán fontos megemlíteni, hogy 2010-es elsöprő erejű győzelme után 2014-ben jelentős átszervezéseket vitt véghez az akkori Fidesz–
KDNP-kormány: a választás egyfordulóssá vált és az országgyűlés létszámát
a korábbi 386 főről 199 főre csökkentették. Számunkra fontos, hogy eddig
az évig nem volt tiltott, hogy valaki egyszerre töltsön be helyi és országos
tisztséget, azaz például egyszerre legyen országgyűlési képviselő és polgármester.
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Adatunkban mind a helyi, mind az országos szintű politika szerint négynégy ciklust figyelhetünk meg, ebből kettő-kettő ciklust teljes egészében.
Ezeket szemlélteti az 1. táblázat. Mivel adatunkban szeretnénk a politikai
karriereket megelőző és az azokat követő információkat is kihasználni, ezért
a 2. és 3. ciklusok különösen érdekesek számunkra. A két ciklus között azonban van egy lényeges eltérés: míg a 2006-os országgyűlési ciklus baloldali
MSZP–SZDSZ-győzelmet hozott, a 2006-os események nyomán a Fidesz–KDNP-pártszövetség jelentős győzelmet ért el nemcsak a 2010-es országgyűlési,
de már a 2006-os őszi önkormányzati választásokon is. A pályát 2010-ben elhagyó országos politikusoknak így biztos, hogy egy politikailag „ellenséges”,
az új kormány által dominált környezetben kellett elhelyezkedniük. Ezzel
szemben a 3. ciklusban pozíciót szerző (zömében Fideszhez tartozó vagy közelálló) országos és helyi politikusok közül, azok akik 2014-ben pozíciót vesztenek (például a jelentősen lecsökkent országgyűlési létszám végett), azok
még mindig a hozzájuk közelálló kormánypárt alatt térhettek vissza a civil
munka világába.
1. táblázat: A megfigyelt politikai ciklusok
Év

Időszak eleje

2003
2004 (2003. január 1.)
2005
2006 2006. június 9.
2007
2008 2006. október 1.
2009
2010 2010. május 29.
2011
2012 2010. október 3.
2013
2014 2014. május 10.
2015
2016 2014. október 12.
2017

Időszak vége
2006. június 9.

Országgyűlési Önkormányzati Kormánypárt
1. ciklus

1. ciklus

2006. október 1.
2010. május 29.

MSZP(–SZDSZ)
2. ciklus
2. ciklus

2010. október 3.
2014. május 10

3. ciklus
3. ciklus
Fidesz–KDNP

2014. október 12.
(2017. december
31.)

4. ciklus

4. ciklus

Megjegyzés: az egyes időpontoknál az önkormányzatok esetében a választás napja, országgyűlésnél a beiktatás napja szerepel.
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A közvetlenül választott politikai pozíciókon kívül (mint amilyenek az országgyűlési képviselők, vagy polgármesterek) számunkra izgalmas állások
találhatók a közigazgatás országos és helyi szintjén is. Ezek betöltése gyakran
– még ha nem is mindig – összefügg az adott szint vezetésének döntéseivel
is. A kormányok vagy akár helyi önkormányzatok, ha tehetik, számukra ismerős, hasonló világnézetű vezetőket igyekeznek kijelölni azon intézmények
vezetésére, amelyekre ráhatásuk van. Ennek megfelelően a közigazgatás vezető szereplőinek karrierjei a politikusi karrierekhez hasonló mintákat mutathatnak. Igaz lehet ez még akkor is, ha jobb külső választási lehetőségekkel
rendelkeznek azok a vezetők, akik nem csupán politikai ráhatással, hanem
szakmai alapon kerülnek szakmájuk vezető pozícióiba.

Tisztségviselők az adminisztratív adatokban
Tisztségviselők azonosítása
Elemzéseinkben a magyar Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének (FEOR) legújabb változatának összesen 4 kategóriájába tartozók bérpályáit fogjuk vizsgálni. Ezek rendre a törvényhozók, az országos közigazgatás
vezetői, a polgármesterek és a helyi közigazgatás vezetői. Az egyes kategóriákba valójában ennél tágabb körből tartoznak egyének, ami amellett, hogy
jelentősen csökkenti a felfedési kockázatot, némileg bonyolíthatja, gyengítheti eredményeink interpretációját. A négy FEOR-kategóriát, a hozzájuk
tartozó 2011 előtti nómenklatúrával, valamint a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) által megadott jellemző munkakörök szerint szemlélteti a 2. táblázat.
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy míg a KSH FEOR-08 leírása felsorolás
szinten megemlíti az önkormányzati képviselőket, őket legjobb tudomásunk
szerint nem látjuk az adatokban hiszen nekik nem munkáltatójuk az önkormányzat és bér helyett tiszteletdíjban részesülnek.3

3
Kettő, korábban önkormányzati képviselőként is dolgozó ismerősünk is megerősítette, hogy képviselői időszakjukhoz rögzített biztosítási jogviszonyaiknál nem szerepel FEOR-kód az állami nyilvántartásban.
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2. táblázat: Az általunk vizsgált négy foglalkozási kategória
Törvényhozók
FEOR08
1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
FEOR93
1110 Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár
Jellemző munkakörök
Országgyűlési képviselő, biztos
Állami számvevőszék elnöke, alelnöke
Alkotmánybíró
Államtitkár, szakállamtitkár, kormánybiztos
Miniszter, miniszterelnök, köztársasági elnök
Önkormányzati képviselő*
Országos közigazgatási vezetők
FEOR08
1121 Országos és területi közig., igazságszolgáltatás vezetője
FEOR93
1121 Országos közig., igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
1122 Országos közig., igazságszolgáltatás középszintű vezetője
Jellemző munkakörök
Fővárosi/megyei főügyész, vezető ügyész, bíróság vezetője
APEH, ÁNTSZ, MTA, MÁK, MEH, OEP vezetője
Megyei rendőrkapitány
Országos hatáskörű szerv (területi szervének) vezetője
Területi közig., igazságszolgáltatási szervezet (fő)osztályvezetője
Polgármesterek
FEOR08
1122 Helyi önk. választott vezetője
FEOR93
1211 Helyi önk. választott vezetője
Jellemző munkakörök
Főpolgármester
Polgármester
Alpolgármester
Kisebbségi önk.-i képviselő
Kisebbségi önk. elnöke, elnökhelyettese
Helyi közigazgatási vezetők
FEOR08
1123 Helyi önk. kinevezett vezetője
FEOR93
1212 Helyi önk. kinevezett felső szintű vezetője
1213 Helyi önk. kinevezett középszintű vezetője
Jellemző munkakörök
Főjegyző
Jegyző
Aljegyző
Polgármesteri hivatal, önk. osztályvezetője
Gyámhivatal vezetője
Forrás: KSH FEOR-08 kódok meghatározásai. * Lásd 3. lábjegyzet.
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A megfigyelés egységei
A korábbi, különösen az Admin1-ben szereplő, csupán 2003 és 2008 közötti
adatokon alapuló vizsgálatok során jelentős problémát okozott a politikusi
időszakok (spell) cenzoráltsága. Sok megfigyelés kitöltötte a teljes megfigyelt
időszakot, vagy az egyéneket már politikusként kezdtük el megfigyelni, és/
vagy még az időszak végén is tartották pozíciójukat. Elemzésünk ideális alanyai azonban azok a személyek, akiket a politikusi időszakuk előtt is után is
meg tudunk figyelni. Utóbbi szükséges a hosszú távú hatások megfigyeléséhez, előbbi viszont azért fontos, hogy a politikusok nem véletlen szelekcióját
valamennyire megfogjuk, akár azáltal, hogy béreiket még a politikai pálya
előtti önmagukhoz vagy a korábban hozzájuk nagyon hasonló emberek bérpályáihoz vessük. A projekt kitartó, taktikus halogatása azonban meghozta
gyümölcsét a szerzők számára. Az Admin3 időszakában ugyanis már sokkal
több cenzorálatlan megfigyeléssel dolgozhatunk. Ráadásul miként azt korábban említettük, az ilyen, cenzorálatlan megfigyelések két jelentősen eltérő
időszakból származnak.
Szemléltetésképpen az 1. ábra vizuálisan jeleníti meg az adatainkban található összes, legalább két évig polgármesterként megfigyelt személyt. Az
ábrán minden vékony sor egy-egy 2003 és 2017 közötti, havi bontású munkatörténetet reprezentál. A zöld szakaszok jelölik a polgármesteri időszakokat,
a barackszín szakaszok az esetleges országos politikai részévételt vagy helyi
köztisztviselői állást, a kék időszakok a nem politikusi („civil”) munkaviszonyokat, végül a sárga részek inaktív (például nyugdíjas) szakaszokat jelölnek.
A politikusokat e pályák szerint egy klaszterező algoritmus úgy rendezte
négy, markánsan eltérő csoportba, hogy azok csoporton belül nagyjából hasonlítsanak. Szabad szemmel nézve is jól elkülönül a négy csoport.
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1. ábra: Polgármesterek munkaerőpiaci történetei a mintánkban, négy klaszter szerint

