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Jól-léti mérések és közpolitikai folyamatok komparatív elemzése  

 

A tanulmánykötet bevezetője és összefoglalása 

 

Vajon a well-being pontosabb mérése a kiegyensúlyozottabb európai politikai fejlődést 

szolgálja?1 ezzel a címmel jelent meg egy összefogaló tanulmány 2012-ben a Soziale Sicherheit 

(Szociális biztonság) szakfolyóirat hasábjain. A cikk megállapítja, hogy ugyan a vannak már a 

politika számára is értelmezhető és felhasználható eredmények a well-being területén, mégis 

szükség van további kutatásokra. Ugyanakkor:  

„A politika számára megfogalmazható cselekvési javaslatok tekintetében hiányoznak 

megalapozott modellek, amelyek a well-being különböző determinánsai és a szükséges 

politikai intézkedések közötti összefüggéseket világossá tennék. A nagyobb jövedelem 

magasabb képzettséghez és jobb egészséghez, tehát magasabb szintű well-being-hez 

vezet? Vagy a magasabb képzettség eredményezi a a jobb egészséget és így nagyobb 

elégedettséget? ” 

eredetiben:  

„Im Hinblick auf Handlungsempfehlungen für die Politik fehlen fundierte Modelle, die 

den Zusammenhang  zwischen  den  verschiedenen  Determinanten  von  Well-being  und  

politischen  Maßnahmen erklären können. Führt ein höheres Einkommen zu besserer 

Bildung und Gesundheit und so zu höherem Well-being? Oder verursacht bessere 

Bildung bessere Gesundheit und auf diese Weise größere Zufriedenheit?” 

 

Ezek a kérdések jelzik, hogy a jelen kutatás célkitűzése megalapozott. hiszen szerint meg 

kívánjuk vizsgálni, hogy az egyes országokban milyen kapcsolat van a politika és a jól-léti 

kutatások és az időközben azért elég nagy mennyiségű különböző mérések által mutatott kép 

között. A témához a kutatás első szakaszában készítettünk egy kérdőívet, melyet elküldtünk a 

                                                
1 
http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/umwelt/nachhaltigkeit/monitoring_bewertung/Wohlstand/Wohlbefinden-
en_.pdf 

http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/umwelt/nachhaltigkeit/monitoring_bewertung/Wohlstand/Wohlbefinden-en_.pdf
http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/umwelt/nachhaltigkeit/monitoring_bewertung/Wohlstand/Wohlbefinden-en_.pdf
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Kodolányi János Főiskola Erasmus-partnereinek. Az intézmények száma, amelyek megkapták a 

felkérést ugyan meghaladta a százat. A kérdőív a következőket tartalmazta:  

 

 

Well-being in the European countries 

  

 

 

1.) In which country do you live? *Requ ired 

 

  

2.) Are you professionally connected with the topic of well-being?*Required 

  Yes 

  No 

3.) Your profession is...*R equired 

 

  

4.) How strongly is well-being present in the political, economic and social life of your country?*Required 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

rather weakly or not 

present           

very strongly 

present 

5.) Is the topic of well-being present in the programme of the government?*Requ ired 

  Yes, very strongly 

  Yes, but just generally mentioned 

  No 

  I can’t answer the question 

  I don’t know 

6.) Is the topic of well-being present in the programmes of the opposition parties? 

  Yes 



3 
 

  Yes, but just generally mentioned 

  No 

  I can’t answer the question 

  I don’t know 

7.) Are your country’s social and economic policies in accordance with the OECD Guidelines on 

Measuring Subjective Well-being (2013)?*Required 

  Yes 

  No 

  Partially 

  I don’t know 

8.) Is the introduction of the OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being (2013) an 

important matter of politics nowadays in your country? *R equired 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

absolutely not           absolutely yes 

9.) In which areas of life is well-being measured in your country?*Required 

  Public administration 

  Health policy 

  Social policy 

  Education policy 

  Workplace policy or job policy 

  Economics 

  Culture 

  Public services 

  None of them 

  I can’t answer the question or I don’t know 

10.) In which areas of life is well-being going to be measured in your country in the future?*R equired 
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  Public administration 

  Health policy 

  Social policy 

  Education policy 

  Workplace policy or job policy 

  Economics 

  Culture 

  Public services 

  None of them 

  I can’t answer the question or I don’t know 

11.) Does the office for national statistics of your country collects data about well-being?*Required 

  Yes 

  No 

  I can’t answer the question 

  I don’t know 

11/a.) If the answer is no, please tell us, who, which organisation in your country collects data 

about well-being? 

 

  

12.) How widely known are the expression ’well-being’ or the data collected by the office for 

national statistics in your country among people, the inhabitants of the country?*Required 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

rather weakly or not 

present           

very strongly 

present 
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13.) Please give us some links if any with further information regarding your country’s well-being 

policy! 

 

  

14.) Please feel free to make any further comments. 

 

  

15.) Do you want us to refer to or cite your ideas with your name in a footnote in the project? (If 

yes, please tell us your name) 

 

  

Add item 

Confirmation Page 

 

Show link to submit another response 

Publish and show a link to the results of this form to all respondents 

Allow responders to edit responses after submitting 

Send form 
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A viszonylag sok intézményből meglehetősen kevés, összesen csak nyolc válasz érkezett 

kérdőívünkre. Az összegzésük a következő: 

 

 

Edit this form 

8 responses 

View all responses Publish analytics 

Summary 

1.) In which country do you live? 

Latvia Turkey TURKEY türkiye belgium Spain Lithuania 

2.) Are you professionally connected with the topic of well-being? 

 

Yes 6 75% 

No 2 25% 

3.) Your profession is... 

EXPERT psychologist trade law Lecturer Nursing teacher International Relations INSTRUCTOR 

4.) How strongly is well-being present in the political, economic and 

social life of your country? 

https://docs.google.com/forms/d/1BzOtQCl-W5sNoOt7Jl9jwakGmdPIkKsGUyH__4zDd24/edit
https://docs.google.com/a/kodo.hu/spreadsheet/ccc?key=0AmVyQ9794ybbdE1QcGg5cFZRWHktNk1Pd0JLNlpKRmc#gid=form
https://docs.google.com/forms/d/1BzOtQCl-W5sNoOt7Jl9jwakGmdPIkKsGUyH__4zDd24/edit#start=publishanalytics
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1 0 0% 

2 1 13% 

3 1 13% 

4 0 0% 

5 2 25% 

6 1 13% 

7 1 13% 

8 1 13% 

9 0 0% 

10 1 13% 

5.) Is the topic of well-being present in the programme of the 

government? 

 

Yes, very strongly 2 25% 

Yes, but just generally mentioned 1 13% 

No 3 38% 

I can’t answer the question 2 25% 

I don’t know 0 0% 
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6.) Is the topic of well-being present in the programmes of the 

opposition parties? 

 

Yes 1 13% 

Yes, but just generally mentioned 4 50% 

No 2 25% 

I can’t answer the question 1 13% 

I don’t know 0 0% 

7.) Are your country’s social and economic policies in accordance with 

the OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being (2013)? 

 

Yes 4 50% 

No 2 25% 

Partially 1 13% 

I don’t know 1 13% 
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8.) Is the introduction of the OECD Guidelines on Measuring Subjective 

Well-being (2013) an important matter of politics nowadays in your 

country? 

 

1 0 0% 

2 2 25% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 2 25% 

6 1 13% 

7 2 25% 

8 1 13% 

9 0 0% 

10 0 0% 

9.) In which areas of life is well-being measured in your country? 

 

Public administration 3 10% 

Health policy 4 13% 

Social policy 3 10% 

Education policy 4 13% 

Workplace policy or job policy 4 13% 

Economics 3 10% 

Culture 3 10% 
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Public services 3 10% 

None of them 0 0% 

I can’t answer the question or I don’t know 3 10% 

10.) In which areas of life is well-being going to be measured in your 

country in the future? 

 

Public administration 1 13% 

Health policy 2 25% 

Social policy 0 0% 

Education policy 0 0% 

Workplace policy or job policy 1 13% 

Economics 1 13% 

Culture 0 0% 

Public services 1 13% 

None of them 0 0% 

I can’t answer the question or I don’t know 2 25% 

11.) Does the office for national statistics of your country collects data 

about well-being? 
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Yes 6 75% 

No 1 13% 

I can’t answer the question 1 13% 

I don’t know 0 0% 

11/a.) If the answer is no, please tell us, who, which organisation in your 

country collects data about well-being? 

European Commission via Eurobarometer Türkiye İstatistik Kurumu TUIK 

12.) How widely known are the expression ’well-being’ or the data 

collected by the office for national statistics in your country among 

people, the inhabitants of the country? 

 

1 1 13% 

2 0 0% 

3 1 13% 

4 0 0% 

5 1 13% 

6 1 13% 

7 3 38% 

8 1 13% 

9 0 0% 

10 0 0% 
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13.) Please give us some links if any with further information regarding 

your country’s well-being policy! 

no http://www.turkstat.gov.tr/Start.do;jsessionid=LyDkTM1X1VNP2tQJLQymFWwbLnbZ2pXCdcJ3y5k8m

chr7sTFsdnJ!-207921589 http://www.uco.es/intergeneracional/ [Teaching of Seniors at University, where 

I teach] 

14.) Please feel free to make any further comments. 

Well-being concept are researched universities and academies of Latvia. I am from Riga teacher Training 

and education management academy (www.rpiva.lv), and our big part of researches in psychology 

connect with well-being aspects from 2004. 

