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TÁRKI adatlap 

• Alapítva: 1985 

• Terület: alkalmazott társadalomkutatás 

• Fókusz: módszertani alapkutatástól a társadalmi-gazdasági 

elemzések felé 

• Méret: 25 alkalmazott + külső kutatói holdudvar 

• Kutatók és adatfelvétel 

• Tulajdon: 100% magyar, vezetés,  & (jelenlegi és régebbi) dolgozók 

• Tárki Alapítvány: A Tárki Társadalomtudományi Adatbank 

működtetése 

• Leányvállalat: 50% Kopint-TÁRKI (konjunktúrajelentések, ágazati 

elemzések) 

 



 emberek … 



 … érdeklődési területek … 
 



Termékek, szolgáltatások… 
 
• alkalmazott társadalomkutatás 
• tanácsadás, stratégiai elemzések 
• adatbázisok, mikroszimulációs állományok 
• társadalomtudományi adatfelvételek  
• politikai és általános közvéleménykutatások 
• indikátorfejlesztés, monitoring jelentések 
• konjunktúrajelentések 
• adatbanki szolgáltatások 

  
 



TÁRKI Adatbank 

• 800 adatállomány 
• TÁRKI saját adatállományai és mások közkinccsé 

tett adatállományai 
• Nemzetközi adatfelvételek magyar és nemzetközi 

ISSP, Eurobarometer, WVS, ESS 
• Szabad hozzáférés oktatási intézményeknek, 

kutatóhelyeknek, egyetemistáknak, PhD 
hallgatóknak 

• Online adatkatalógus 
 



Saját kérdezőbiztosi hálózat 
 - 13 területi vezető és 160 kérdezőbiztos 
 - PAPI, CAPI, CATI, Webes adatfelvételek 
 - saját Call-Center 
Országos és helyi adatfelvételek 
 - rendszeres (negyedéves) „Omnibusz” felvételek 
 - az ország egy részére (vagy pl. Budapest egyik 
 kerülete) koncentráló vizsgálatok 
 - speciális/szűkített részpopulációk 
Magyar és nemzetközi kooperációk 
 - piackutatás és piaci szegmentáció (elégedettség- és 
 ismertségvizsgálatok) 
 - tudományos kérdések – nagyobb kutatások 
 adatfelvételi háttere (ISSP, ESS, PrivMort, CEORG) 

Adatfelvétel 



 
 

… saját publikációk …. 



… és megjelenés más publikációkban …. 



A Tárki-projektek típusai 
 

• Nagy, EU által finanszírozott nemzetközi projektek 
– GINI, CONCORDIA DISCOURSE, EUROBORDERREGIONS, PRIVMORT, ImPRovE, 

INGRID, STYLE 

 
• Speciális nemzetközi projektek 
 SSM, CCT, UNHCR, SIMS, UNICEF MICS4, GDN, Microsimulations, SHARE 

 
• Magyar vonatkozású tudományos programok  

– „OTKA” – kutatások (Politikai törésvonalak, Generációk, Integráció-dezintegráció, 
ISSP), Monitor, Gazdasági kultúra2, Életpálya 

 
• Más magyar vonatkozású programok 

– KIH-Ecostat „Indikátorok”, EMMI-NTFS Monitoring, HENT, TÁMOP, Subsistence 
minimum-consumption, 

 
• Kizárólag adatfelvételi projektek 

  
 



Friss, nagyobb, nemzetközi összehasonlító projektek 

• Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation (ImPRovE) (2012-), 
http://improve-research.eu/  

• European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing 
Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border 
Cooperation (EUBORDERREGIONS) (2011-)   www.euborderregions.eu  

• Understanding Conflict and Integration Outcomes of Inter-Group Relations and 
Integration Policies in Selected Neighbourhoods of Five European Cities (Concordia 
Discors) (2011-2013)  http://www.concordiadiscors.eu/  

• Growing Inequalities' Impacts (GINI) (2010-2012)     lezárult: www.gini-research.org  