Az 1. és 4. csoportba főként azok tartoznak, akik már polgármesterek voltak
az előző időszakban. A különbség, hogy míg az első csoport tagjai a pályafutásuk után inaktívvá váltak, feltehetően nyugdíjba vonultak, a 4. csoportba
tartozó hasonló egyének még visszatértek a munkaerőpiacra civil foglalkozásokba. Számunkra az előbbi csoport egyáltalán nem érdekes, és a második
csoport jelentős részét is csak részben tudjuk elemzésünkben hasznosítani,
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mivel nem látjuk a politikusi pálya előtti bérszintjüket. Ellenben itt találhatók azok is, akik 2006 és 2010 között töltenek be pozíciót. Közülük is azok
az érdekesek számunkra, akik korábban a munkaerőpiacon voltak. Ilyen
ideális megfigyeléseket még nagyobb számban is láthatunk a 3. csoportban.
Ők azok, akiket például 2006-ig vagy 2010-ig civil foglalkozásokban látunk,
majd – mondjuk – négy évig polgármesterként szerepelnek, majd újra civil
foglalkozásban. Miként azt az 1. ábra (színvonalas módon) szemlélteti, az
adatok között továbbra is túlnyomó többségben vannak a számunkra nem,
vagy csak nehezen, megkötésekkel hasznosítható megfigyelések. E mellett
hangsúlyoznunk kell, hogy az általunk készített becslések is többnyire csak
a politikusok azon szelektív mintájára vonatkoznak, akik kellően rövid ideig
vannak a pályán ahhoz, hogy legalább előtte vagy utána, de ideális esetben
mindkét (relatív) időszakban meg tudjuk őket figyelni. Így például eredményeink nem szólnak azokról a polgármesterekről, akik a 2. ábrázolt csoportban szerepelnek, mivel politikusi karrierjük akár 12–16 vagy még több éven
keresztül is tartott.
Az 1. ábrához hasonlóan fő elemzéseinket is szűkítettük aszerint, hogy az
illető egyéneket összesen legalább két évig meg tudjuk figyelni valamilyen
politikusi vagy tisztségviselői szerepben. Többek között azért is alkalmaztuk
ezt a megkötést, mivel ismerősi elbeszélések alapján az 1110-es kódot a KSH
iránymutatásánál nagyvonalúbban használják. Így például önkormányzatok külsős bizottsági tagjainál és tanácsadók esetében is alkalmazzák, nem
csak az országos szintű intézmények esetében. A két évnél rövidebb időszakokat kidobva a törvényhozók száma kevesebb mint felére csökken, míg a
többi csoportban csupán 15–25 százaléknyi megfigyelést veszítünk. Emellett
azokat az egyéneket tartottuk meg, akiknek csak egyféle időszakát figyeljük
meg, tehát a négy általunk kiválasztott FEOR-kategória közül csak egyben
szerepeltek huzamosabban.
Mint említettük, elemzéseinket két almintán is meg fogjuk ismételni, amelyek az 1. táblázatban jelzett 2. és 3. ciklusokat, illetve az azokat megelőző
és követő három-három évet tartalmazzák magukban. Azaz létrehozunk egy
2003–2013 és egy 2007–2017 közötti éveket tartalmazó almintát. Ezeken a
mintákon belül értelmezve természetesen eltérhet a különböző cenzoráltságú megfigyelések száma és aránya. A 3. táblázat cenzoráltság alapján mutatja
be, hogy hány személy került a végső elemzési mintánkba. Fontos, hogy a
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különböző modellek, amelyeket használni fogunk, különböző sokaságokat
használnak fel a közép- és hosszú távú bérelőnyök identifikálására. Míg a leíró táblázataink és az OLS-becsléseink minden valaha politikus egyén információit alapul veszik, az egyéni fix hatásos becslések csak a cenzorálatlan,
illetve a balról vagy jobbról cenzorált megfigyelésekre hagyatkoznak. (Utóbbiak az előtte–közben, előbbiek a közben–utána különbségek becsléséhez járulnak hozzá, míg a cenzorálatlanok mindkettőhöz.) Végül a párosításalapú
becsléseink csak a legszűkebb, cenzorálatlan sokaságra fognak vonatkozni,
mivel a megfelelő kontrollcsoport azonosításához legalább egy évig látnunk
kell az egyéneket a politikus pályáik előtt; miközben a karrier utáni kimeneteket is szeretnénk összehasonlítani
3. táblázat: A mintá(k)ban szereplő (volt/leendő) politikusok és tisztviselők száma

Teljes minta
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő
I. időszak (2003–2013)
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő
II. időszak (2007–2017)
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő

Cenzorálatlan

Jobbról
cenzorált

Balról
cenzorált

Kétszer
cenzorált

Összesen

174
2766
627
1305

101
3337
803
1083

153
927
631
1471

24
60
114
400

452
7090
2175
4259

100
847
263
762

119
2182
652
1043

123
828
541
1143

52
171
215
797

394
4028
1,671
3745

80
1911
375
581

73
2494
689
908

170
826
563
1280

42
202
252
717

365
5433
1879
3486

A vizsgált kimenet
Az általunk elsődlegesen vizsgált kimenet a politikusok és egyéb tisztségviselők összes járulékköteles jövedelme lesz. Tehát nem csupán közvetlenül
a politikai jogviszonyból származó, hanem az egyéb akár rövid vagy hosszú
távú megbízásokból, másodállásokból származó jövedelmeket is figyelembe
vesszük. Így tehát a politikai karrier mellett, illetve után elérhető teljes foglalkozási „kosarakat” tekintjük mérvadónak a karrierdöntés meghozásakor.
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A hosszú távú előnyök mérlegelésénél sajnos problémát okozhat, hogy például a tőkejövedelmekről, ingatlanból származó jövedelmekről nem tudunk
semmit, így várhatóan alulbecsüljük a hosszú távú jövedelmi előnyöket. Az
elemzésben az egyszerűség kedvéért „ciklusévekre” aggregált adatokkal dolgoztunk. Ez az általunk létrehozott megfigyelési egység az országos törvényhozásban és közigazgatásban dolgozók esetén májustól áprilisig tartó évekre,
a helyi szint esetében októbertől szeptemberig tartó periódusokra történő
aggregálást jelent. Ennek megfelelően mindkét csoporthoz saját adatfájlt is
készítettünk, amelyek a kontrollcsoportként használt megfigyeléseket a vonatkozó aggregáltsági szinten tartalmazzák. A béreket ezen ciklusévek szerint átlagoltuk, és az egyéni bérszinteket osztottuk az országos átlaggal, így
minden esetben az adott (ciklus)évre vonatkozó átlagos bérhez viszonyítjuk
mind a politikusok, mind a kontrollcsoport bérét – ahol természetesen utóbbi csoport átlaga 1 közeli lesz.4
A 4. táblázatban cenzoráltság szerint mutatjuk be a politikusok relatív jövedelmét a politikusi időszak előtt, közben és után. A cenzorálatlan megfigyeléseket vizsgálva láthatjuk, hogy a majdan politikai pályára lépők politikai
karrier előtti bére már közel kétszerese volt az országos átlagnak, az országos
közigazgatási vezetőknél pedig 2,5-szerese. Ez már önmagában jelzi, hogy az
átlagos munkavállalóhoz képest e foglalkozásokban elhelyezkedő egyének
pozitívan szelektáltak, bár a különbség jelentős részét okozhatja akár végzettség és életkor szerinti szelekció is. A politikusi időszakokban ezek a relatív jövedelmek 2,6–3,4 körüli szintre emelkednek, ami minden vizsgált kategóriában komoly ugrást jelent, még a magas kezdeti bérszinthez képest is. A
politikusi pálya elhagyása utáni jövedelmek azonban visszatérnek nagyjából
a politikusság előtt látható relatív jövedelmekhez. E mintázat alól csupán az
országos közigazgatási vezetők lógnak ki némileg. Ők látszólag meg tudtak
tartani némi hozamot a karrierjük után is.

4
Nagyon fontos megjegyezni, hogy az Admin3 esetében a 2011 előtti bérek felülről
cenzoráltak a nyugdíjjárulék-plafon szintjénél. Ez 2004 és 2010 között körülbelül a
megfigyelések 2-3 százalékát érinti a teljes népességben, a politikusi almintában feltehetően többet. A tanulmány jelen változatában ennek alaposabb tárgyalásától és a
probléma esetleges megoldásától eltekintünk.
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4. táblázat: A mintá(k)ban szereplő (volt/leendő) politikusok és tisztviselők
relatív jövedelmei
Cenzorálatlan

Jobbról
cenzorált

Balról
cenzorált

Kétszer
cenzorált

2,1
4,5
–

–
4,2
1,7

–
5,0
–

2,7
3,4
–

–
3,8
2,8

–
4,1
–

1,4
2,4
–

–
2,9
1,2

–
2,6
–

1,7
2,5
–

–
2,9
1,8

–
2,7
–

Törvényhozók
Előtte
1,9
Közben
3,2
Utána
1,9
Országos közigazgatás vezetői
Előtte
2,5
Közben
3,4
Utána
2,9
Polgármesterek
Előtte
1,8
Közben
2,6
Utána
1,8
Helyi közigazgatás vezetői
Előtte
1,9
Közben
2,6
Utána
1,8