15.) Do you want us to refer to or cite your ideas with your name in a 

footnote in the project? (If yes, please tell us your name) 

Juan de Dios Torralbo Caballero NO Yes 

Number of daily responses 

 

 

  

 

   

 

 

Amint látható, közvetlen adatgenerálással nem sikerült igazán releváns adatokhoz jutni a 

szubjektív well-being kérdésköréről. Ennak az okait nem kívánjuk vizsgálni, de világossá vált 
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számunkra, hogy csak szövegelemzésekre alapuló kutatómunkával fogunk tudni eredményeket 

produkálni. Így születtek tehát a kötetben szereplő országtanulmányok, amelyek ugyan  

heterogének, olykor kevésbé, olykor azonban igen jelentősen különböznek. Ennek az oka az, 

hogy nem kívántuk valamilyen eleve szükségszerűen torzító prekoncepció mentén 

megelőlegezni a megfigyeléseink eredményeit. Az adott országgal foglalkozó szakértő feladata 

volt a fenti kérdés vizsgálata. Az elemzésbe bevont források is igen sokszínűek. Vannak 

közöttük természetesen állami statisztikai hivatalok publikációi, nemzetközi szervezetek 

tanulmányai illetve természetesen a politikai közélet jellemző szövegeit is górcső alá vettük. 

Ezek olykor közpolitikai programok, pártprogramok, illetve egyes politikusok beszédeit is 

forrásként kezeltük, ha úgy ítéltük meg, hogy releváns információ található bennük vizsgálatunk 

szempontjából. Az egyes országtanulmányok terjedelme egyben azt is jelzi, hogy mennyi forrás 

volt elérhető és feldolgozható  a vizsgálatra szánt, korlátozott időkeretek között.  
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Kovács László: Jól-léti mérések és közpolitikai folyamatok komparatív elemzése a következő 

országok vonatkozásában: 

 

Németország 

Ausztria 

Lengyelország 

Lettország 

Litvánia 

Észtország 

Csehország 

Szlovákia 

Szlovénia 

Románia 

 

Bevezetés 

 

Már első megközelítésben is látszik, hogy a jól-lét, angol kifejezéssel élve a  well-being 

témakörét az egyes országok nagyon eltérően közelítik meg. Ennek a különbözőségnek, az 

aktuális társadalmi kontextuson túl, nyilvánvalóan történelmi-vallási-kulturális gyökerei vannak. 

Roppant izgalmas tehát az a kérdés, hogy hogyan értelmezendők, mit is jelentenek olyan 

egységes módszerrel készült mérések, mint a Gallup Intézeté2, az OECD Better Life Indexe vagy 

a New Economics Foundation (NEF) Happy Planet Indexe, ha a mérés alapjául konkrét 

országokat próbálunk összehasonlítani. Ez a Mérő László Mindenki másképp egyforma3 című 

munkájában jellemzett problémakör a well-being kapcsán is felvethető, de a jelen tanulmány 

nem foglalkozik a különbözőképpen egyforma jelenségével, mert egyrészt az adott adatgyűjtő 

intézetek és szervezetek honlapjain bőségesen található információ erről a kérdéskörről4 , 

másrészt elsősorban nem a szubjektív jól-lét további leírása a célunk a vizsgált országokban, 

hanem a szubjektív jól-lét tematizálásának, tematizáltságának jellemzése az adott országok 

közpolitikájában. Ezért csak néhány, fontosabb információt veszünk át a felmérésekből, 

statisztikákból és országjelentésekből és ezeket is csak a könnyebb érthetőség kedvéért 

ismertetjük.   

                                                
2 http://www.gallup.com/poll/wellbeing.aspx?ref=b 
2http://wellbeing.healthways.com/overviewDE.asp 
3 http://books.google.hu/books?id=LX-

tAQAAQBAJ&dq=k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91k%C3%A9ppen+egyforma+M%C3%A9r%
C5%91&hl=hu&source=gbs_navlinks_s 
4 (pl. http://www.gallup.com/strategicconsulting/158111/gallup-peter-flade-leadership-
community-wellbeing-strategies.aspx) 

http://www.gallup.com/poll/wellbeing.aspx?ref=b
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Németország  

 

A jól-lét fogalom meghatározása nem teljesen egyértelmű német nyelvterületen. Például a német 

munkaügyi minisztérium meglehetősen sok anyagot hoz nyilvánosságra angol nyelven is, ám a 

well-being kifejezés csak viszonylag ritkán fordul elő ezekben a fordításokban. Szinonímák 

lehetnek pl: “Wohlbefinden” - ez inkább a szubjektív jól-lét megfelelője, a “Wohlfahrt” kifejezés 

jelenik meg a jólléti állam fogalmában, tehát inkább az objektívitás és a szociális állam jellemzői 

érződnek ki belőle. A “Wohlstand” fogalma pedig leginkább az anyagi jóllétet takarja. Előfordul 

még a „Lebensqualität“, mint „életminőség” fogalma is, amely ugyan rokon értelmű, fordítása 

azonban általában nem a well-being, hanem a „quality of life”. 

 

Először is néhány általános információs forrást sorolunk fel a jellemző jólléti mérésekről 

Németországban. Ugyanakkor forrásaink szemléltetik, hogy a német nyelvű anyagokban – 

vélhetően az angolszász országokon kívül mindenhol hasonló a helyzet - a fordítás 

problematikájára fokozott figyelmet kell fordítani a well-being kutatásakor, mert ez eredeti 

fogalom jelentése pontosabb: 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/germany/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlbefinden_(Wohlstandsindikator) 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a334-4-armuts-

reichtumsbericht-2013-kurzfassung-engl.pdf?__blob=publicationFile 

 

Anélkül, hogy a terminológiai kérdéskört mélyebben boncolgatnánk, csak egy példát emelünk ki 

a német szövetségi statisztikai hivatal adatbázisából:  

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/DatenreportDownloadAktuell.html 

 

Ebben a felmérésben, a „szubjektiv jóllét” méréseire fókuszálva, a következő nagyobb tematikus 

egységeket találjuk. (A felmérések 2013-ban készültek): 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/germany/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlbefinden_(Wohlstandsindikator)
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013-kurzfassung-engl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013-kurzfassung-engl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/DatenreportDownloadAktuell.html
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Értékek és attitűdök:  

 

- értékorientáció, igények és elvárások  

- materiális és posztmateriális értékek 

- életszínvonal-igények és teljesülésük 

- elvárások a jövőre nézve 

 

Ebben a vizsgálatban például az anyagi javak megléte vagy hiánya elég hangsúlyos. Mégis a 

szubjektív jóllét fogalma alatt jelenik meg a tanulmány.  

 

A mi összehasonlító vizsgálatunknak a célja a jóllét problémakörének vizsgálata a közpolitikai 

szempontjainak figyelembe vételével. Így csak jelezni kívántuk, hogy a közpolitikai 

gondolkodásban , „tudományos” fogalomként, valamiféle jól körvonalazott terminus technicus-

ként nem lehet egyértelműen értelmezni vizsgálatunk tárgyát. Ugyanakkor azt is 

megállapíthatjuk, hogy a well-being, ilyen vagy olyan formában, jellemzően erőteljesen van 

jelen a német politikai közéletben.  

Németországban a jól-lét objektív értelmezésének témaköre egyértelműen történelmi 

beágyazottságú, a társadalom közérzetének, életszínvonalának, modern kifejezéssel élve jól-

létének javítása már a 19. századi politikában is megjelenik. Elsősorban Bismarckra vezethető 

vissza, akinek a konzervatív programjába bekerült a Sozialstaat fogalma, ami szó szerinti 

fordításban ugyan szociális államot jelent, de sokkal inkább a jólléti állam fogalmával szokták 

jellemezni a magyar nyelvű szakirodalomban. Érdekes módon itt a mi nyelvhasználatunk az 

angol fogalmat, a "welfare state"-t kifejezést vette át, ugyanakkor német nyelvterületre is 

visszafordítódott ez utóbbi a “Wohlfahrtstaat” szó alakjában. 

 

A munkások számára 1884 óta van betegbiztosítás (“Krankenversicherung der Arbeiter”), 1885 

óta balesetbiztosítás (“Unfallversicherung der Arbeiter”) és 1891 óta létezik nyugdíjbiztosítás is. 

Az alkalmazottak és hivatalnokok 1911 óta vannak hasonlóan biztosítva. A munkanélküli 

biztosítást már 1927-ben bevezetté, 1995 óta pedig az az esetlegesen szükségessé váló ápolási 

szükségletet is biztosítás rendezi (“Pflegeversicherung”). 
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Jól-léti politikáról tehát akár már Bismarck óta beszélhetünk Németország vonatkozásában. Még 

inkább erősíti ezt a hagyományt a két német állam évtizedekig tartó megosztottsága. Elsődleges 

fontosságú volt a Német Demokratikus Köztársaság politikájában annak hangsúlyozása, hogy a 

keletnémet életszínvonal jó - még összevetve a nyugatnémettel is. A keletnémet politikai vezetés 

éppen a jól-lét szubjektív értelmezésével érvelt, amikor - természetesen gyakorlati ideológiai 

okokból - azt hangsúlyozta, hogy állampolgárai ugyan nem jut annyi és olyan minőségű nyugati 

áru, ám a szocializmus összességében jobb életkörülményeket biztosít a társadalom tagjainak.  

Walter Ulbricht 1954 augusztusában hirdette meg az „Überholen ohne Einzuholen“ jelszó 

formájában a keletnémet állam jólléti politikáját, amely persze mai szemmel nézve némileg 

komikus. Szó szerinti fordításban a következőt jelenti: “Megelőzni utolérés nélkül.” Az 1961-es 

évben eszerint a szocializmust építő Német Demokratikus Köztársaság (NDK) magasabb 

életminőséget fog biztosítani polgárainak, mint a nyugati kapitalista modell, amely csupán a 

fogyasztásban és tárgyak birtoklásában látja a boldogság egyedüli forrását. A pártvezetés 

nyilvánvalóan látta, hogy - politikai-ideológiai okokból - a szubjektivitás irányába kell 

elmozdítania a társadalmi jóllét fogalmát, mert a szocialista tervgazdaság nem tudja kielégíteni 

az anyagias fogyasztói igényeket az NSZK színvonalán. Az NDK-ban ugyan csak ritkán volt 

banán, de az élet a „valódi (szocialista) értékek” mentén mégis magasabb minőségű a fenti 

ideológia szerint.5 

Mivel jelen tanulmánynak nem elsőrendű célja a történelmi elemzés, ezek az információk csak 

jelzik, egyáltalán nem meglepő a szövetségi német állam egészére ma is erősen jellemző jól-

létről való gondolkodás, a jól-lét témái erősen jelen vannak a politikában. Ugyan szövetségi 

államról beszélünk, erős föderalisztikus struktúrákat láthatunk a közpolitika sok területén, mégis 

a well-beingről konkrét megjelenési formáit Németország esetében megbízhatóan lehet 

szövetségi szinten vizsgálni (Ennek alátámasztására is hasznos a fenti rövid történeti áttekintés).  