• „Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion„ (InGRID) 17 nemzetközi 
akadémiai  partner részvételével 2013-2017), http://inclusivegrowth.be/ 

• Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE) 2014 - , összesen 24 
konzorciumi partnerrel, több mint négy éves projekt 

 

http://improve-research.eu/
http://improve-research.eu/
http://improve-research.eu/
http://www.euborderregions.eu/
http://www.concordiadiscors.eu/
http://www.gini-research.org/
http://www.gini-research.org/
http://www.gini-research.org/
http://inclusivegrowth.be/


ImPRovE - Poverty Reduction in Europe:  
Social Policy and Innovation (2012-2015) 

• Koordinátor: University of Antwerp (Bea Cantillon), Partnerek száma: 9 

• Fő kutatási kérdések:  

– Hogyan növelhető a társadalmi kohézió, országokon belül és országok között? 

– Hogyan egészítheti ki és erősítheti meg a társadalmi innováció a makroszintű 
társadalompolitikát és fordítva?  

• Szerkezet: 

– Stream A: Társadalmi kirekesztettség, szegénység és sérülékenység az Európai Unióban: 
valóban csalódást keltőek az eredmények, és ha igen, miért? 

– Stream B: A foglalkoztatás érdemei és korlátai; szociális, szolgáltatások és innovatív 
szakpolitikák. 

– Stream C: Hogyan javíthatók az EU társadalmi indikátorai? 

– Stream D: Hogyan javíthatók az Európa 2020 stratégia céljának elérést biztosító feltételek? 

• TÁRKI-feladatok: 

– A: jövedelemegyenlőtlenség-dekompozíció 

– B: foglalkoztatási és szegénységtrendek elemzése, átfogó roma programok hét EU-államban 

– C: EU2020 indikátorok módszertana, háztartások referencia-költségvetése Magyarországon 



InGRID (Inclusive Growth Infrastructure Development 
project) 

• EU keretprogram (FP7) 
• Nem kutatási projekt, hanem ‚Capacities’ (társadalomkutatási 

infrastruktúra fejlesztés 
• Cél: a kutatók és más érintettek számára javítani a kutatási 

infrastruktúrához való hozzáférést 
• Koordinátor: HIVA – Leuven-i Katolikus Egyetem 
• TÁRKI státusza: kulcs partner 
• Időtartam: 2013. március – 2017. február 
• Összesen 5 pillér: 

- Szegénység és életszínvonal (TÁRKI) 
- Munkafeltételek és sérülékenység ( University of Amsterdam) 
- Policy elemzés (SOFI – Stockholm) 
- Statisztikai minőségbiztosítás és fejlesztés (Universität Trier) 
- Transnational access – TNA 



IPOLIS – adatbázis és vizualizáció – sérülékeny csoportokról 

 IPOLIS a könnyen azonosítható és a könnyen elérhető sérülékeny 
csoportok harmonizált adatbázisa 

 IPOLIS:  exploratív célú adatbázis, forrásként szolgál különböző 
felhasználó csoportok számára 

 Felhasználók: kutatók, politikai döntéshozók, civil szervezetek, újságírók, 
tanulók stb. 

 Cél: a gyermekek, fiatalok és idősek társadalmi helyzetének nyomon 
követésére és elemzésére valamint országok közötti és időbeni 
változások bemutatására alkalmas adatbázis előállítása 



STYLE – Strategic Transitions for Youth Labour Transitions  

• Finanszírozás: FP7 (DG Research) 

• Koordinátor: University of Brighton (Jacqueline O’Reilly) 

• Partnerek száma: 25 

• Időtáv: 2014-2017 

• Fő kutatási kérdések: a magas munkanélküliség okai a fiatalok körében, a 
szakpolitikák hatásossága és átültethetősége 

– Mismatch: készségek és oktatás, migráció és mobilitás 

– Önfoglalkoztatás, vállalkozás 

– Család szerepe 

– Sérülékenység és kulturális korlátok 

– Flexicurity  

• TÁRKI feladatok: családi stratégiák a felnőtté válás folyamatában 



Social Situation Monitor 
• Megrendelő: EU DG Employment 

• Futamidő: 2005- 2008, 2009- 2012, 2013-2016, 2017-? 