Jelentős eltéréseket cenzoráltság szerint leginkább a törvényhozói körben
láthatunk, de hasonló mintázatot mutatnak az országos közigazgatási vezetők bérei is. Ebben a két csoportban azok, akik a teljes megfigyelt időszakban
hivatalban voltak, jelentősen magasabb bérelőnyt realizálhattak, a törvényhozók esetében az átlagos relatív jövedelmük ötszöröse az országos átlagnak,
szemben a cenzorálatlan megfigyelések esetén látható 3,2-es relatív jövedelemmel (az országos közigazgatási vezetőknél rendre 4,1 és 3,4 ez az arány).
Ezek a cenzoráltság szerinti különbségek utalhatnak arra, hogy a politikai
karrier hosszával jelentősen nő a bérelőny, de arra is például, hogy a cenzorált megfigyelésekhez tartozó politikusok jobb készségekkel rendelkeznek
az adott körben kevesebb időt eltöltőkkel szemben. Ezeknek a kérdéseknek
a részletes vizsgálata azonban túlnyúlik e tanulmány keretein. Mivel az átlagokhoz viszonyított nyers arányszámok nem feltétlen tükrözik teljes mértékben a megragadni kívánt mechanizmusokat, így a továbbiakban regres�sziós és párosításos módszerekkel igyekszünk megragadni a politikai karrier
bérpályára gyakorolt hatását – mely módszerek többsége azonban a kétszer
cenzorált, hosszú távú politikai pálya estében a bérekben rejlő információt
nem tudja kihasználni.
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Módszerek
Regressziók
Az átlagos bérszintek különbségeiben rejlő összetételhatások kiszűrésére
először is OLS-regressziókat becsülünk, amelyek segítségével kiszűrjük a
megfigyelhető kontrollváltozók hatását.
ln wit = bbef BEFit + bdur DURit + baft AFTit + bXit + eijt

(1)

A kimeneti változónk egy személy adott ciklusévre vonatkozó bére, a szerepeltetett személyes kontrollváltozók pedig a nem, az életkor és négyzete,
az iskolai végzettség közelítő (proxy) változója.5 Emellett Budapest és régió,
illetve év kétértékű változók (dummy) szerepelnek az egyenletben a regionális különbségek és a bérek normálása után is esetleg fennmaradó trendek
kiszűrésére. A fenti egyenletet egy adott típusra alkalmazva három paraméter ragadja meg a politikusok pálya előtti, közbeni, illetve utáni kontrollált
bérelőnyét. Megengedjük azonban azt is, hogy a négyféle foglalkozás típus
számára ezek a mért előnyök eltérők legyenek, így az alábbi egyenletet becsüljük.6
ln wit =

4

å p =1 ( D (TYPEi

= p ) ( bbef ,p BEFit + bdur ,p DURit + baft ,p AFTit ) ) + bXit + eijt

(2)

Típusonként ezen becsült paraméterek különbsége adja meg a rövid (közben–előtte), illetve hosszú távú (utána–előtte) előnyöket. Probléma azonban, hogy ugyan a fenti becslések az átlagos népességhez viszonyítanak, és
cenzoráltság szerint minden típusú politikai munkaviszonyt tartalmaznak,
a megfigyelhető változóinkra való kontrollálás nem feltétlen szűri ki teljes
mértékben a lehetséges szelekciós hatásokat. Az azonos nemű, korú és végzettségű egyéneken belül is még jelentős heterogenitás lehet jelen akár erős,
akár puha képességek tekintetében, amelyek befolyásolják az egyének jövedelmét, akár a (leendő) politikusi körben, akár a teljes népességben. A meg
nem figyelhető (időben változatlan) képességek figyelembevételének egyik
5
Amely kvázivégzettség mutatót B. I. szerző a mai napig János majdnem 10 éves
kódja alapján használja tovább a saját kutatásaiban is.
6
Egészen pontosan két egyenletet becsülünk, mert a becslést mind az országos,
mind a területi választásokhoz köthető ciklusévekre aggregált állományokon elvégezzük. A paramétereket viszont csak azon egyenletekből közöljük, amelyek az adott
tisztviselői pálya számára relevánsak. Például az októbertől szeptemberig tartó „önkormányzati” cikluséveket a polgármesterek esetében.
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legelterjedtebb módszere az egyéni fix hatások alkalmazása. E modellekben
lényegében a politikusok saját élettörténetében vizsgáljuk az előtte–közben–
utána időszakok egymáshoz viszonyított relatív szintjét, így kevésbé kell tartanunk e sokaság nem véletlen szelekciójától. Ennek megfelelően azonban
az ezen időszakok közötti különbségek becsléséhez csak a valaha politikusok, és azon belül is csak a cenzorálatlan vagy csak balról, vagy csak jobbról
cenzorált megfigyelések járulnak hozzá.7 Az éves megfigyeléseket súlyozzuk
azzal, hogy az onnan származó átlagos bérek hány hónapból származnak.
ln wit = bdur DURit + baft AFTit + bXit + qi + eijt
ln wit =

4

å p =1 ( D (TYPEi

= p ) ( bdur ,p DURit + baft ,p AFTit ) ) + bXit + qi + eijt

(3)
(4)

Párosítás
Egy másik módszer annak biztosítására, hogy a politikusokat és más tisztségviselőket tényleg csak a hozzájuk nagyon hasonló, de ilyen állásokat be
nem töltő megfigyelésekkel vessük össze, a párosítás (matching). Ezen belül
is kulcsfontosságú motívum, hogy nem csupán a megfigyelhető tulajdonságok, hanem a politikusi karrier előtti bérszintek szerint is igyekszünk azonos
sokaságot társítani minden egyes politikushoz. Ezt az a feltételezés teszi indokolttá, hogy a múltbéli bérpályák, ugyan közvetve, de rengeteg információt tartalmaznak az egyének készségeiről.
Először is mintánkat leszűkítjük azokra, akiknek csupán egy egybefüggő politikusi időszaka volt az adatbázisunkban, és az is csak egyféle jogviszonyból
származik. Továbbá megköveteljük, hogy ez az időszak (spell) legalább két év
hosszú legyen. Kihagyjuk azokat is, akik a mintánk első három ciklusévében,
pontosabban 2005 május (október) előtt jelennek meg először politikusként,
valamint azokat, is akik túl későn, azaz 2015 május (október) után lépnek ki.
Ez által biztosítjuk, hogy az előtte, illetve az utána időszakok kellően hosszúak legyenek. A becslési módszer a várható pontossága ellenére tehát csak a
cenzorálatlanok (szelektált) sokaságára vonatkozóan nyújt információt. Ezután minden (leendő) politikushoz egyesével hozzátársítjuk az összes olyan
személyt, akire az alábbi feltételek mind teljesülnek:
7
Utóbbiak a rövid távú előnyök méréséhez, míg a balról cenzorált megfigyelések a
pályaelhagyás utáni veszteség méréséhez tudnak hozzájárulni. A cenzorálatlan megfigyelések mindkét (valójában mindhárom) összevetéshez hozzájárulnak.
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ȅ
ȅ
ȅ
ȅ

az adott politikussal azonos neműek,
életkoruk (születési évük) között maximum 3 év a különbség,
a politikusi belépést megelőző 12 hónapban (ciklusévben) a főfoglalkozásuk (FEOR alapján) azonos,
a csatolandó személy bére a leendő politikus bére alatt vagy felett van
15 százalékkal a politikusi pályát megelőző ciklusévben.8

Az ily módon csatolt összes személy bérét ciklusévente átlagoljuk, és ezt
csatoljuk vissza a politikusokhoz (minden évre). Ezután már lehetőségünk
nyílik az átlagos politikusi és átlagos kapcsolt egyéni pályákat összevetni akár
a teljes sokaság, akár egyének szintjén. Utóbbi esetben minden politikusra
és minden évre kapunk egy relatív előnyt mutató mértéket, amelyet a relatív
időszakok (előtte–közben–utána) szerint átlagolva is bemutathatunk.

Eredmények
Regressziók
Az OLS-becslések eredményeit az 5. táblázatban közöljük. Mivel az adatokat
ciklusévekre aggregáltuk, amelyek eltérnek az országos és az önkormányzati politikussá (valaha) válók esetében, ezért két külön almintán becsültük a
várható bérelőnyöket, és a megfelelő almintából jelenítjük meg az együtthatókat, először a teljes időszakra, majd a 2. ciklus körüli 2003–2013-as és a
3. ciklust körülölelő 2007–2017-es időszakra vonatkozóan. Fontos kiemelni,
hogy az OLS-sel becsült hatásokban minden valaha politikus, cenzoráltságtól
függetlenül, hozzájárul a becsült hatásokhoz (ha volt legalább két egybefüggő politikusi éve), akkor is, ha például a teljes időszakban politikus volt.

8
Az (adminsztratív) adatbázisunk paneltermészete ugyan lehetővé tenné, hogy
akár több éven keresztül azonos bérszintet követeljünk meg a párosításra szánt egyénektől, de az egyszerűség kedvéért, mi egyévnyi azonosságot követelünk meg.
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5. táblázat: Politikusok kontrollált bérelőnye a karrier előtt, közben és után (OLS-regresszió)
Időszak
Kezdete
Vége
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
N (1000)
R2

Országos minta
Önkormányzati minta
I. időszak
II. időszak
teljes
I. időszak
II. időszak
2003. 5. hó 2007. 5. hó 2003. 1. hó 2003. 10. hó 2007. 10. hó
2013. 4. hó 2017. 4. hó 2017. 12. hó 2013. 9. hó 2017. 9. hó
Törvényhozók
0,209***
0,244***
0,331***
1,110***
1,099***
1,204***
0,038**
0,001
0,143***
Országos közigazgatási vezetők
0,687***
0,734***
0,740***
1,029***
1,048***
1,012***
0,614***
0,656***
0,640***
Polgármesterek
0,017**
0,178***
0,046***
0,771***
0,847***
0,756***
0,028***
–0,023
0,109***
Helyi közigazgatási vezetők
0,305***
0,364***
0,324***
0,810***
0,842***
0,792***
0,325***
0,392***
0,333***
34 327
21 017
22 197
34 628
21 259
22 432
0,220
0,206
0,230
0,217
0,207
0,229

teljes
2003. 1. hó
2017. 12. hó

Megjegyzés: a standard hibákat a táblázatban nem jelenítjük meg, de kérésre közöljük. N
személyéveket jelöl, 1000 személyévben mérve. Kontrollváltozók: életkor, nem, kvázi iskolai
végzettség, régió, naptári év. ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1.