Erre teszünk kísérletet az alábbiakban. 

 

                                                

5 Vö: http://www.kas.de/thueringen/de/events/26837/  
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Nemzeti mérések, nemzeti modellek, a Statisztikai Hivatal tevékenysége, méréseinek 

publicitása Németországban. 

 

A német állam szövetségi nagyon sok statisztikai adatot gyűjt. Léteznek a jól-létre vonatkozó 

objektív statisztikák éppúgy, mint a szubjektív jól-létre vonatkozó felmérések is.  

Az OEDC nagy jól-léti adatbázisában a németek elég jól szerepelnek. A 2013-as év 

összehasonlító adatait az alábbi file tartalmazza: 

http://www.oecd.org/statistics/HsL-Country-Note-GERMANY.pdf 

A Szövetségi Statisztika Hivatal honlapja a következő link alatt érhető el: 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html.  

A hivatal angol nyelven is közzéteszi a legtöbb információt és elemzést, ezért a tiszta 

fogalomhasználat miatt, célszerűnek látszott a honlapon belül rákeresni a “well-being” “well 

being” és a “wellbeing” kifejezésekre. A keresés a következő találatokat eredményezte 

2014.04.22-én:“well-being”: 7 találat, “well being”: 7 találat, “wellbeing”: 10 találat. Ráadásul, 

ahogy az várható volt, az egyes konkrét találatoknak megfelelő német szóhasználat nem minden 

esetben egységes. Különböző német fogalmakra (Wohlfahrt, Wohlbefinden, stb.) a német 

Szövetségi Statisztikai Hivatal ugyanúgy a well-being kifejezést használta az angol nyelvű 

fordításban. Ez a jelenség óvatosságra int: ügyelnünk kell arra, hogy a különböző országok 

közpolitikájának vizsgálata során a nyelvi nehézségekből és különböző fordításokból adódó 

félreértéseket, tévedéseket elkerüljük. 

A német tartományokra és régiókra vonatkozó adatokat a következő honlapon érhetjük el: 

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/ 

Ahogy a megnevezéséből is látszik, ez a honlap egy gyűjtöportál: az egyes tartományok 

statisztikai hivatalainak gyűjtöhelye. 

A szövetségi állam és az egyes tartományok létrehozták a közös, GENESIS rövidítésű (“das 

Gemeinsame Neue Statistische Informations-System) “Közös Új Statisztikai Információs 

Rendszert”, amely adatbankokat integrál és az Internet segítségével széles körűen elérhetővé 

tesz. Érdekes módon - és némileg a föderációs rendszer természetes logikátlanságát jól tükrözően 

két nagy részből áll a GENESIS: 

 A tartományok és a szövetség statisztikai adatait itt érhetjük e - 

 https://www.destatis.de/genesisl: 

http://www.oecd.org/statistics/HsL-Country-Note-GERMANY.pdf
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/
https://www.destatis.de/genesis
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 Az önkormányzatok, városi és vidéki körzetek tartományok és a szövetség regionális  -

Landkreise, Länder und Bund und  -Gemeinden, Stadtadatbankja pedig itt hívható le: 

(Regionaldatenbank Deutschland) 

A fentebb jellemzett nyelvi problémák miatt leginkább csak tartalmi elemzés alapján 

azonosíthatók be a szubjektív jól-létre vonatkozó kérdőívek és adatok. A nemzetközi 

összevetésekben szereplő szempontokon túl ezek nagyon sokszínűek. Egyetlen példát szeretnék 

csak ennek alátámasztására kiemelni:  

Mi az életben a legfontosabb? - Teszi fel a kérdést a következő kérdőív:  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/177151/umfrage/ausserordentlich-wichtige-dinge-im-

leben/ 

Láthatóan ez az adatsor nem feltétlenül támasztja alá sem a Gallup Intézet, sem az OECD Better 

Life Index vagy a New Economics Foundation (NEF) szempontrendszerét, mégis fontos adalék a 

németországi well-being vizsgálatához. 

 

A válaszadók szerinti legfontosabb szempontok:  

 

1. Legyenek jó barátaim, akik becsülnek engem.  (71%) 

2. Partner, akiban lehet bízni.  

3. Jó családi élet.  

4. Függetlenül élni és cselekedni. 

5. Fantázia és kreativitás megvalósítása. 

6. Függetlenség másoktól. 

7. A törvény és rend elfogadása. 

8. Sok emberhez fűzzön kapcsolat. 

9. Szorgalmas és törekvő életvitel. 

9. Az élet élvezete.  

10. A biztonságra törekvés. (22,9%) 

 

A lista legvégéről csak három szempontot emelnék ki:  

21. Ragaszkodás a hagyományhoz: 1,9% 

22. Politika aktivitás: 1,9% 

https://www.regionalstatistik.de/
https://www.regionalstatistik.de/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/177151/umfrage/ausserordentlich-wichtige-dinge-im-leben/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/177151/umfrage/ausserordentlich-wichtige-dinge-im-leben/
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23. Azt tenni, amit a többiek : 1,1% 

 

 

A Gallup Intézet a következő szempontokat vizsgálja: 

http://wellbeing.healthways.com/overviewDE.asp 

Jól látszik, hogy ezek a kritériumok ugyan biztosan objektív képet adnak a német polgárok jól-

létéről, ugyanakkor nem fedik le azokat a kategóriákat, amelyeket maguk a német emberek 

állítottak fel a well-being tekintetében.  

A statisztikai adatok nyilvánossága igen nagymértékű az állami forrásokból működtetett mérések 

esetében. Létezek azonban magánvállalkozások is, amelyek piaci alapon foglalkoznak többek 

között akár jólléti mérésekkel is. Ezek közül csak egyet szeretnénk kiemelni: a www.statista.com 

címen elérhető statisztikai portál önmagát a világ legnagyobbjának nevezi. Angol és német 

nyelvű honlapjának egy része teljesen nyilvános, bárki hozzáférhet. Regisztráció után még 

sokkal több információhoz juthatunk, a 18.000 forrásból származó adatokat a cég nagyon 

logikusan rendszerezi. Mintegy 50 Euróért már teljes körű hozzáférést biztosít a cég és az 

elemzéseit különböző szerkeszthető formátumokban is rendelkezésre bocsájtja.  

 

Kormányzati diskurzusok, nyilatkozatok, döntés a bevezetésről volt-e? A domináns pártok 

programjában szerepel-e, ha igen melyek a központi témák? 

 

2013 szeptember 22-n Németországban szövetségi parlamenti választásokat tartottak. A 

CDU/CSU pártszövetség szerezte meg a legtöbb helyet a Bundestagban 311/631, 193 hely jutott 

az SPD-nek, a Die Linke megnevezésű baloldali formáció 64, a Die Grünen ökopárt pedig 63 

mandátumhoz jutott.6  

 

A német politikai gondolkodásban már fentebb jellemzett történelmi gyökerű “jóllét-

érzékenység” jól megfigyelhető mind a négy parlamenti párt paradigmájában. A „gutes Leben” = 

„jó élet” talán általánosnak látszó kifejezés felbukkan több párt nyilvánossági stratégiájában is. 

Természetesen jogos a kérdés, hogy a gutes Leben azonos-e vajon a jelen kutatásban well-being-

                                                
6 http://www.bundestag.de/bundestag/wahlen/wahlergebnisse_2013/index.html 

 
 

http://wellbeing.healthways.com/overviewDE.asp
http://www.statista.com/
http://www.bundestag.de/bundestag/wahlen/wahlergebnisse_2013/index.html
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nek nevezett fogalommal? Annyi biztosnak látszik, hogy a német kifejezés angolra fordításakor 

magától értetődően használják szinonimaként a well-being-et.  

A Die Grünen ugynevezett „egyszerű nyelven”7 megfogalmazott választási programjában is 

megtaláljuk.8 

De Angela Merkel is előszeretettel használja. Az IG Metall szakszervezeti napjának az „Együtt a 

jobb életért” volt a mottója és ezen a rendezvényen a kancellár asszony is támogatólag vett részt:  

http://www.cdu.de/termine/gewerkschaftstag 

A német kormányfő honlapján kifejezetten központi szerepet játszik ez a témakör: 

„Neues Projekt "Gutes Leben - Lebensqualität in Deutschland"Was ist den Bürgerinnen 

und Bürgern wichtig? Welche qualitativen Anforderungen stellen Menschen an ein gutes 

Leben? Alle Ressorts werden hierzu Bürgerdialoge planen. Es gehe nicht nur um die 

materiellen Werte, sondern auch um Arbeits- und Familienzeit oder die Frage "wer pflegt 

mich, wenn ich krank werde", so Merkel weiter.” 

Magyarul: 

 

“Új projekt “Jó élet - életminőség Németországban” Mi a a fontos a polgároknak? Milyen 

minőségi kritériumokat értenek az emberek jó élet alatt? Az összes szakterület társadalmi 

párbeszédet tervez erről a kérdéskörről. Nem csak az anyagi értékekről van szó, hanem a 

munkában és a családban eltöltött időről vagy olyan kérdésekről, hogy “ki ápol majd, ha 

megbetegszem”, folytatta Merkel.  