• Partnerek: Applica, ISER, EuroCentre, AUEB 

• Tárgy: EU országok lakosainak jövedelemi helyzete és életkörülményei 

• Éves átfogó jelentések és kutatási feljegyzések (research notes), valamint 
szemináriumok szervezése az EU Bizottság Foglalkoztatási főigazgatósága számára  

• Feladatok, pl  2014-ben: 

– Research Notes:  

 -„Accounting for Growth” (RN6/2013) 

 -„Access of mobile EU citizens to social protection” (RN10/2013) 

 -„The legacy of the recession: values and societal issues” (RN7/2014) 

 -„Inequality in the use of childcare” (RN8/2014) 

– Jövedelemegyenlőtlenségi és szegénységi folyamatok bemutatása: SSM website 
www.socialsituation.eu 

    

http://www.socialsituation.eu/


SHARE: a kutatás alapjellemzői 

• Survey in Health, Ageing and Retirement in Europe 

• Elődei, harmonizálva velük: U.S. Health and Retirement Study (HRS) and the 
English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) 

• A SHARE nemzetközi összehasonlító panel adatállomány  

• 50 éves és idősebb népesség  és együttélő partner (életkortól függetlenül) 

• Belépő hullám nem tartalmazza az intézményi háztartásban élő népességet, de a 
panelkövetés igen 

• 2 évenként ismétlődő felvétel 2004 óta; tervezett befejezés: 2024 

• Nemzetközi összehasonlíthatóságot garantáló eszközök: CAPI, fordítási 
procedúra, kérdezői betanítás, adattisztítás 

• Adatminőség: válaszmegtagadási arány; panel lemorzsolódás; leütés-elemzés; 
adattisztítás 

• Kiegészítő kérdőívek  

• Koordináció: Munich Research Institute for the Economics of Ageing 

• 20 európai ország + Izrael 

 



SHARE: Témák, információk 

• Jelenlegi munkavégzés és a munka jellemzői 

• Nyugdíjba vonulás előtti munkavégzés és munka jellemzői 

• Nyugdíjak, nyugdíjjogosultság 

• Jövedelem összetétele 

• Vagyon és fogyasztás (egyéni és háztartás szinten) 

• Részletesebb retrospekció: Sharelife 

• Szubjektív egészség 

• Orvos által diagnosztizált betegségek 

• Gyógyszerek, tünetek 

• Biomarker: szorításmérő- és kilégzés-teszt 

• Fizikai és funkcionális aktivitás 

• Elmeállapot felmérése 

• Magatartási kockázatok, egészségmagatartás 

• Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele 

 

 

 



TÁRKI Háztartás Monitor 

• 1992-1998 Magyar Háztartás Panel 

• 1992 és 2001 között évente, azóta kétéves gyakoriság – hosszú 
idősor, azonos módszertan 

• Utóbbi publikációk:  
– Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban (2013. április) 

– Jól nézünk ki (…?!) Háztartások helyzete a válság után (2015 március)   

• 2015-2016 OTKA – nagyobb minta, szélesebb spektrum, válság 
hatások fókusz 

• Legutóbbi adatfelvételek: 2015 ősz (A) és 2016 tavasz (B) 

• Eddig elkészült: 2 gyorsjelentés és 6 cikk (Társadalmi Riport) 

• Készülőben: A háztartások viselkedése a válság előtt és után (e-
könyv)  

 



TÁRKI Háztartás Monitor 

Háztartási kérdőív:  

• Témák: háztartási alapadatok (demográfia és alapvető jövedelmi adatok), a 
háztartás egészére vonatkozó jövedelmi és kiadási adatok 

• Válaszadó: a kérdőívet a mintába bekerült háztartások azon tagja, aki 
leginkább kompetens ezekben a témakörökben.  