Láthatjuk, hogy a rendelkezésre álló kontrollváltozók figyelembevétele után
is a majdani politikusoknak már korábban magasabb az OLS által prediktált
bére, ami minden csoportban valamilyen mértékű pozitív szelekcióra utal.
Továbbra is azt látjuk, hogy az országos közigazgatási vezetők rendelkeztek
a legnagyobb relatív jövedelemmel a belépés előtt, a majdani törvényhozókhoz és helyi közigazgatási vezetőkhöz képest legalább kétszer annyi volt – a
kontrollváltozók által nem magyarázott – bérkülönbség a civilekéhez képest.
Azonban a polgármesterek esetében bár az első időszakban a törvényhozókéhoz hasonló előtte bérelőnyöket látunk, a teljes és a második időszakon becsült együtthatók szignifikánsak és pozitívak, de a pontbecslések rendkívül
kicsik. Ha elfogadjuk, hogy a politikusi karriert megelőző (reziduális) bérek
értékes információt hordoznak ezen egyének meg nem figyelt képességeiről, azt mondhatjuk, hogy a legjobb képességű munkavállalókat igénylő vagy
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vonzó munkakörök az országos közigazgatási vezetők között vannak, de a
törvényhozók és a helyi közigazgatási vezetők is minden almintában az átlagosnál jobb képességűeknek mutatkoznak, ami viszont a polgármesterekről
már nem mondható el.
Jelentősek a becsült közben bérelőnyök is, amelyek továbbra is azt mutatják, hogy politikusi éveik során minden vizsgált csoport jobban keres, mint
az előtte években. Az országos szintű politikusok esetében a választott és
kinevezett vezetők közben log-bérelőnye hasonló, 1-1,2-es, azaz körülbelül
180–220 százalék. Igaz ez a helyi politikusokra is, bár náluk alacsonyabbak
a becsült bérelőnyök (0,8 log pont, azaz kb 120 százalék). Mivel azonban a
többnyire választott törvényhozókat és vezetőket tartalmazó törvényhozói és
polgármesteri kategóriák előtte bérei alacsonyabbak, mint az adott szint közigazgatási vezetői esetében, így azt mondhatjuk, hogy a választott politikusok
becsült rövid és középtávú hozamai nagyobbak, mint amit kinevezett társaik
realizálhattak. Ez a különbség tükrözheti azt, hogy a „kinevezett politikusokat” nem kell a rendszernek kompenzálnia például a kampányolás költségei
és a politikusi karrierrel járó tapasztalatvesztés miatt (mivel közelebb maradhatnak civil szakmájukhoz, és a politikai bélyegek is kevésbé ragadnak rájuk,
ami akadályozhatja visszatérésüket civil szakmájukban).
Ez utóbbi megállapítást erősíti az az eredmény is, hogy az utána bérek az
országos és helyi közigazgatási vezetőknél nem – vagy csak kicsit – csökkennek a politikusság előtti bérekhez képest (a helyi vezetőknél még kicsit nő is).
A törvényhozók és polgármesterek között azonban tipikusan veszteségeket
látunk hosszabb távon az utána bérekben, ami arra utalhat, hogy esetükben
tényleg erős lehet a tapasztalatkiesés okozta közép- és hosszú távú bérveszteség. Valamelyest más mintázatot látunk a 2. időszak polgármesterekre vonatkozó becsléseiben. A 2. időszak során belépő polgármesterek előtte bérei
nem nagyon tértek el a civilekétől, viszont a kilépők relatív bére több mint
10 százalékkal meghaladja a prediktált civil béreket. Kiemelendő, hogy a két
megkülönböztetett időszakban a közigazgatási vezetők (helyi és országos
egyaránt) esetében nem látunk lényegi különbséget a becsült bérpályákban,
de a törvényhozók körében is csak annyi a különbség, hogy a 2. időszakban
a teljes bérpálya 10-20 százalékkal magasabb szintű, mint az 1. időszakban.
Mint azt láthattuk az OLS-eredményeink vizsgálata során, a megfigyelt magyarázó változók a politikusság előtti bérkülönbségeket sem képesek ma157
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radéktalanul magyarázni, így megvan a kockázata annak, hogy az emögött
megbúvó nem megfigyelt tényezők a teljes bérpályára vonatkozó becslést
torzítják. Az ilyen torzítások kiküszöbölésére a politikai karrier hatását megbecsüljük „egyénen belül” is, azaz (egyéni) fix hatás regressziókat használunk (6. táblázat). E becslések együtthatóinak elemzésekor vegyük figyelembe, hogy a kétszer cenzorált egyének semmilyen módon nem járulnak hozzá
a becsléshez. Mivel a módszer az egyéni változásokból identifikál, csak azok
a valaha politikusok tudják az eredményeinket formálni, akiket megfigyelünk politikusként, és legalább egy, politikusság előtti vagy azt követő évben
rendelkezünk róla jövedelemadattal. Ennek köszönhetően ezek az eredmények nem vethetők össze közvetlenül az OLS-együtthatókkal (avagy azok különbségeivel).
6. táblázat: Politikusok saját pályán belüli bérnyereségei (fixhatás-regresszió)
Időszak
Kezdete
Vége
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
Előtte
Közben
Utána
N (1000)
R2

Országos minta
Önkormányzati minta
I. időszak
II. időszak
teljes
I. időszak
II. időszak
2003. 5. hó 2007. 5. hó 2003. 1. hó 2003. 10. hó 2007. 10. hó
2013. 4. hó 2017. 4. hó 2017. 12. hó 2013. 9. hó 2017. 9. hó
Törvényhozók
–
–
–
0,762***
0,691***
0,777***
0,041**
–0,016
0,070***
Országos közigazgatási vezetők
–
–
–
0,285***
0,209***
0,225***
–0,119***
–0,236***
–0,148***
Polgármesterek
–
–
–
0,678***
0,651***
0,598***
–0,172***
–0,337***
–0,165***
Helyi közigazgatási vezetők
–
–
–
0,371***
0,338***
0,326***
–0,115***
–0,118***
–0,140***
34 174
20 807
21 977
34 487
21 041
22 216
0,741
0,786
0,794
0,738
0,785
0,792

teljes
2003. 1. hó
2017. 12. hó

Megjegyzés: a standard hibákat a táblázatban nem jelenítjük meg, de kérésre közöljük. N
személyéveket jelöl, 1000 személyévben mérve. Kontrollváltozók: életkor, nem, kvázi iskolai
végzettség, régió, naptári év. ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1.
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Az így kapott közben bérelőnyök hasonlók a leíró táblákban és az OLS-eredményekben látott magas hozamokhoz. Mind a négy politikusi csoport esetében magasak a becsült közben hozamok, de továbbra is a választott (törvényhozói és polgármesteri) kategóriákban látjuk az igazán magas nyereségeket.
Jelentősen eltérnek azonban a hosszabb távú hatásokra vonatkozó következtetések. Míg a leíró és az OLS-eredmények esetében az országos és helyi közigazgatási vezetőknél nem láttunk jelentősebb eltérést az előtte és utána relatív jövedelmek között, addig az fixhatás-eredmények már feltűnő közép- és
hosszú távú veszteségeket jeleznek. Sőt a polgármesterek körében láthatjuk
stabilan a legnagyobb veszteségeket, akikre az OLS-becslések csak viszonylag zajos eredményeket nyújtottak. Ezzel párhuzamosan a törvényhozóknál
immár nem veszteségeket, hanem egy körülbelül 4 százalékos nyereséget
láthatunk a teljes időszakra, amit egyértelműen a 2. időszak során kilépő politikusok dominálnak. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a törvényhozókon kívül mindegyik vizsgált politikai karriercsoport esetében (figyelembe
véve a növekvő bérpályákat) a politikusi pálya komolyan erodálja az egyének
civil kereseti potenciálját, a politikai pálya alatt összegyűjtött készségek és
kapcsolatrendszerek nem tudják kompenzálni a kiesett tapasztalat okozta
hátrányokat.
Párosítás
A párosítási algoritmusunk során minden politikus minden ciklusévéhez
megpróbáltuk hozzátársítani az adott személyhez (a múltban) nagyon hasonló emberek átlagos bérszintjét. Ez természetesen nem minden esetben sikerült. Az elemzendő személyévek körülbelül 40-50 százalékára nem sikerült,
vagy mindösszesen egy személyt sikerült társítani.9
A megmaradt megfigyelések esetében mind a politikusok, mind a hozzájuk
hasonlók átlagos béreit csonkoltuk (winsorizing), azaz a felső (alsó) percentilis feletti (alatti) bérek helyére a felső (alsó) percentilis értékét írtuk. Ezután vettük a politikusok és a hasonló emberek átlagbéreinek logaritmusának
különbségét, amelyet ismét csonkoltunk. Ez a logkülönbség a regresszióhoz
Ennek egyik oka lehet az is, hogy ugyan a párosítás évében még vannak a leendő
politikusokhoz hasonló személyek, de a későbbi években eltűnnek az adatbázisból.
Ennél is fontosabb ok, hogy sok személyt munkanélkülinek látunk a belépést közvetlenül megelőző évben.
9