 

(http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-23-tag02-kabklausur-

meseberg.html) 

 

                                                
7 A Német Szövetségi Köztársaságban a nemzeti, azaz összállami  törvényeket kötelező könnyített, 
egyszerűsített nyelven is nyilvánosságra hozni. A pártokra nézve ugyan nincsen ilyen kötelezettség, 
mégis szinte teljeskörűen magukra vállalják ezt a feladatot:  
http://www.rinke.tv/index.php?menuid=25&reporeid=64http://www.rinke.tv/index.php?menuid=25&reporei
d=64 
8 

http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Bundestagswahlprogra

mm2013_LeichteSprache.pdf 
 

http://www.cdu.de/termine/gewerkschaftstag
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-23-tag02-kabklausur-meseberg.html
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-23-tag02-kabklausur-meseberg.html
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Bundestagswahlprogramm2013_LeichteSprache.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Bundestagswahlprogramm2013_LeichteSprache.pdf
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A jóllét kemény kategóriáitól a szubjektív tényezők felé történő elmozdulás a kormány kritikusai 

szempontjából természetesen ellenállást vált ki. Jó példa erre a következő tanulmány, amely a 

legtermészetesebb módon azonosítja a well-being fogalommal a gutes Leben kifejezést és fő 

tézise, hogy a Well-being hangsúlyozása egyfajta elterelése a közfigyelemnek a fontosabb, 

valóban konkrét gazdasági problémákról:  

 

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/vom_guten_leben_und_der_deutschen_

well_being_politik 

 

Ugyanakkor az SPD 2010-es pártprogramjában ez olvasható (kiemelés tőlem KL): 

Economic democracy is indispensable to fill the postulate of our Basic Law with life: 

„Property commits. Its use shall also serve the general wellbeing.”   

 

(http://www.spd.de/scalableImageBlob/5056/data/hamburger_programm_englisch-data.pdf) 

Németül:  

 

Wirtschaftliche Demokratie ist unverzichtbar dafür, die Forderung des Grundgesetzes mit 

Leben zu erfüllen: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 

Allgemeinheit dienen.“ 

 

(http://www.spd.de/linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf) 

 

A gazdasági demokrácia feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a következő, az alaptörvényben 

rögzített elv, megteljen élettel: “A tulajdon kötelezettségekkel jár. Birtokosának a közjót kell 

szolgálnia.” 

 

Hasonlót tapasztalhatunk a Die Linke baloldali tömörülés programjában is, némi szociális 

színezettel, a betegekre és elesettekre és a gyerekekre valamint az idősekre koncentrálva:  

http://www.die-

linke.de/fileadmin/download/dokumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf 

 

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/vom_guten_leben_und_der_deutschen_well_being_politik
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/vom_guten_leben_und_der_deutschen_well_being_politik
http://www.spd.de/scalableImageBlob/5056/data/hamburger_programm_englisch-data.pdf
http://www.die-linke.de/fileadmin/download/dokumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf
http://www.die-linke.de/fileadmin/download/dokumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf
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Az áttekintés után, ezekből a jelenségekből a jelenlegi német szövetségi kormány well-being 

politikáját érdemes kiemelni. A Frankfurter Allgemeine Zeitung következő cikke jól foglalja 

össze ezeket a törekvéseket: 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/meseberg-neue-regierungskommission-

fuer-ein-gutes-leben-12766495.html 

A cikk szerint a jövőben kormányzati kezdeményezésre társadalmi konzultációk sorozatát 

tervezik abból a célból, hogy megismerjék a társadalom véleményét arról, mi is számít jól-létnek 

a munkán és az anyagiakon túl. Még nincsenek teljesen kikristályosodott elképzelések, de annyi 

már látszik, hogy elsősorban családpolitikai lépések várhatók majd eredményként. Felmerült 

például a 32 órás munkahét bevezetése munkavállaló szülők esetében. Egyelőre azonban még 

csak a konzultációk megszervezése van napirenden, Sigmar Gabriel alkancellár (SPD) mintegy 

száz tervezett rendezvényről beszélt.  

A FAZ kritikus megjegyzést is fűz az ismertetett elképzelésekhez. A nyugdíjkorhatár 

csökkentése 63 évre 45 évnyi munkaviszony után például éppen a szubjektív jólléti 

szükségletekkel indokolható lehetőség - kemény következményekkel a gazdaságra nézve.  

Ha igen, ki méri, és mit mér (eltérések az OECD 2013-as modelljétől) 

Mivel a német állam jelentős részt finanszíroz az OECD működéséből, ezért érdeke, hogy saját 

mérései megfeleljenek a standardoknak. Sőt, azt lehet állítani, hogy a német statisztikai hivatal 

módszertana jelentős mértékben meghatározza az OECD mérésék módszertanát is. Az alábbi 

publikációból ez igen pontosan látszik: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/_Doorpage/Wohlstan

d.html 

A francia-német kezdeményezésre 2013 áprilisában megfogalmazott "Wachstum, Wohlstand, 

Lebensqualität" “Növekedés, jóllét, életminőség” javaslatok visszaköszönnek az OECD Better 

Life indexében.  

 

Milyen jól-léti közpolitikai programot indítottak?  Mely területen alkalmazzák a méréseket 

és indítottak közpolitikai programot és milyen témákkal: Közigazgatás, Egészség- és jól-léti 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/meseberg-neue-regierungskommission-fuer-ein-gutes-leben-12766495.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/meseberg-neue-regierungskommission-fuer-ein-gutes-leben-12766495.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/_Doorpage/Wohlstand.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/_Doorpage/Wohlstand.html
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politika, Szociálpolitika, Oktatáspolitika, Munkahelyi jól-lét, Jól-léti közgazdaságtan, 

Kultúra és Jól-lét, Közszolgáltatások és jól-lét  

 

A munkahelyi jól-lét kérdésköre Németországban a szövetségi egészségügyi minisztérium 

honlapján is megjelenik: 

 

http://www.bmg.bund.de/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung/seelische-

gesundheit/gesundheit-und-wohlbefinden-am-arbeitsplatz.html 

 

Itt igazából csak néhány olyan statisztikai adatra hívják fel a figyelmet, amelyek jelzik, hogy a 

munkahelyi jól-lét mennyire fontos a gazdaság hatékonysága szempontjából: 

 

Der Stress, den viele Menschen täglich spüren, führt zu einer starken psychischen 

Belastung. In der Europäischen Union sind Schätzungen zufolge rund 50 Millionen 

Menschen von Depressionen, Erschöpfung und Suchterkrankungen betroffen. 

Gesellschaftlich werden emotionale und seelische Nöte oft tabuisiert und Betroffenen als 

Schwäche ausgelegt. Diese fühlen sich dadurch unverstanden und ausgegrenzt, was sich 

negativ auf Präventions- und Heilungsmaßnahmen auswirkt. 

 

Magyarul: 

 

A stressz, amelyet sokan naponta megélnek, súlyos pszichikai megterheléshez vezet. Az 

Európai Unióban becslések szerint kerek 50 millió ember szenved depresszióban, 

kimerültségben vagy szenvedélybetegségben.  Az érzelmi és lelki panaszok azonban a 

társadalomban gyakran tabunak számítanak, gyakran gyengeségnek tartják ezeket. A 

betegek ezért úgy érzik, nem értik meg őket, ki vannak közösítve, ez pedig a prevenció és 

a gyógyítás lehetőségeit csökkenti.  

 

A minisztérium arra hívja fel a cégek figyelmét, hogy elsősorban számukra fontos problémáról 

van szó, amelynek csökkentése érdekében érdemes saját erőből is intézkedéseket tenni, mert 

http://www.bmg.bund.de/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung/seelische-gesundheit/gesundheit-und-wohlbefinden-am-arbeitsplatz.html
http://www.bmg.bund.de/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung/seelische-gesundheit/gesundheit-und-wohlbefinden-am-arbeitsplatz.html
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kifizetődő. A betegszabadságok egy tizede igazolhatóan lelki eredetű betegségek miatt 

következik be.  

 

Szintén szövetségi szintű prevenciós információs csomagot állított össze az irodai munkakörök 

témájáról a Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) , azaz a Szövetségi 

Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Intézet: 

Német eredetiben: 

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A11.pdf?__blob=publicationFile 

Angolul: 

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A10.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

 

A probléma iránt tehát fogékony a német állam. Természetesen HR-cégek is észrevették ezt és az 

alábbi honlapon egy példát találhatunk arra, hogy egy konkrét részvénytársaság (JOB AG. Fulda) 

felmérést készít arról, mi is jelenti a németeknek a munkahelyi jól-létet: 

http://www.wiwi-

treff.de/home/index.php?mainkatid=1&ukatid=9&sid=9&artikelid=4300&pagenr=0 

 

 

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A11.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A10.pdf?__blob=publicationFile&v=9
http://www.wiwi-treff.de/home/index.php?mainkatid=1&ukatid=9&sid=9&artikelid=4300&pagenr=0
http://www.wiwi-treff.de/home/index.php?mainkatid=1&ukatid=9&sid=9&artikelid=4300&pagenr=0
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A következő fontossági sorrend alakult ki:  

 

1. Munkahelyi légkör 

2. Feladatok 

3. Fizetés 

4. A munkahely biztonsága 

5. A munka és a családi élet összeegyeztethetőségére tett intézkedések 

6. A vezető személyisége 

7. Szociális juttatások/öregségi ellátás 

8. Munkahelyi kultúra 

9. Támogatás/továbbképzés 

 

A német állam föderalisztikus jellege miatt az egyes közpolitikai területeken is megjelennek a 

tartományok, mint közpolitikai szereplők. Ahogy a fentiekben jeleztük, a szövetségi német 

kormány átfogó konzultációs akciója most indul, ám azt még nyilvánvalóan nem tudhatjuk, mi is 

lesz az eredménye a társadalmi párbeszédnek össz-állami, azaz szövetségi szinten.  

