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Társadalmi egyenlőtlenség 

 
 Az államnak feladata, hogy tegyen a társadalmi egyenlőtlenség 

ellen: 
• 81% 

 
 Az államnak nem feladata, hogy tegyen a társadalmi 

egyenlőtlenség ellen: 
• 13% 

 
 Nem tudja eldönteni: 

• 7% 
       (Forrás: Policy Solutions) 

 





Mi a létminimum? 

 

• Létminimum: mekkora jövedelem szükséges egy 
háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a 
folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény - a társadalom 
adott fejlettségi szintjén konvencionálisan megfelelőnek 
minősülő - szükségletek kielégítését. Az általunk is 
kimutatott létminimum tehát nem szegénységi küszöb, 
hanem olyan jövedelem, amely az alapvető szükségleteken 
túli igények kielégítését is lehetővé teszi. 



Létminimum 2017 

 Egy főre jutó létminimum összege: 90.450 forint 

 A társadalom 30%-a él ez alatt. 

 

 A „nyugdíjas létminimum” összege: 81.405 forint. Két 
fős háztartás esetén: 140.200 forint. 

 

 Kb. 155 ezer olyan nyugdíjas van, aki olyan 
háztartásban él, ahol nem éri el a jövedelem ezt a 
szintet. 



Mi a társadalmi minimum? 

 

• Társadalmi minimum: szerény fogyasztási szintet jelent, az 
alapvető szükségletek kielégítésén felül, racionális gazdálkodás 
mellett olyan javak és szolgáltatások fogyasztására nyújt 
lehetőséget, amelyek a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlettség 
adott szintjén már tömegigénnyé váltak. Ez a minimum némi 
átcsoportosítási, tartalék lehetőséget is ad rendkívüli esetekre. 

 



Tartalék képzése 

 

 



Kinek van, kinek nincs…? 



Társadalmi minimum 2017. 

 Egy főre jutó társadalmi minimum összege: 117.720 forint 

 A társadalom 53%-a él ez alatt. 

 

 A „nyugdíjas társadalmi minimum”  összege: 100.914 
forint. Két fős háztartás esetén: 173.800 forint. 

 

 Kb. 541 ezer olyan nyugdíjas van, aki olyan háztartásban 
él, ahol nem éri el a jövedelem ezt a szintet. 

 





Nyugdíjminimum emelése 

Szakszervezeti tagok körében készült kutatás szerint: 

 

 51% egyetértett azzal, hogy a nyugdíjas létminimum 
és a nyugdíjminimum azonos legyen; 

 9% mondta azt, hogy ezt az ország gazdasági ereje 
nem bírja el; 

 23% elvi okokból nem ért egyet; 

 17% nem tudta eldönteni. 





Legnagyobb félelmeink – TOP 5 
 

1. Nyugdíjas évek: „félek, hogy mindennapi megélhetési problémáim 
lesznek” – 40% 

2. Életszínvonal csökkenése: „félek, hogy az elkövetkező években nem 
lesz elegendő a munkabérem a jelenlegi életszínvonalam 
biztosítására” – 31% 

3. Egészség: „félek, hogy a jelenlegi munkám veszélyezteti az 
egészségemet” -24% 

4. Munka és/vs. család: „félek, hogy a sok munkával töltött idő miatt 
konfliktusom lesz a magán-/családi életemet illetően” – 23% 

5. Diszkrimináció – „az elmúlt években tapasztaltam valamilyen 
negatív megkülönböztetést a munkahelyemen” – 21% 