159

Boza István, Károlyi Róbert és Köllő János

hasonlóan (nagyjából) százalékos formában fejezi ki a politikus bérelőnyét a
hozzá nagyon hasonló személyekkel szemben az adott évben – amennyiben
utóbbi csoport nem üres vagy egyszemélyes. Az így kapott értékeket ezután
a négy képviselői típus, illetve az előtte–közben–után időszakok szerint átlagoltuk, és a 7. táblázatban jelenítettük meg együtt az egyéni szintű paraméterek mediánjával, illetve az átlaghoz tartozó statisztikai mutatókkal.
7. táblázat: Politikusok relatív nyereségei hasonló egyénekhez képest (párosításos modell)
Előtte
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő
Közben
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő
Utána
Törvényhozó
Országos tisztviselő
Polgármester
Helyi tisztviselő

Medián

Átlag

N

Szórás

t

p

–0,074
0,032
0,021
–0,002

–0,093
–0,029
–0,025
–0,046

97
1508
372
676

0,31
0,32
0,35
0,31

–2,9
–3,6
–1,4
–3,9

0,002
0,000
0,083
0,000

0,377
0,155
0,418
0,233

0,490
0,219
0,477
0,279

97
1506
372
676

0,55
0,35
0,51
0,33

8,7
24,4
18,0
22,2

0,000
0,000
0,000
0,000

–0,003
–0,062
0,003
0,006

–0,012
–0,133
–0,106
–0,060

93
1364
326
628

0,65
0,66
0,73
0,56

–0,2
–7,5
–2,6
–2,7

0,428
0,000
0,005
0,004

A 7. táblázat alapján azt látjuk, hogy a párosítás ellenére az előtte időszakokban vannak apró, 5–10 százalék közötti, szignifikáns különbségek a bérben,
a kontrollcsoport javára. Ez nem feltétlenül jelez problémát, hiszen csak az
utolsó év bérszintje alapján párosítottunk, és ott is megengedtünk akár 15
százalékos eltérést. Innen kiindulva középtávon előnyöket tapasztalunk, de
ezek valamivel kisebbek mind az OLS-, mind a fix hatásos becsléseink által
implikáltaknál. A törvényhozók esetében jelentős eltérést találunk a medián
és az átlag között, ami talán a törvényhozói kategóriában lévő bérek feltehetően erősen ferde eloszlására utalhat. Hosszú távon ezek a modellek is a rövid távú előnyök elvesztését, sőt némileg még ezen is túlmutató hátrányokat
jeleznek. A medián értékek 0 közeliek, az átlagos – ám rövid ideig szolgáló –
polgármester például majdnem ugyanannyit keres a polgármesteri időszaka
utána, mint azok, akik hozzá a hivatal betöltése előtt nagyon hasonlók voltak.
A megfigyelhető keresetekben tehát úgy tűnik, nincsen hosszú távú előny.
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Elemzésünket megismételjük két almintán is, aszerint bontva meg a politikusokat, hogy politikailag aktív éveik többségét az 1. táblázatban jelzett 1. és
2. ciklusaiban (1. rezsim) vagy a 3. és 4. ciklusokban töltik (2. rezsim). Ahol
a politikusi időszakoknak egyik rezsim sem teszi ki a 75 százalékát, azokat a
vegyes eseteket külön kezeljük, de jelen tanulmányban az egyszerűség kedvéért nem jelenítjük meg őket. A párosításos módszer természetéből adódóan (a cenzorálatlan megfigyelésekre való hagyatkozás miatt) az így bontott
személyek többségében a 2006–2010 közötti 2. ciklusban vagy a 2010–2014
közötti 3. ciklusban voltak pozícióban, amelyet utána el is vesztettek. A rájuk
vonatkozó eredményeket a 8. táblázat tartalmazza.
Mindamellett, hogy a 2. időszakban nagyobb közben előnyöket tapasztalunk
– ami sajnos részben fakadhat az adatban található bércenzoráltságból is –,
a hosszú távú veszteségek is mintha csupán az 1. időszak kilépőit sújtanák.
Úgy fest, hogy a kedvezőtlen politikai környezetben, azaz ellenzékiként való
kilépés esetében a piacon elérhető opciók is kedvezőtlenebbek – legalábbis
azok körében, akik esetében a civil szférába való visszatérést is megfigyeljük adatainkban. Ezeket a történeteket megpróbáltuk ábrák segítségével is
szemléltetni. Az illusztráció kedvéért azokra szűkítjük elemzésünket, akiknél a politikusi időszak hossza maximum négy év hosszú, és előtte és utána
is legalább egy évig megfigyeljük őket. (Ez tanulmányunk legszűkebb, leginkább szelektált almintája.) Körükben viszont évenként ábrázoljuk a politikusok átlagbérét és a kapcsolt egyének átlagos keresetét is, foglalkozási kategóriák és időszakok mentén. Az eredményeket a 2. ábra szemlélteti.
Mindegyik adatsor esetében az adott politikuskategória belépést megelőző
(0. időszaki) béréhez viszonyítva ábrázoljuk a belépést megelőző három év,
illetve a belépést követő hét év – amelyből maximum négy a politikusként
töltött – bérszintjét mind a politikusokra, mind a párosított egyénekre vonatkozóan. Az ábrán az egyszerűség kedvéért nem tüntetünk fel konfidencia-intervallumokat.
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8. táblázat: Politikusok relatív nyereségei (párosításos modell), ciklusok szerint
Medián
Az 1. vagy 2. ciklusban aktív
Előtte
Törvényhozó
–0,027
Országos tisztviselő
0,016
Polgármester
0,026
Helyi tisztviselő
0,007
Közben
Törvényhozó
0,194
Országos tisztviselő
0,177
Polgármester
0,451
Helyi tisztviselő
0,236
Utána
Törvényhozó
–0,058
Országos tisztviselő
–0,081
Polgármester
–0,116
Helyi tisztviselő
0,001
A 3. vagy 4. ciklusban aktív
Előtte
Törvényhozó
–0,107
Országos tisztviselő
0,037
Polgármester
0,017
Helyi tisztviselő
–0,004
Közben
Törvényhozó
0,623
Országos tisztviselő
0,122
Polgármester
0,364
Helyi tisztviselő
0,183
Utána
Törvényhozó
0,000
Országos tisztviselő
–0,023
Polgármester
0,026
Helyi tisztviselő
–0,043

Átlag

N

Szórás

t

p

–0,024
–0,013
–0,035
–0,024

36
261
105
237

0,18
0,23
0,34
0,27

–0,8
–0,9
–1,0
–1,3

0,221
0,189
0,150
0,094

0,269
0,274
0,538
0,284

36
261
105
237

0,49
0,32
0,51
0,33

3,3
13,9
10,8
13,3

0,001
0,000
0,000
0,000

–0,110
–0,194
–0,195
–0,091

34
242
92
223

0,61
0,67
0,76
0,56

–1,1
–4,5
–2,5
–2,4

0,150
0,000
0,008
0,008

–0,157
–0,031
–0,024
–0,068

41
1027
200
205

0,37
0,33
0,36
0,34

–2,8
–3,0
–1,0
–2,9

0,004
0,001
0,172
0,002

0,647
0,201
0,435
0,247

41
1025
200
205

0,55
0,37
0,52
0,39

7,5
17,3
11,7
9,0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,044
–0,079
–0,020
–0,071

39
923
179
192

0,71
0,64
0,72
0,54

0,4
–3,8
–0,4
–1,8

0,349
0,000
0,356
0,034
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2. ábra: A politikusok és párosított személyek bérfejlődési pályái