 

A jól-léti témakör legjellemzőbb cikkei és a téma főbb tanulmányai, főként a közpolitika 

témáira figyelve, pl. kulcsszavakra rákeresve 

 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.411502.de/diw_sp0504.pdf 

http://www.bildungsspiegel.de/bildungsnews/verschiedenes/1855-gegen-den-trend-

lebensqualitaet-in-deutschland-verbessert-sich-in-krise.html 

http://www.denkwerkzukunft.de/downloads/Wohlstand.pdf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlbefinden_(Wohlstandsindikator) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article109140458/Ostdeutsche-Bundeslaender-mit-

Glueckszuwachs.html 

Szövegbányászati eszközökkel vizsgálva a kérdést azt állapíthatjuk meg, hogy a német 

nyilvánosságban is jelentős szerepe van a well-being kérdéskörének. Nem csupán tudományos és 

szakmai körök foglalkoznak a kérdéssel, hanem a szélesebb közvélemény és maga a nagypolitika 

http://www.bildungsspiegel.de/bildungsnews/verschiedenes/1855-gegen-den-trend-lebensqualitaet-in-deutschland-verbessert-sich-in-krise.html
http://www.bildungsspiegel.de/bildungsnews/verschiedenes/1855-gegen-den-trend-lebensqualitaet-in-deutschland-verbessert-sich-in-krise.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109140458/Ostdeutsche-Bundeslaender-mit-Glueckszuwachs.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109140458/Ostdeutsche-Bundeslaender-mit-Glueckszuwachs.html
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is. A Die Welt egyike a legnagyobb példányszámú német sajtótermékeknek és a fenti cikk is 

pontosan jelzi a mainstream sajtó érdeklődését.  

A német IBM honlapján9 – természetesen a munkahelyi jólléttel kapcsolatban kapunk 

információkat. A cég hangsúlyozza, hogy számára kiemelkedő fontosságú alkalmazottainak a 

jólléte a már 1967-ben (!) elfogadott  Corporate Policy „Responsibility for Employee Well-being and 

Product Safety stratégia alapján. Jól látszik az angolszász szervezeti kultúra importálása a 

következő idézetből: 

Ein umfassendes „Well-being“-Managementsystem hilft IBM bei der Umsetzung dieser 

Unternehmenspolitik. 2008 wurde das System weltweit nach OSHAS 18001:2007 

zertifiziert. Damit war IBM das erste Unternehmen, das eine globale Zertifizierung (PDF, 

1.1MB, in englisch) eines einheitlichen Managementsystems zum Thema Arbeits- und 

Gesundheitsschutz besitzt. 

Magyarul: 

Egy átfogó „Well-being” irányítási rendszer segíti az IBM vállalati stratégiáját. 2008-ban 

világszerte certifikálták a rendszert az OSHAS 18001:2007 szerint. Ezzel az IBM lett a 

világon az első olyan cég, amely egységes irányítási rendszert védetett le világszerte a 

munka- és egészségvédelem területén.  

 

Migráció és well-being 

Németorszában a bevándorlás és az ezzel a jelenséggel foglalkozó poloitikai diskurzusok és 

programok jelentősek, hiszen a bevándorló munkaerő egyrészt jelentősen hozzájárul a német 

gazdaság teljesítményéhez, másrészről azonban társadalmi feszültségeket is okoz. Így tehát a 

migráció érzékeny területe a német közpolitikának, nem véletlen, hogy a jólléti mérések között is 

találunk erre vonatkozó anyagokat. Az egyik átfogó felmérés az első generációs bevándorlók 

helyzetés mérte fel a well-being szempontjából 2012-ben. Címe: „Das Glück der Migranten. 

Eine Lebenslaufanalyse zum subjektiven Wohlbefinden von Migranten der ersten Generation in 

Deutschland”10 „ A bevándorlók boldogsága. Az első generációs németországi bevándorlók 

életrajzelemzése a szubjektív jóllét szempontjából.” A tanulmány roppant részletes, szerencsére 

azonban van angol nyelvű összefoglalása is:  

                                                
9 http://www-05.ibm.com/de/ibm/engagement/work/gesundheit/ 
 
10 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.411502.de/diw_sp0504.pdf 

http://www.ibm.com/ibm/responsibility/policy6.shtml
http://www.ibm.com/ibm/responsibility/policy6.shtml
http://www-05.ibm.com/de/ibm/engagement/work/gesundheit/certificate2014.pdf
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How happy are first-generation immigrants in Germany today? How do patterns of 

formal or informal discrimination affect their subjective life satisfaction? What is the 

effect of material and immaterial resources? What are the relevant standards for the 

evaluation of happiness? And how does the level of subjective well-being change over 

time? To answer these questions, we use longitudinal data of the German Socio-

Economic Panel and a multilevel approach. Our findings show that the subjective well-

being of immigrants has declined continuously between 1984 and 2008. Social 

discrimination has a negative effect on subjective wellbeing. Yet, the major influence 

comes from the ownership and control of resources – as in the domestic population. 

Immigrants use different social and temporal reference scales to evaluate their happiness. 

While household income is usually compared to local Germans, the ethnic community is 

the standard reference for evaluating social and health resources. The most important 

reference point, however, is the immigrant’s individual past. Yet, the naturalization of the 

immigrant greatly reduces the significance of this reference.  

 

A német integrációs politika sikereként lehet elkönyvelni a legújabb kutatási eredményeket, 

amelyek szerint a bevándorlók egyre inkább megközelítik a németeket életszínvonal, életvitel 

tekintetében. Erről a téma fontossága miatt a legszélesebb körben kedvelt és ismert 

sajtótermékek, mint a Die Welt vagy a Spiegel is beszámolnak.11 

Sőt az életminőség esetében – teszi hozzá a Spiegel – néhány ponton már le is hagyják a 

németeket. A szubjektív well-beinggel és migráció kapcsolatrendszerére közvetlenül ható 

közpolitikai programok ugyan nem lelhetők fel Németországban, azonban az integrációt célul 

kitűző kulturális és egyéb, a társadalom inkluzivitását fejlesztő és támogató programok igen nagy 

hatással bannak a bevándorlók németországi jóllétére. Ez a fent idézett tanulmányból is is 

pontosan látszik. Mint ahogy fontosnak tartjuk kiemelna azt a megfigyelést is, hogy az egyéni 

háttér és a kulturális háttét a bevándorlók esetében meghatározó jelentőségű a szubjektív jóllét 

érzetének meghatározásában.  

  

                                                
11 http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-
mehr-an.html 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-
mehr-an.html 
 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-mehr-an.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-mehr-an.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-mehr-an.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article128664067/Zuwanderer-passen-sich-Deutschen-immer-mehr-an.html
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Lengyelország 

 

Lengyelország estében egy tipikus posztkommunista jólléti rendszer problémaival találkozunk. A 

rendszerváltás hatására a szegénységben élők aránya 17%-ról 34%-ra nőtt 1989 és 1991 között: 

 

 

A lengyel OECD WELL-BEING index http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/ 

szempontjából általában vége nyilvánvalóan jelentős az elmaradás a Nyugat-európai értékektől, 

még akkor is, ha ez nem minden szempontnál érvényesül egyértelműen és kirívóan. 

Lengyelország a lista utolsó szegmensében foglal helyet, ami a lakáskörülményeket illeti, de nem 

sokkal jobb a lengyelek helyzete a szabadidő esetében sem. Örvendetes kivételt képez a 

biztonság, ebben a kategóriában Japán és Kanada után Lengyelország az előkelő harmadik helyet 

tudta megszerezni. Az oktatás kategóriája is igen pozitív, itt az ötödik helyen áll a kelet-európai 

ország, egy hellyel még a németeket is sikerült megelőznie. 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/
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A munkanélküliség, a magánszféra térnyerése, a korábbi szociális biztonság elveszítése súlyos 

problémákat okozott a lengyel társadalomnak. Jelenleg Lengyelország, a konzervatív jólléti 

modell elveit alkalmazza, ahol az állami beavatkozás célja, hogy segítse azokat embereket, akik 

ki vannak zárva a munkaerőpiacról, akik a nehéz anyagi helyzetben vannak, a pénzügyi 

támogatás összege kötődik a munka és / vagy a jövedelem szinthez és a járulékokhoz. A jól-léti 

politika célja Lengyelországban a társadalmi igazságosság. Fontos a szabadság, a polgári jogok 

és a biztonság garantálása, ugyanakkor a különbségek a társadalmi státuszban nem 

eltüntetendők, a személyes felelősség az egyén szerepét is egyre inkább előtérbe helyezi. 

 

A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal internetes elérhetősége a következő: 

http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm 

A hivatal viszonylag nagy számban teszi közzé angolul is méréseinek eredményeit. A well-being 

kifejezésre rákeresve azonban nem ad a keresés sok találatot. Változatlan formájában valójában 

csak egyetlen helyen bukkanunk rá a kifejezésre: 

 

“... survey week. It also specifies factors that exert, or may exert, a negative influence on the 

well-being or physical condition of currently employed persons. Archive of publication” 

 

A fenti idézetben is „Accidents at work and work-related health problems” azaz a munkahelyi 

balesetek és a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi problémák elemzése során bukkan fel a 

keresett kifejezés. 

 

A közpolitika különböző ágazataiban első megközelítésben tehát nem igazán látszik fontosnak a 

jóllét kérdésköre, a lengyel fogalomra („dobre samopoczucie”) és annak a politikával való 

kapcsolatára keresve is inkább csak a testi-lelki egészséggel kapcsolatos cikkekre bukkanhatunk. 

Sikerült azonban egy olyan német nyelvű publikációt találni, amelyet a lengyel rádió nemzetközi 

osztálya állított össze: 

http://www.thenews.pl/1/25/Artykul/139693,Das-Wohlbefinden-der-Polen-AD-2013- 

Mivel témánk szempontjából értékes információkat tartalmaz a belinkelt szöveg, ezért 

célszerűnek látjuk annak kivonatos ismertetését.  

http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm
http://www.thenews.pl/1/25/Artykul/139693,Das-Wohlbefinden-der-Polen-AD-2013-
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Valójában egy sajtószemléről van szó, amelyet Kuba Kukla írt és Anja Datan szerkesztett. A 

címe „A lengyelek jólléte A.D. 2013-ban”. 

A cíkk 2013.06.27-én került fel a rádió honlapjára. Alcíme:„A boldogságot a lengyelek a családi 

élettől remélek, a politika számukra csak frusztráció forrása.” 