• Háztartási kérdőívek száma: 2000 (2015-ben 2772) 

 

Egyéni kérdőív: 

• Témák: a személyek foglalkozásszerkezeti pozíciója, jövedelmi viszonyai, 
iskolai és foglalkozási jellemzői  

• Válaszadó: a háztartás 16 éves, illetve idősebb tagjai 

• Egyéni kérdőívek száma: 3500 (2015-ben 6237) 



TÁRKI Háztartás Monitor sztenderd tartalom 

• Jövedelem-eloszlás és a társadalmi rétegeloszlása 

• Jövedelmi szegénység és társadalmi kirekesztettség 

• Foglalkoztatottság és szegénység hosszú távú összefüggései 

• Anyagi depriváció 

• Társadalmi sérülékenység (eladósodottság, megélhetési költségek) 

• Háztartások fogyasztása 

• Migráció (külföldi munkavállalás és tanulás) 

• Attitűdök, értékek 

 



A legújabb:  



Tartalom 
Előszó (Kolosi Tamás – Tóth István György) 

 

I. GAZDASÁGI POTENCIÁL, MUNKAERŐPIAC  

 

1. A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai (Palócz Éva) 

2. Korrupciós kockázatok, átláthatóság, közbeszerzések. Magyar közbeszerzések 2009–2015 közötti adatainak 

elemzése (Tóth István János – Hajdu Miklós) 

3. Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon? (Scharle Ágota) 

 

II. TÁRSADALMI SZERKEZET 

 

4. Középosztály(ok) Magyarországon és Európában (Tóth István György) 

5. Vagyoneloszlás Magyarországon (Kolosi Tamás – Fábián Zoltán) 

6. Polgárság a mai Magyarországon (Sik Endre – Szeitl Blanka) 

7. Anyagi depriváció Magyarországon, 2019–2015 (Gábos András – Tátrai Annamária – B. Kis Anna – Szivós Péter) 

8. Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon (B. Kis Anna – Gábos András) 

 

 

III. HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSE A VÁLSÁG KÖZBEN ÉS UTÁN  

 

 9. A háztartások megtakarításai és eladósodottsága Magyarországon, 2008–2015 (Medgyesi Márton) 

10. A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma (Simonovits Bori – Szivós Péter) 

11. Háztartások munkaintenzitása a válság idején és a kilábalás időszakában (Branyiczki Réka) 
 



IV. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, MENEKÜLTKÉRDÉS 

 

12. Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek (Hárs Ágnes) 

13. Magyarország sajátos helyzete az európai menekültválságban (Juhász Attila – Molnár Csaba) 

14. A segítségnyújtás evolúciója és a szolidaritás új formái a migrációs válság idején.  Új önkéntes és régi civil 

                            szervezetek 2015-ben (Bernát Anikó – Kertész Anna – Tóth Fruzsina Márta) 

 

V. INTÉZMÉNYEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 

 

15. Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói 

teljesítmények (Hermann Zoltán – Varga Júlia) 

16. Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban (Orosz Éva – Kollányi Zsófia) 

17. A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása  

                            (Goldmann Róbert–Gyetvai Gellért–Mester Dániel) 

18. Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén 

                            (Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori) 

 

VI. ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK 

 

19.A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és a mai Magyarországon (Hajdu Gábor –Sik Endre) 

20. Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi 

összehasonlításban (Simonovits Bori – Szeitl Blanka 

 

A KÖTET SZERZŐI 



Kolosi Tamás és Tóth István György: szerkesztői előszó   
 

Környezet: 

javuló makroszámok, egyre harcosabb közhangulat 

kommunikácós offenzíva, ki nem beszélt témák 

 

Társadalmi riport: 

 kiegyensúlyozott értékelés, adatorientált prezentáció 

 

Főbb üzenetek: 

szegény gazdagok 

szűk középosztály 

csökkenő, de jelentős depriváció 

jelentős oktatási és egészségi egyenlőtlenségek, 

nem hatékony intézmények, hiányzó reformok 

közbeszerzési korrupció 

 

Összességében: mintha célt vesztettünk volna, Európa: hol van? 



www.tarki.hu 