Ahogy látjuk, a legtöbb esetben, az adott politikusok és tisztviselők bére
a belépést megelőzően szépen együtt mozog a hozzájuk párosított, hasonló személyekével. A politikusi karrier idején – főleg a választott országos és
helyi vezetők esetében – a vizsgált egyének bére jelentősen megugrik, míg a
kontrollcsoporté csak a szokásos ütemben növekszik évről évre. Majd ebben
az almintában (ahol megköveteljük a legkésőbb 4 év utáni változást) ez az
előny szinte teljesen eltűnik, a vizsgált egyének újra a koruknak, végzettségüknek (és meg nem figyelt tulajdonságaiknak) megfelelő bért kezdik keresni. Így hát újfent a hosszú távú előnyök hiányát látjuk, legalábbis monetáris
tekintetben, a politikai létből rövid távon távozók körében. Érdekes azonban,
hogy a 2. ciklus után távozó, „ellenséges” politikai környezetbe kerülő, polgármesterekkel szemben, a Fidesz–KDNP-kormány idejében bekerülő majd
távozó polgármesterek még akár hosszú távú előnyöket is tudnak szerezni.
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Diszkusszió
Egy tekintetben biztosan nem számít, hogy milyen módszertannal vizsgálódunk: a politikusi évek során jelentős bérelőnyt élveznek a vizsgált egyének,
nem csupán a civil foglalkoztatottakhoz képest, de saját korábbi és későbbi
béreikhez képest is. Ezek az előnyök azonban tipikusan nem maradnak meg
a politikai pálya elhagyása után, a fix hatásos becsléseink szerint ráadásul
kifejezetten rosszul járnak azok, akik valamely okból elhagyták pozíciójukat,
ami feltételezhetően a civil karriert érintő tapasztalatkiesés negatív hatásának dominanciáját jelzi. Azonban – főleg a 3. és 4. ciklusra koncentráló
– eredményeink némileg visszaadják Diermeyer és szerzőtársai (2005) kongresszusi képviselőkre vonatkozó következtetéseit, miszerint a kongresszus
elhagyása után is megmarad egy 4,4 százalék körüli bérhozam. A törvényhozókra vonatkozó fixhatás-regresszióink eredményei egészen hasonló pontbecsléseket mutatnak (4 százalék a teljes időszak és 7 százalék 2007-2017-es
alminta eredményein), illetve a 3. és 4. ciklusra szűkített párosításos modell
eredményei is 4,4 százalékos átlagos hatást jeleznek, bár ez utóbbi eredmény
statisztikailag nem szignifikáns.
Amennyiben hiszünk a politikusi pályát elhagyók veszteségeire utaló eredményeknek, indokoltnak tarthatjuk a politikai karrier folyamán kapott magas béreket. A párosításalapú eredményeink esetében viszont nem látunk
olyan nagy mértékű veszteségeket. Amennyiben szűkítjük az eredményeinket egy adott négyéves ciklusban pozíciót vállalókra, akkor pedig azt látjuk,
hogy jövedelmük gyakorlatilag visszatér a párosított egyének jövedelmei számára prediktált pályára. A párosítás alapú modell – természetéből adódóan
– csak a cenzorálatlan megfigyeléseket hasznosítja a politikusi karrier utáni
hozamok becslésében. Ez azt is jelenti, hogy ezekben az eredményekben a
legrövidebb politikai karrierek tükröződnek, így a párosított sokaság esetében a civil szakmájuktól való távollét is átlagosan rövidebb volt, ami magyarázhatja, hogy esetükben miért nem találtunk nagyobb veszteségeket. A
következtetést az is megnehezíti, hogy nem csak a politikai pályára kerülés
szelekciós mechanizmusai torzíthatják becsléseinket, de a politikából való
kilépés sem véletlenszerű. Számíthatunk például arra, hogy akik önszántukból hagyják ott a politikát, nem ragaszkodnak pozíciójukhoz, azok várhatóan
jobb esélyekkel rendelkeznek a civil szférában, mint azok, akik adott politi-
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kusi bérszint (és azonos mértékű belső motiváció) mellett inkább ragaszkodnak politikusi állásukhoz. De az is elképzelhető, hogy a rosszabb képességű
politikusok szelektálódnak ki egy választás alkalmával, mert a társadalom jó
és részletes információkkal rendelkezik a hivatalban lévő politikusok teljesítményéről (és azt figyelembe is veszik). Amikor még korábbi Admin-adatbázisokkal próbálkoztunk, pontosan e problémák miatt szerettünk volna kihasználni egy egyedülálló kísérleti helyzetet létrehozó „exogén sokkot”. Ez
nem volt más, mint a 2006-os parlamenti és polgármesteri választások között
elhangzott úgynevezett őszödi beszéd és az általa beindított politikai folyamatok, amelyek következtében – a parlamenti választások eredményeinek
fényében mindenképpen váratlanul – a kormánypártokhoz kötődő polgármesterek nagy része (érdemtől függetlenül) nem tudta megújítani mandátumát. Mivel azonban a legkorábbi adataink akkor is 2002-ből származtak, csak
nagyon kevés polgármester esetében tudtunk volna például párosításalapú
becsléseket végezni.
Mindezek fényében látható, hogy tanulmányunkban vannak még kisebb-nagyobb bizonytalanságok, és számos dolognak érdemes még a mélyére tekinteni. Az első és második szerzők ebben számítanak az immáron 70
éves, harmadik szerző bölcs meglátásaira és lelkes munkájára! (E tanulmány
utolsó sorai 2022. október 27. délelőttjén íródtak.)
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János 2012 telén, amikor már demonstrátorként is dolgoztam mellette
az Eltecon „munkagazdaságtan” kurzusán, egy levelezésünk utóiratában
feltette a sorsfordító kérdést: „A jövő féléved hogy néz ki? Belefér 6 hónap KOMOLY munka, félállásban?” E munka nem mást jelentett, mint
– az akkor új Admin1-en, de már egy későbbi Admin2-es projektre felkészülendő – a politikusok bérpályáinak vizsgálatát. (Megjegyzem, ez a
munka indította be az események egy olyan láncolatát, amelynek végén
mostanra magyar – illetve európai – doktorált munkagazdásznak vallhatom én is magam. Ezért, ahogy azt a PhD-tézisem előszavában is kifejtem, rendkívül hálás vagyok Jánosnak. De most térjünk vissza a tárgyra!) A hat hónapos munka után, illetve ahogy ráfordultunk a multiknál
szerzett tudás szerepének vizsgálatára, ez a kutatás fiókba került, és a
Jánossal közös, határozottan feszes, határidőkkel sűrűn tűzdelt munkatempónk mellett valahogy mindig hátrébb sorolódott.
2016-ban azonban az Adatbank kísérleti jelleggel nyári gyakornoki
programot indított, ekkor sikerült Károlyi Robit is az intézethez csábítani. Övön aluli csapásként azt a feladatot kapta, hogy az én – akkor már
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hároméves, kicsit állott, ráadásul sok szempontból még amatőr – kódjaimat leporolja, azokat az Admin2-re átültesse. János is új lendülettel
megírta a „politikusok_ujra.docx” fájlnevű kéziratot, amelynek kiváló
bevezetőjét, irodalmi összefoglalóját és számos egyéb részét mi szemrebbenés nélkül felhasználjuk ezen kötet írásához.
2022-re előre tekerve azonban a projekt immár újfent a fiókban, illetve
a to-do listák legalján, avagy a Trello-kártyák bal szélén találta magát,
arra várva, hogy a szerzők végtelen szabadidőhöz jutva újra elővegyék.
Közben Robi és én immár – nem kis részben János kiváló toborzói érzékének köszönhetően – a KRTK KTI állományát erősítjük. János közelgő
szülinapja így hirtelen remek alkalmat teremtett az elvarratlan szálak
elvarrására, a tűz felélesztésére és a coarsened exact matching modellek
újrafuttatására.
Így történt hát, hogy majdnem tíz évvel, két országgyűlési választással
és kettő (már-már majdnem három) Admin-változattal később elkészült
ez az írás, amit igazából részben János maga írt még 2016-ban, és amely
ugyan még sajnos nem egy végleges tanulmány, de most talán végső lendületet kap, hogy úgy öt-hat éven belül be is fejezzük!
Fogadd hát tőlünk szeretettel, 70. születésnapod alkalmából ezt az írást!
Boza István
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Az ö. f. lét- és ismeretelméleti kérdéseinek
egyes vonatkozásai1
EP írásának felhasználásával2
Halpern László
„Az öregedő futballista (továbbiakban: ö. f.) többnyire családos, meghatározhatatlan korú, lassú emlős; ö. f.-nek lenni, ha nem függetlenül is a kortól: állapot,
bölcselet, világnézet. Helyünk a világban. Ö. f. alapvetően gonosz lélek, amit csak
ellenszenvesebbé tesznek az ellágyulás hullámai, a humanizmus tajtékja és az őt
kétségkívül körülvevő csönd. Ö. f. főként gyanakvó. Minden gyanús, legfőképp,
ami nem gyanús.”
„(Az övéhez képest a kommunista mozgalmak öngyilkos, osztályharcos gyanakvása a harmincas vagy nálunk az ötvenes években – szóra sem érdemes, kedélyes
bizalmaskodás, no hát eltekintve a halottaktól. Milyen keveset tudott Puskáshoz
képest Rákosi…) Ö. f. dogmatikus.”
„Ö. f. természetrajzának két fundamentális pillére: a lustaság és a rinya.”
„Lustaságát bízvást nevezhetjük ontologikusnak. Valami mély, higgadt tompaság és ellenkezés ez, amely nem elhatározás kérdése, sokkal természetibb annál
(kérdezhetjük-e a sziklát, mért nem repül, és az erdőt, hogy mért nem rohan, s az
aranyat, hogy mért nem úszik), egy ideig el lehet fedni kis futkározással, gimnasztikával, de aztán eljön az igazság pillanata, ö. f. nem is megáll, de lecövekel végérvényesen, nagyot sóhajt, hogy beleremegnek a csillagok, s szinte a firmamentummal együtt löki ki a szót: NEM. Egy tapodtat se tovább. Egy lépést se. Nem akarok
szenvedni tovább. Elég. Magamtól én már többé nem futok. – Labda nélkül már
eddig se nagyon, és a ritka, tíz méteren túli sprinteknél elfogta őt a hosszútávfutók
rettenetes magánya, de eztán már csak álldogálni fog ott a zöld gyepen, öröklétig,
Készült Köllő János 70. születésnapja alkalmából. Az írást a szerző az ö. f. kérdés
iránt érdeklődő közönségnek szánta.
2
Utazás a tizenhatos mélyére. Magvető, 2006
1
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nézdegél, gondolatait rendezi, tűnődik, eközben kicsit zavarja az a rohangálás ott
a pályán, ez a szeleburdi összevisszaság, melyről, rémlik, neki is vannak emlékei.”
„Ö. f.-nek mindene fáj. Ami van, az fáj vagy fájni fog. Nincsen olyan mozdulat,
amelyhez ne kapcsolódna fájó múlt, fájó történet és jelen idejű „rinya”. Kötözések,
ragasztások, fagyasztások, bokagumi, térdgumi, combgumi, fáslik, kötszerek, kenőcsök, olajak, görcsoldó pirulák. Ha rendesen bemelegít, halálosan elfárad, ha
nem, rásérül. Ha így csinálok, fáj, panaszkodom gyerekként apámnak. Hát ne csinálj úgy, válaszolta egyszerűen.”
„Ö. f. a térdét tiszteli leginkább. Van a porcleválásnak egy fajtája, melyet úgy
hívnak – így hallotta – porcegér. Erre a porcegérre sokat gondol. Hogy ott bolyong
a térdében, ott tanyázik – ettől ö. f. különbnek érzi magát, kiválasztottnak és sebezhetőnek. Néha szeretettel megsimítja a térdét. A porcegeret Bélának hívja, és tegezi.
Ha ne adj’ Isten gólt rúg, odaszól: Jó Bélám, akkor ezt most bevágtuk… Úgy érzi,
Béla a barátja, rá számíthat. A barátság fájdalommal jár, így már ezt is tudja.”
„A rinya teljességre törekszik, nagyravágyó, mindent akar: a lebegő boka hálás3
terep a különféle szalaglazulásokkal, az Achilles-ín titokzatos gyulladásai, az
izomgörcsök tömkelege (vádli, comb), az érzékeny lovaglóizom, s ó, a húzódások,
a makacs húzódások, majd a váratlan nagy orvtámadás: hátizmok! Ki hitte volna
egyáltalán, hogy léteznek; és innét már csak egy ugrás, egy rosszul sikerült, a nyak
izom: mint végső árulás. S a bűnök a deréktájon…”
„A rinya legalján azonban nem az önsajnálat van, hanem a félelem. Ö. f. félelemben él.”