Az eredeti lengyel nyelvű anyag a GAZETA WYBORCZA című lapban jelent meg és Janusz 

Czapinski professzor szociálpszichológus kutatásainak főbb eredményeit ismerteti. Ezek a 

következők: A legtöbb lengyel elveszítette a reményt, hogy a jelenlegi kormánynak pontosan 

kitűzött céljai vannak és egyáltalán van bármilyen elképzelése a jövő irányairól, illetve úgy 

látják, hogy a kormány cselekvése hatástalan, miközben a be nem váltott ígéretek sora egyre csak 

gyarapszik. Czapinski szerint sok lengyel család nem érzi meg a válság hatásait, mert ugyan a 

bérek nem emelkednek, de a családi kiadásokat a jelenlegi bérszínvonal még mindig képes 

fedezni általában. A legmodernebb elektronikus készülékek bevonulnak a háztartásokba, a 

lengyelek mindent megvesznek, ami új és divatos, ez a korábbi szocialista hiánygazdaság máig 

tartó pszichés hatása. Lényegesnek tartja a professzor az úgynevezett második emigrációs 

hullámot. Közvetlenül az EU-csatlakozás után az alacsony képzettségű munkavállalók hagyták el 

az országot, az utóbbi években viszont inkább a jól képzett fiatalok költöznek külföldre, mert 

hazájukban nagyon rosszak az elhelyezkedési esélyek. Ezzel párhuzamban csökken a 

demokratikus értékekbe vetett hit is. Ennek oka a politikai közélet hangneme és témái. 

Hisztérikus és hozzá nem értő ellenzék áll szemben a tehetetlen és hatástalan kormánnyal, írja  

Janusz Czapinski a Gazeta Wyborcza-ban.  

A jóllét főcím alatt található második ismertetett cikk címe „Lengyelország kihal”. Ez a 

RZECZPOSPOLITA című napilapban jelent meg. Légyege a legújabb születési és halálozási 

statisztikák ismertetése. A 2013-as év első négy hónapjában 120.000 gyerek született és több, 

mint 140.000 ember halt meg. Még soha sem volt hasonlóan rossz a helyzet Lengyelország 

háború utáni történelmében. Enna a problémának a fő okát a szakértők az elvándorlásban látják. 

Kétmillió lengyel és ugyanis a határokon kívül, nagy részük 39 év alatti, tehát viszonylag fiatal 

korosztályról van szó. További okok: a munkaerőpiac bizonytalansága és a kormány 

családpolitikájának elégtelensége. 

Szintén egy német nyelvű lapszemle hasábjain bukkan fel a „társadalmi jóllét” „öffentliches 

Wohlbefinden” kifejezés, annak a meglepő ténynek az ismertetése során, mely szerint a lengyel 

társadalomban megnövekedett az utóbbi időben az optimizmus:  
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http://www.auslandsdienst.pl/3/25/Artykul/167554,-Immer-mehr-Optimismus- 

A DZIENNIK/GAZETA PRAWNA című napilap ismertette a vonatkozó statisztikákat, melyek 

Henryk Domański szociológus, a Lengyel Tudományos Akadémia professzorának kutatásaira 

épülnek. A bizakodás, a lengyel gazdaság javuló teljesítménye mellett, szubjektív okokra is 

visszavezethető. A professzor egyébként lengyel részről fontos közreműködője a 

http://www.europeansocialsurvey.org/-nak.  

Városjólléti kutatásokról szóló összefoglaló:  

http://de.poland.gov.pl/Wo,man,am,besten,wohnt,verdient,und,Geld,ausgibt,12028.html 

 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a jóllét témaköre nem különösebben jellemzi a lengyel 

közpolitikát, a fogalom sem angolul, sem németül, sem pedig lengyelül nem igazán elterjedt. 

Ugyanakkor Lengyelország, mint fontos európai állam, minden nemzetközileg releváns 

statisztikában megjelenik, tehát pontos képet kaphatunk a szubjektív well-beingről 

Lengyelország vonatkozásában is. 

  

http://www.auslandsdienst.pl/3/25/Artykul/167554,-Immer-mehr-Optimismus-
http://www.europeansocialsurvey.org/-nak
http://de.poland.gov.pl/Wo,man,am,besten,wohnt,verdient,und,Geld,ausgibt,12028.html
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Lettország 

 

Lettország statisztikai hivatalának honlapja a következő címen érhető el: 

http://www.csb.gov.lv/en 

A Happy Planet Index (http://www.happyplanetindex.org/countries/latvia/ ) valamint a hivatalos 

állami statisztikai honlap tartalmazza a legfontosabb információkat, Lettország ugyanis nem 

jelenik meg az OECD Better Life Indexében. A statisztikai hivatal honlapján a well-being 

kifejezésre az angol nyelvű publikációkban rákeresve a következő eredményeket kapjuk:  

w ell-being
  

Search
 

HOUSEHOLD CONSUMER EXPENDITURES IN 2005 

expenses in households of different state of well-being, groups of quintiles are being 

applied. They are ... 

CSP Website (notikums, 27.04.2010 00:00) 

On changes of wages and salaries in 2011 and 4th quarter of 2011 

beauty treatment; activities of public and other organisations; physical well-

being activities; repair of ... 

CSP Website (notikums, 02.03.2012 13:00) 

On wages and salaries in public sector in 2nd quarter of 2007 

products, hairdressing and other beauty treatment, funeral and related activities, 

physical well-being ... 

CSP Website (notikums, 27.04.2010 00:00) 

 

Amint a fentiekből látható, a lett statisztikai hivatal sem igazán használja a well-being kifejezést. 

A lett nyelvben valószínűleg a „labklājība” lehetne a megfelelő fogalom, ennek előfordulása 

gyakoribb, viszont angolra inkább a „welfare” szóval fordítják. 

http://www.csb.gov.lv/en
http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/household-consumer-expenditures-2005-27263.html
http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/changes-wages-and-salaries-2011-and-4th-quarter-2011-33271.html
http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/wages-and-salaries-public-sector-2nd-quarter-2007-27227.html
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A lakosság vonatkozásában a következő kategóriákban végeznek méréseket a hivatal honlapja 

alapján: 

  

 Population and Social Processes  

o Culture 

o Crime and Justice 

o Education 

o Employment and Unemployment 

o Health Care and Sport 

o Household Budget 

o Labour Costs 

o Monetary poverty and income inequality 

o Occupied Posts and Job Vacancies, Paid Working Hours 

o Personal Income 

o Population 

o Social Security 

o Wages and Salaries 

 

A szubjektív jóllét vonatkozásában a Happy Planet Index adatai szerint Lettország a 

középmezőnyben mögött foglal helyet. A három fő kategóriára lebontva az eredményei a 

következők: 

Szubjektív jóllét: 4,7 pont a lehetséges tízből. Ez a 103. helyre pozicionálja az országot a vizsgált 

151 közül. Összehasonlításul: ez az adat megegyezik a magyar értékekkel, alatta marad azonban 

Lettország összes szomszédjának, beleértve Oroszországot, sőt Fehéroroszországot is, de 

Afganisztán 4,8-s értéke is magasabb! 

Ez az eredmény meglepően alacsony, különösen, ha arra gondolunk, hogy az ország 

gazdaságának alapjai szilárd talajon állnak és az Euró bevezetése a politika egyik vezető témája. 

2014. január elsejétől fizetőeszköz az európai pénz, így Észtország után Lettország a második 

volt szovjet állam, amely az eurózóna tagjává válhatott. 

Jól jellemzi a folyamatot az előző miniszterelnök, Valdis Dombrovski újévi beszédében:  

http://www.csb.gov.lv/en/dati/population-redirect-31790.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/culture-key-indicators-30642.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/crime-and-justice-key-indicators-30683.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/education-key-indicators-30637.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/employment-and-unemployment-key-indicators-30679.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/health-care-and-sport-key-indicators-30689.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/household-budget-key-indicators-30650.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/labour-costs-key-indicators-30616.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/monetary-poverty-and-income-inequality-key-indicators-37186.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/occupied-posts-and-job-vacancies-paid-working-hours-key-indicators-30604.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/personal-income-key-indicators-30630.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-key-indicators-30624.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/social-security-key-indicators-30686.html
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/wages-and-salaries-key-indicators-30608.html
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„For the Latvian economy the year was generally successful. Our economy has been 

among the most fast growing European economies for already three years. Average 

salaries are above the pre-crises level. Unemployment is less than half of the level during 

the peak of the crisis. About 70,000 new working places have been created after the 

crisis. This year the main driving force of economic growth was household consumption. 

This shows that people feel actual economic development in terms of their prosperity. 

However, sustainable development cannot be taken for granted; it requires hard work. 

The tough fiscal policy undertaken by my governments has not been an end in itself. It is 

my strong belief that attempts to live beyond our means both damage country’s 

reputation and cause adverse economic and social effects. Fiscal discipline is, however, 

just a foundation and it does not ensure welfare of people. Welfare grows through 

investments and enhanced productivity. These cannot be achieved by borrowing money 

or by voluntarily increasing salaries and benefits. A competitive Latvian economy is our 

one and only way towards new jobs, higher salaries, pensions and social benefits. It is my 

wish for the new government.” 

http://www.mk.gov.lv/en/mp/runas-pazinojumi/MPrunas-dombrovskis/010114-01/ 

 

Ő az a politikus (vagyis pontosabban az ő fordítója) aki beszédeiben először kezdte el használni 

a well-being fogalmát: 

 

“Nine years after Latvia’s accession to the European Union, our economy has stabilized 

and reached a healthy structure. To ensure further development, we need a stable, 

internationally reliable currency. The accession of Latvia to the euro area will be a sound 

additional impetus for economic growth of our country that will enable the improvement 

of well-being and living standards of citizens,” says V.Dombrovskis. 

http://www.mk.gov.lv/en/aktuali/zinas/2013/june/050613-mp-01/ 

 

Az Euró bevezetésén kívül az Oroszországhoz fűződő viszony határozza meg a politikai 

közbeszédet. Természetesen mindkét fő témának megvannak a kapcsolódási pontjai a jóllét 

témaköréhez, ezek azonban csak olykor-olykor válnak különösebben explicitté. A fenti 

http://www.mk.gov.lv/en/mp/runas-pazinojumi/MPrunas-dombrovskis/010114-01/
http://www.mk.gov.lv/en/aktuali/zinas/2013/june/050613-mp-01/
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beszédekben az emberek jóllétére vonatkozó mondatokból jól látszik ez.  A gazdasági 

megszorítások, amelyek lehetővé tették az államháztartás rendbetételét és így az Euró 

bevezetését, a társadalmi jóllét érzés csökkenéséhez vezettek. Valószínűsíthetően ez a 

magyarázata a Happy Planet Index alacson értékeinek. Vannak azonban olyan jelek, amelyek 

óvatos optimizmusra adnak okot. Az európai pénz 2014 januári bevezetésekor a lettek 53%-a 

támogatta a csatlakozás az euró-övezethez, a gazdasági növekedés a legnagyobb Európában, 

négy százalékos.  