Az MLSZ versenyszabályzata egy életkor – 5, 19, 34, 44, 54 év – betöltését követő január 1-jét tekinti a focisták besorolása szempontjából vízválasztónak.
Ezen a napon lesz utánpótlás, azt követően felnőtt, majd öregfiú, old boys,
végül veterán. Most tekintsünk el a nyelvi zűrzavartól, ne akarjuk semmilyen idegenajkúnak elmagyarázni az utolsó három évcsoport megnevezése
közötti különbséget és annak értelmét. Csak szőrszálhasogatásnak hatna,
Az ablakirodaszó szerkesztő javaslatát nem megfogadva azért itt érdemes egy pillanatra megállni, hiszen ha egybeírhatnánk az előző két szót, akkor mindjárt értelmet
is kapna az „elhálta a bokáját” idióma is. (Felhívom a figyelmet, hogy már csak egy
betűcsere távolságra vagyunk a szerző érdemi méltatásától.) A következő korosztályok döntik majd el, hogy ez a kifejezés egészségügyi, jogi vagy üzleti értelmezést kap
vagy netán a megunt kifejezések szemétdombján fejezi be rövid pályafutását. Milyen
szerencse, hogy EP kézzel írt és így megkímélte az olvasót az ilyen lábjegyzetektől!
3
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ha szóvá tennénk, hogy a
legidősebb korosztály megnevezésénél használhatná az
MLSZ a más sportágakban
oly gyakran előforduló szenior megnevezést, ami a nyelvi
zűrzavart csak némiképp tudná mérsékelni. Mentségként
talán időlegesen éljünk azzal
a feltevéssel, hogy az MLSZ
egy újabb korcsoport bevezetését fontolgatja. Ehhez kellene az ö. f. demográfiai elemzése a nem kellően gondos előkészítés bevezetését követően előálló nulla létszámú korcsoport elkerülése érdekében. Ez mind persze érdektelen azoknak, akik ebben a világban élnek, akik meg nem, azoknak nincs
is igényük a magyarázatra. A meghatározás felfelé és lefelé is valamelyest
nyitott, azaz, elvileg nincs akadálya annak, hogy egy utánpótlás korú vagy
egy veterán a felnőttek között kergesse a (mű)bőrt, de a két szélső korosztály
keveredése már kevésbé gyakori, bár köreinkben ez kifejezetten üdítőnek tekinthető. Leginkább akkor lágyítja meg, ha az ö. f. az utánpótláskorúban egykori saját magára emlékeztető mozdulatokat vél felfedezni, és ez elnyomja a
kettőjük közötti sebességkülönbség miatt kialakuló jogos sértettség érzését.
Itt kell hozzátenni, hogy noha EP a rinya meghatározásánál a teljességnél
alább nem hagyja, de a kifejtésnél megelégszik az ö. f. önreflexiójával. Mivel
itt csapatszerűen is végezhető tevékenységről van szó,4 ki kell egészítenünk
a rinya meghatározását. A kiegészítést két irányban kell megtennünk; a saját
csapat és az ellenfél tekintetében. Mielőtt a kiegészítés részleteire rátérnénk,
meg kell említeni, hogy a rinya itt el fogja veszíteni állandóságát, vagy pontosabban testi-lelki állapottérbeni meghatározottságát; idő- és főképp eredményfüggő, különösen pedig végeredményfüggővé válik. Ez utóbbi persze
némiképp állandósulhat, az öltöző és a zuhanyzó légköre már nem képes
semmit változtatni azon. (A zuhanyzó állapota és különösen a melegvíz hiá4
Az egyedül dekázgató, képzeletbeli vagy bármi módon kijelölt kapura lövögető ö.
f. kérdése nem tárgya ezen írásnak. Ennek bizonyos vonatkozásai kellő fantáziával EP
gondolataiba is beleérthetők. A rinya persze önreflexíven is értelmezhető – ezt láttuk
leginkább EP kifejtésében – de össztársadalmi jelentősége a környezet percepciója és
reakciója mentén tud teljes mértékben kibontakozni.
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nya időlegesen felülírhatja a rinya kijegecesedett értékét, sőt bizonyos tekintetben a dimenzió is módosulhat, előtérbe kerülhetnek a rinyával csak távoli
kapcsolatban levő aspektusok.)
A saját csapat rinya elsősorban az ö. f. felé küldött passzok számát, azok
pontosságát, erejét és a csapat eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló
csapaton belüli mozgások és tevékenységek összességét célozza. Különösen
vonatkozik ez az ö. f. helyezkedésére. Jókor lenni jó helyen és ezzel járulni
hozzá a csapat sikeréhez része az általános világképre vonatkozó fenti megállapításoknak; az ö. f. világképe értelemszerűen énközpontú, mind ex ante,
mind ex post egyértelmű, hogy az adott akció sikeressége csakis kizárólag az
ö. f. szempontjából értékelhető teljesen függetlenül az akció más szempontból értelmezett sikerességétől. A siker esetében soha nem szabad elfeledkezni az elszalasztott lehetőségek figyelembe vételétől, ugyanaz az akció az ö. f.
bevonásával legalább olyan, ha nem nagyobb sikerességű lett volna. A sikertelen akciók elemzése szinte értelmetlen, magától adódik, hogy a sikertelenség egyedüli és kizárólagos oka az ö. f. nem megfelelő mértékű és minőségű
bevonása, vagy leginkább a bevonás elmaradása. A siker és a sikertelenség
együttes elemzése alapján adódik a következtetés, hogy az ö. f. joggal hárít el
minden személyes felelősséget, ha nem megfelelő az egyedül érvényes szempont szerinti csapaton belüli együttműködés és összhang.
Az ellenfél viszonylatú rinya teljesen más jellegű. Itt bontakozik ki leginkább
az ö. f. társadalmi felelősségvállalása, az egyetemes erkölcsi értékek megalkuvás nélküli képviselete, összességében a közösség iránt érzett legmélyebb
elkötelezettség. Ö. f. már rendelkezik azzal a felmérhetetlenül gazdag focitapasztalattal és ellenfél-ismerettel, ami felhatalmazza őt arra, hogy mind a
bedobások, mind a szabálytalanságok és a szögletek megítélésénél teljes joggal törekedjen arra, hogy álláspontját és meggyőződését időtől és tértől – na
meg a konkrét helyzettől – függetlenül is a már felsorolt okok miatt egyedül
üdvözítőnek és érvényesnek fogadtassa el.5 Külön kell foglalkozni az ellenfélnek jogtalanul megadott és az ö. f. csapatától – hamisan megítélt – szabályta5
Nem változtatja meg az elemzés lényegi megállapításait, ha a szereplők között
van olyan, akinek síp van a szájában és azt hiszi, hogy csak az ő szabályértelmezése
és döntése szerint történhetnek az események a pályán. Az árnyalatnyi különbségek
kifejtésétől eltekintek, az olvasó fantáziájára bízhatjuk mondjuk annak elképzelését,
hogy az ö. f. viszonya milyen lehet a bírósporihoz és ez hogyan hatna vissza a csapaton belüli és az ellenfélviszonylatú rinyájára.
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lanság miatt elvett gólokkal.
Voltaképpen ez tekinthető
a rinya-kérdés fókuszpontjának! Mit ér a bedobásra, a
szögletre eltékozolt rinya, ha
a gólnál, legyen az bekapott,
vagy rúgott egy jottányit is
enged az ö. f. Ilyenkor egy
egész pályafutás további sorsa forog kockán, az ö. f. – EP
erre vonatkozó megállapításával ellentétben, de annak szellemében – nem
lágyulhat el. Ha itt enged, akkor átszakad a gát, és az ö. f. nem lesz képes az
őt otthonában az ajkán csüggő tekintettel várók szemébe nézve beszámolni
sikereiről úgy, hogy az azokról szóló élménymorzsácskák közé becsempészve rinya vonatkozású átélések is szervesen épülhessenek bele.
Az eddigiekben csak az egyváltozós ö. f. kérdéseivel foglalkoztunk. Ha két
vagy több ö. f. vesz részt egy eseményen, akkor az ö. f.-ek csapaton belüli és
csapatok között egymásra hatásának megértése, a megértés megközelítési
módszereinek, eszköztárának kialakítása jelentős terjedelmet igényelne és
ezen írás kereteit mindenképpen szétfeszítené, netán szétgyalulná a felhasználandó szerszámtól függően. Kiindulásként és lezárásként annyi megemlíthető, hogy (foci)világnézeti és (foci)történelemszemléleti megközelítésbeli
különbségek nem teszik lehetővé az ellentétes álláspontok közelítését, azaz
például egy bedobás vitatott tulajdonjogának eldöntése végül is az állati ösztönvilágból átlényegített redukált formájú konfliktuskezeléssé alakul át.6
A többváltozós rinya-térben már értelmezhető a rinya egyenleg is. Könyvelő hajlamú nyájas olvasók figyelmét felhívnánk arra, hogy itt nem érvényes
az az elemi szabály, miszerint ugyanazon tétel a tartozik és a követel oldalon
nem lehet eltérő mértékű. Az egyik ö. f. rinyája a másik ö. f. értékelésében
A szerző bizonytalan annak megítélésében, hogy milyen területeket kellene tanulmányozni ahhoz, hogy megfelelő eljárásra lehessen javaslatot tenni. Egyelőre
csak az ötletek szintjén merült fel a VAR mintájára a PAR (Pszichoterapeuta Asszisztált Rinya) vagy az aukció segítsége, amikor a vitatott kérdés licitálással dőlne el; azaz
azé a bedobás, aki többet hajlandó azért fizetni. Egy vérbeli ö. f. kapásból emlékszik
olyan esetre, amelyről még most is azt gondolja, hogy minden pénzt megért volna, ha
nem úgy történt volna, ahogy történt.
6
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más mértéket és minőséget
jelent, s megfordítva. Még
általánosabban is megfogalmazhatjuk mindezt. A rinyák
nem additívak, nem tranzitívak és tükrözéses transzformáltjuk értékére és formájára vonatkozóan érvényes elvi
megállapítást sejtésünk szerint nem lehet tenni7; empirikus megfigyelése egyelőre nem tekinthető megoldottnak. Ez kissé megnehezíti az egyenleg kiszámításának operacionalizálását. Ennek hiányában a már
említett reduktív megközelítések jutnak főszerephez. Az ö. f. nem fukarkodik
az állandó jelzőkkel; gazdag és lényeglátó örökérvényű igazságai tárházának
kincseivel önzetlenül bánik, azokat megosztja boldog-boldogtalannal. Tárháza ajtajának kilincsét egymásnak adják az éppen arra járók és ezáltal gazdagodik a világegyetem és válik körforgásossá az ö. f. társadalmi léte.
Talán nem lepi meg a nyájas olvasót, hogy mindezek után ugyan kissé fáradtan, az átélt izgalmak, a kimondott és a bentmaradt rinyák leltározása ös�szegzéseképpen megvont és jogosan elkönyvelt pozitív egyenleg értéke és az
elfogyasztott étel és ital fölötti örömérzet álomba szenderíti az ö. f.-t. Remélem, a nyájas olvasóval egyetértve kívánhatunk szép álmokat, amelyek lehetővé teszik neki újra átélni a jobb felső pipába helyezett bombagól mindent
felülíró örömfakasztó élményét.
Budapest, 2022. szeptember 14.
Halpern László8
A szerző pályázati felhívás összeállítását tervezi a rinya reflexivitás számszerűsítésének lehetetlenségére vonatkozó sejtése bizonyítására. A nyertes díja a rózsadombi bányásznyál receptje lesz.
8
Született ö. f. A szerző hálás Köllő Jánosnak, amiért a születésnapja alkalmat
adott arra, hogy az ö. f. témakörrel kapcsolatos fejtegetéseit megoszthatja az érdeklődőkkel. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik lehetővé tették az ö. f. lét fejlődéstörténetének erősen szubjektív figyelemmel kísérését. Felsorolásuktól eltekintek,
mert esetleg sértőnek érezhetnék rájuk nézve a besorolást és alapvetően más következtetésekre jutnának a tárgyalt kérdések vonatkozásában. Köllő Jánossal pedig az elkövetkező évtizedekben a pályán rendezzük a még nem lezárt és a jövőben előkerülő,
az ö. f. állapothoz kapcsolódó esetleges nézeteltéréseinket. Vagy folytatjuk ugyanúgy.
7
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Kedves Jancsi! A ‚hatvanadikodat’ közösen ünnepeltük Kínában a kínai kollégákkal, gyönyörűen megterített asztal körül, kínai töménnyel
és pekingi kacsával. Most a ‚hetvenedikedet’ a meglepetés könyvvel, a
tiszteletedre. Éljél sokáig egészségben, családod és barátaid örömére, és
alkossál az eddigiekhez hasonlóan maradandó műveket.
Barátsággal,
Csanádi Mária