 

2014 januárjától Laimdota STRAUJUMA (63) a balti állam miniszterelnöke. Ő konzervatív-

liberális politikus, korábban mezőgazdasági miniszter volt.  Az Európai Néppárt XXII 

kongresszusán – ugyan Európáról szólva, de nyilvánvalóan saját, lett perspektívájából vizsgálva 

a globális helyzetet – a következőket mondta beszédében:  

 

„Economic recovery is taking place in Europe. Macroeconomic indicators are good, yet 

many citizens still do not feel the recovery. A strong effort on growth and employment is 

still the number one priority. This needs to be addressed together with the demographic 

challenges facing many countries. In particular, we are not using full potential of our 

young generation, and this creates a downward spiral. We also need to work towards an 

age-friendly society and support families, especially women, in balancing work and 

family life.” 

http://www.mk.gov.lv/en/mp/runas-pazinojumi/MPrunas-straujuma/21062003-copy/ 

Látható, hogy itt is lassanként előtérbe fognak kerülni a jólléti szempontok és Angela Merkelhez 

hasonlóan a balti állam miniszterelnök asszonya is világosan látja feladatát e területen.  

Kormányprogramjának negyedik fejezetében megjelenik a well-being fogalma: 

„The state has defined the directions in which the investments will be made to increase 

economic activity and employment in the regions, as well as to promote wellbeing of 

every citizen, competitiveness and security according to society's expectations regarding 

economic development and a stable country.” 

http://www.mk.gov.lv/en/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/straujumas-valdibas-

deklaracija-eng/ 

 

http://www.mk.gov.lv/en/mp/runas-pazinojumi/MPrunas-straujuma/21062003-copy/
http://www.mk.gov.lv/en/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/straujumas-valdibas-deklaracija-eng/
http://www.mk.gov.lv/en/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/straujumas-valdibas-deklaracija-eng/
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Úgy látszik, hogy ez a folyamat hasonlóan megy végbe a többi balti országban is:  

 

http://www.lithuaniatribune.com/9176/united-efforts-in-the-european-union-will-ensure-

security-and-well-being-for-lithuanian-and-estonian-people-20119176/ 

 

 

Térjünk tehát most át a fenti cikkben már jelzett párhuzam kapcsán Észtország, majd Litvánia 

vizsgálatára! 

 

  

http://www.lithuaniatribune.com/9176/united-efforts-in-the-european-union-will-ensure-security-and-well-being-for-lithuanian-and-estonian-people-20119176/
http://www.lithuaniatribune.com/9176/united-efforts-in-the-european-union-will-ensure-security-and-well-being-for-lithuanian-and-estonian-people-20119176/
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Észtország 

 

Észtország adatait megtalálhatjuk az OECD Better Life Indexében is és természetesen a Happy 

Planet Index adatsoraiban is.  

 

BLI: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/ 

HPI: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/ (A középmezőnyben foglal helyet – a 

151 vizsgált ország közül a 79. a szubjektív well-being kategóriában, 5,1-es pontszámmal.) 

 

A BLI kategóriái közül Észtország a bérek és az egészség valamint a részvételiség területén van 

a lista utolsó helyezettjei között, de alacsonyak az élettel való elégedettség és a biztonság értékei 

is. Az oktatás, a work-life balance, a környezet értékei a legjobbak, de inkább csak a 

középmezőny felé tolják el a grafikonokon Észtországot. 

Részben az észtek szubjektív jóllétéről is szól a következő tanulmány: 

http://deepthought.ttu.ee/majandus/tekstid/TUTWPE_07_159.pdf 

Szerzője Anu Randveer (Department of Economics, Tallinn University of Technology), 

megállapítja, hogy Észtországban – más poszt-szovjet államokhoz hasonlóan - alacsonyabb az 

emberek szubjektív jólléte, mint a világ más régióiban. Ennek ez oka vélhetően szociokulturális 

és történelmi gyökerű. 

Az észt állami statisztikai hivatal honlapja a következő címen érhető el: http://www.stat.ee/en 

A lakosság vonatkozásában a következő kategóriákban végeznek méréseket a hivatal honlapja 

alapján: 

 

Social life 

Culture 

Education 

Health 

Households 

Income 

Justice and security 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/
http://deepthought.ttu.ee/majandus/tekstid/TUTWPE_07_159.pdf
http://www.stat.ee/en
http://www.stat.ee/culture
http://www.stat.ee/education
http://www.stat.ee/health
http://www.stat.ee/households
http://www.stat.ee/income
http://www.stat.ee/justice-and-security
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Labour market 

Social exclusion and poverty 

Social protection 

Time use 

Worklife quality 

 

Andrus Ansip, a nemrégiben leköszönt, kilenc éven át hivatalban lévő miniszterelnök 

beszédeiben meglehetősen gyakran (mintegy 20 alkalommal) használta a well being kifejezést. 

Megvizsgálva ezeket a szöveghelyeket, jól látható, hogy az anyagi jóllét szinonimájaként jelenik 

meg a legtöbb esetben.  

 

Lássunk egy ilyen idézetet 2013 májusából: 

 

At the ruling Reform Party's annual congress in Tartu on Saturday, Prime Minister and 

party chairman Andrus Ansip said that the recently published Estonian Human 

Development Report is praise for the party and that party members can be proud of how 

far Estonia has come.“ 

Authors of the report essentially say that our policies have been geared towards 

increasing everyone's wealth and well-being and that, at the end, moves every part of life 

forward,” said Ansip, speaking at the congress. 

http://www.eesti.ca/ansip-at-party-congress-we-built-an-estonia-we-can-be-proud-of/print39432 

 

Nyilvánvalóan egyfajta politikusi kincstári optimista hozzáállást figyelhetünk meg a fenti 

idézetben – ha összevetjük a fent idézett mérések eredményeivel.  

Azonban az Estonian Human Development Report, amelyről a volt miniszterelnök beszélt, 

fontos információkkal szolgál jelen tanulmányunk szempontjából, mivel az elemzések 

kiterjednek a közpolitikára is és a balti állomok összességére nézve is hasznos adalékokkal 

szolgálnak. Angol nyelven itt található a tanulmánykötet: 

http://www.kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf 

 

Külön fejezetet szentel a kötet a szubjektív jóllétnek.  

http://www.stat.ee/labour-market
http://www.stat.ee/social-exclusion-and-poverty
http://www.stat.ee/social-protection
http://www.stat.ee/time-use
http://www.stat.ee/worklife-quality
http://www.eesti.ca/ansip-at-party-congress-we-built-an-estonia-we-can-be-proud-of/print39432
http://www.kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf
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Litvánia 

 

A fentiek tekintetében tehát aligha meglepő, hogy Litvánia esetében is a másik két volt szovjet 

balti államhoz hasonló jellemzőket találunk. Litvánia hivatalos statisztikai oldala a következő 

cím alatt érhető el angol nyelven:  

http://www.stat.gov.lt/en/home 

Az OECD Better Life Index Litvániáról nem készült, azonban a Happy Planet Index adatait 

megtalálhatjuk itt: http://www.happyplanetindex.org/countries/lithuania/ 

Észtországhoz hasonlóan a középmezőnyben foglal helyet – a 151 vizsgált ország közül a 79. a 

szubjektív well-being kategóriában, 5,1-es pontszámmal. 

Az ország nemzeti fejlesztési stratégiájában fontos szerepet játszik a well-being fogalma. A 

stratégia angol nyelven itt olvasható: http://www.lrv.lt/bylos/veikla/lithuania2030.pdf 

Két kiragadott említés:  

 

 „Country's wellbeing and development is based on national security, which needs to be  

ensured  to  achieve  sustainable  national  progress.  (…) Relying  on  the  creative  

powers  of society  and  smart  economy,  which  is  based  on  knowledge,  

entrepreneurship  and responsibility,   will   generate   high   added   value   and   create   

public   wellbeing. 

 

A stratégia kilencedik oldalán igen nagyra törő tervek olvashatók: 

 

The implementation of the vision would enable Lithuania to become, in the year 2030, one of the 

10 most advanced European Union Member States by:  

Quality of Life Index (now 23rd in the EU) 

Happiness Index (now 20th in the EU ) 

Democracy Index (now 22nd in the EU)  

Sustainable Society Index (now 13th in the EU)  

Global Competitiveness Index (now 17th in the EU) 

Globalization Index (now 25th in the EU) 

 

http://www.stat.gov.lt/en/home
http://www.happyplanetindex.org/countries/lithuania/
http://www.lrv.lt/bylos/veikla/lithuania2030.pdf
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Sőt az EU-n kívül is elhelyezik magukat a litvánok a stratégiájukban: 

 

 

 

 

Figyelemre méltó ez a tudatosság, hiszen nemzeti stratégiai szinten talán éppen Litvánia vesz a 

legkomolyabban az életminőség emelésének kérdéskörét.  