Számomra, a botcsinálta közgazdász számára, Köllő Jancsi jelenti a társadalomtudós jellegű közgazdász ideáltípusát. A magyar társadalom mély
ismerete, a módszertani tudás és a lényeglátás együtt eredményezik,
hogy a társadalmi problémákat fantasztikus hatékonysággal és erudícióval fogalmazza meg adatokkal és modellekkel megragadható kutatási
kérdésekként. Nem véletlenül használom az erudíció szót, mely pontosabb itt a (szakmai) tudásnál, műveltségnél, mert a tudatlanság nyers állapotából való kiemelésre utal. Ahogy a szobrász számára a kődarabban
ott a szobor, Jancsi számára a nyers adatokban ott rejlik valamilyen társadalmi jelenség megfejtése.
A kutatási eredményekkel egyenrangú alkotásnak tartom az Adatbankot. Bár sok ember munkája van benne, mégis alapvetően Jancsi műve,
nélküle biztos nem létezne. Az Adatbank létrehozása a hosszú távú gondolkodás iskolapéldája – és az önzetlenségé is. Rengetegen köszönhetjük
neki kutatási eredményeink nem elhanyagolható részét, ezek az eredmények nem születtek volna meg az Adatbank nélkül.
Molnár György
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Köszöntés

A születésnapi köszöntő érzékeny műfaj. Meg kell benne ragadni valamit, amit a kutatók hétköznapjaiban legtöbbször nehéz: meg kell mutatni egy embert közvetlen közelről. A köszöntő írásához hangulatba
kell kerülni. Ehhez vagy langyos napfényben, fák alatt jó üldögélni, ahol
aztán csukott szemmel lehet a madárcsicsergésen túli csendet figyelni,
vagy félhomályos szobában, óraketyegés mellett merenghet az ember az
örökkévalóságon.
Hajnal kettő elmúlt, és én Jánost köszöntöm. Úgy képzelem, hogy ő is
ébren van, biztosan dolgozik valamin. Biztosan dohányfüstben ül a szobájában, még talán zenét is hallgat, és borozik. Ilyen embernek ismerem őt. Olyan jelenségnek, aki fellelkesedve tud elveszni az írott szó és
a számszerű összefüggések labirintusában, hogy aztán az időből kilépő
utazása végén megvilágosodva fejezze be az aznapi/éjjeli munkát.
Iszom egy kis bort én is, és elképzelem őt fiatalként. Nem nehéz. Én még
nem éltem, amikor ő már az intézetben dolgozott, de mégis látom magam előtt az alakját, ahogy az „Esettanulmányok az ipari szövetkezetek
fúziói köréből” szövegén dolgozik, talán kordbársonyban. Ugyanolyan
nyugodtan érleli a mondatokat, mint mostanában. Még nem programozik, csak később veti bele magát ebbe, de az, hogy aztán fellelkesedik a
Statán, majd az adatok végtelenségén, egészen biztos!
A negyvenöt évvel ezelőtti és a most elképzelt János változatlan. Mélyen
tisztelem ezt benne, hogy a szenvedélye, a nyugodtsága és nyitottsága
töretlen! Örök fiatal maradt.
Barátsággal kívánok boldog születésnapot, János!
Lengyel Balázs
Budapest, 2022. szeptember 27. 2 óra 40 perc
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Kónya István

Az 1990-es években kezdtem munkagazdaságtannal foglalkozni, ami
azóta is tart különböző intenzitással. Jancsi tevékenysége már akkor
etalonnak számított a magyar munkapiaci kutatásokban, bár személyesen szerintem csak sokkal később találkoztunk. Még MNB-s koromban,
amikor egy munkapiaci konferenciát szerveztem, nyilvánvalóan őt választottam a magyar tények bemutatására. Azóta már sokszor hallottam
előadásait, de még mindig elámulok összeszedettségén, az adatokból kinyert érdekes információk mennyiségén, releváns és fontos kérdésein.
Jancsit élmény hallgatni, élmény vele dolgozni, és jó, hogy az elmúlt,
lassan tíz évben kollégák lehettünk.
Kónya István
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