Néhány jellemző forrás:  

http://www.scientiasocialis.lt/ppc/files/pdf/Svence_Vol.2.pdf 

http://www.marebalticum.org/brehca/images/stories/villerusa_aging.pdf 

http://www.ifimes.org/media/20%20Years%20to%20Trade%20Economic%20Independence_%2

0Latvia.doc 

 

 

  

http://www.scientiasocialis.lt/ppc/files/pdf/Svence_Vol.2.pdf
http://www.marebalticum.org/brehca/images/stories/villerusa_aging.pdf
http://www.ifimes.org/media/20%20Years%20to%20Trade%20Economic%20Independence_%20Latvia.doc
http://www.ifimes.org/media/20%20Years%20to%20Trade%20Economic%20Independence_%20Latvia.doc
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Ausztria 

 

Ausztria statisztikai hivatala a következő címen érhető el az Interneten: www.statistik.at 

Hivatalos neve: STATISTIK AUSTRIA Bundesanstalt Statistik Österreich. A honlapon, a többi 

országhoz hasonlóan, nagyon sok információ érhető el angol nyelven is. A well-being kifejezésre 

a keresésünk hét találatot ad:  

Weitere Informationen (Results 1 to 7 from 7) 

 E Giovannini Statistiktag 2012 

 Taskforce 1: Haushaltsperspektive 

 Taskforce 3: Lebensqualität 

 Sponsorship Group Report 

 Arbeitsprogramm 2014 - Tabellenteil 

 Income and living conditions in Europe 

 "Stiglitz"-Report 

Ezek mindegyike általános jellegű, Ausztriára nézve információtartalom nélküli említés. Meg 

kell tehát vizsgálnunk a kérdést, hogy a wellbeing az osztrák közpolitikában milyen német 

fogalmak formájában jelenik meg. A Wohlbefinden kifejezésre keresve már több hasznos 

találatot kapunk. Ilyen például a következő tanulmány: 

http://www.statistik.at/web_de/Redirect/index.htm?dDocName=054907 

A “Jóllét” projekt (Projekt „Wohlbefinden“ ) az osztrák Mező- és erdőgazdasági, Környezet- és 

Vízgazdálkodási minisztérium (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  

http://www.statistik.at/
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=068099
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=070148
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=070150
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=070147
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=060284
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=072013
http://www.statistik.at/web_en/Redirect/index.htm?dDocName=070152
http://www.statistik.at/web_de/Redirect/index.htm?dDocName=054907
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Umwelt und Wasserwirtschaft) számára készült  jelentés 2008-ból.  A publikálás dátuma: Wien, 

2010. április 23-a.   

Némileg szokatlan, az illetékes minisztérium hatáskörébe látszólag nem igazán tartozó 

kategóriákról találhatunk a jelentésben az osztrákok szubjektív jóllétére vonatkozó adatokat, 

elemzéseket. Olyan kérdésekről van szó, mint például az “időjóllét” - “Zeitwohlstand”, ami arra 

irányul, mennyire elégedettek a megkérdezettek az időbeosztásukkal.  

Van-e elég idejük az élet különböző területeire, mint például a családi élet, a háztartás, s 

személyes érdeklődés, sport, hivatali ügyek intézése, továbbképsés. Elégedettek-e a munka és a 

tanulás mellett a fentiekre fordítható idővel? A stressz és az időhiány mennyire jellemzi őket? A 

szempontokat mind korcsoportok, mind pedig tartományok szerint is csoportosítja a jelentés, de 

a gender-specifikus és a betöltött munkakör szerinti vizsgálatok is megjelennek. Az 

eredményeket a fenti linken 29 könnyen értelmezhető ábra szemlélteti, ezek ismertetésétől ezért 

eltekintünk.  

A tanulmány többi fejezete nem ennyire részletesen kidolgozott, pár oldalas elemzéseket 

olvashatunk a következő témakörökről: lakáskörülmények, elégedettség a munkával, bűnözés, 

erőszak és vandalizmus a szűkebb lakókörnyezetben, szubjektív egészségi állapot, életminőség, 

család és a munka világának összeegyeztethetősége, zajártalmak a lakókörnyezetben. Ezekből 

csupán egyet emelnénk ki, mert ez a táblázat voltaképpen összefoglaló képet ad az osztrák 

állampolgárok szubjektív jóllétéről:  



46 
 

 

 

Az osztrákok 92,7%-a mondja tehát azt magáról, hogy jó, vagy nagyon jó az életminősége!  

 

A statisztikai hivatal honlajának a “Wie geht es Österreich?” “Hogy van Ausztria?” aloldala 

jeleníti meg az országos szintű jólléti mérések összefogalását: 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wie_gehts_oesterreich/index.html 

Ezen belül az életminőség (Lebensqualität) )kategória a következő szempontokból áll:  

 Életminőség 

 Produktív tevékenységek és munka 

 Egészség 

 Képzés 

 Társadalmi részvételiség 

 Szabadidő 

 Fizikai bizonytalanség 

 A társadalom minősége 

 Lakókörnyezet 

 Az élettel való általános elégedettség 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wie_gehts_oesterreich/index.html
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Látható, hogy ezek a kategóriák közel állnak az OECD Better Life Indexéhez, melyben Ausztria 

ugyan jó eredményeket ér el, azonban inkább a középmezőny élén, vagy az élmezőny végén jut 

neki hely.  

Ami a az élettel való elégedettséget illeti, Ausztria a lehetséges 10 pontból 8,8-t ért el 

Finnországgal és Kanadával holtversenyben , megelőzi Svájc (10p), Norvégia (9,7p), Izland 

(9,4p), Svédország (9,3p), Dánia (9,2) és Hollandia (9p) is. Leggyengébb eredmények az oktatás 

(6,2) és a lakhatás (5,9) kategóriájában születtek. 

 

A Happy Planet Index szubjektív well-being kategóriájának tekintetében az élmezőnyben 

találjuk az országot: 

 

 

A politikai programok: 
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Az osztrák baloldal vezető ereje, az SPÖ pártprogramját végigolvasva arra a megállapításra 

juthatunk, hogy a szubjektív jóllét kérdésköre nem játszik fontos szerepet a párt elképzeléseiben.  

 

A központi fogalmak a következők az SPÖ programjában (http://spoe.at/das-spoe-

parteiprogramm#kapitel1):  

- munka mindenki számára a jővő gazdaságában, innováció a társadalom érdekében, biztonság, 

magas életminőség humánus környezetben, a nők egyenlő jogai, generációk közötti szolidaritás, 

a bürokrácia csökkentése, az oktatási fejlesztése, identitás és kritikus nyilvánosság, globális 

igazságosság.  

Lássuk mit is ért az SPÖ a jóllét fogalmához talán legközelebb álló “magas életminőség” alatt? 

A következő fogalmak a vonatkozó alfejezetek címeiben jelennek meg:  

 

- Ökológiai fenntarhatóság 

- Fenntartható fejlődés a szociális igazságosság megőrzésével 

- Környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése az emberek javára nemzetközi és országos szinten 

megtervezve 

- Mezőgazdaság fejlesztése 

- Lemondás az atomenergiáról 

- Az adó- és ipari rendszerek ökológiai szempontú reformja  

- Globális szintű stratégiai tervezése 

- Magas színvonalú, holisztikus szemléletű, mindenki számára egyformán hozzáférhető 

egészségügy 

- Szükségletorientáltság, minőségbiztosítás és orvosi etika  

- Az ápolástudomány egyetemi rengra emelése 

- Egészségügyi tám,ogató programok 

- Egészséges munkakörülmények  

- Hatékony és sok szintű fogyasztóvédelem 

- Szabadidős lehetőségek és a turizmus fejlesztése  

- Tömegsport  
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Amint látható, az osztrák kormánypárt programjában a well-being szubjektív értelmezése szinte 

nem jelenik meg.  

Werner Faymann kancellár beszédeit végigelemezve ugyanerre a következtetésre juthatunk.  

Lássuk, más-e a helyzet az Osztrák Néppárt esetében? A pártprogramban egyetlen helyen 

szerepel a well-being egyik lehetséfges német fordítása, a “Wohlbefinden” kifejezés: 

“Eine gesunde Wirtschaft ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Wohlstand und 

Wohlbefinden im Land” 

http://www.oevp.at/down.load?file=Grundsatzprogramm.pdf&so=download 

Magyarul: “Az ország jólétének és jól-létének egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges 

gazdaság. “ 

Láthatjuk, hogy az osztrák jobboldal vezető ereje sem jeleníti meg programjában a szubjektív 

well-being témáját.  

Sőt, ha a radikális jobboldali Szabdságpárt programját elemezzük, akkor is ugyanerre a 

megállapításra juthatunk.  

A harmadik parlamenti erőt a Zöldek (Die Günen) képviselik. Az ő programjukban egy rövid 

fejezet foglalkozik a vizsgált területtel:  

http://www.gruene.at/partei/programm/parteiprogramm (16-17. o.)  

A szubjektív jóllétre egy beékelt mondattal utalnak:  

“Bár az életminőség az élethelyzetek és személyes faktorok érzékelésétől is függ.” (16. o.) 

Ezután a következő pontokhoz rendelve fogalmazzák meg a környezetvédők a politikai 

programjukat:  

 

 

- Biztonság 

- Érintetlen környezet 

- Alapellátás és infrastruktúra 

- Önmegvalósítás lehetőségei (Freiräume) 

- Idővel való gazdálkodás 

- Részvételiség 

 

http://www.oevp.at/down.load?file=Grundsatzprogramm.pdf&so=download
http://www.gruene.at/partei/programm/parteiprogramm
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Jól látható ebből a felsorolásból, hogy a Zöldek pártprogramja igyekszik figyelembe venni a 

jólléti jellemzők nemzetközi trendjeit, hiszen ezek a kategóriák a jólléri statisztikákban mérésre 

kerülnek.  

A többi kisebb parlamenti párt esetében sincs semmi eltérés az Ausztriára jellemző hiányától a 

szubjektív jóllét fogalmának.  

Összefogalva megállapítható tehát, hogy egyedöl a Zöldek (Die Grünen) pártprogramjában kerül 

említésre a well-being.  

 

Elvétve azért fellelhetőek tanulmányok, amelyek az osztrákok szubjektív jóllétét vizsgálják, ezek 

jellemző módon egy-egy minisztériumhoz köthetőek, de a szűkebb területen túlmutatnak. Ilyen a 

már bemutatott dokumentum, amely a mezőgazdasági minisztérium számára készült, de ilyen az 

Osztrák Családkutató Intézet (Österreichisches Institut für Familienforschung) és a Bécsi 

Egyetem publikációja is, melynek címe: “Eine Analyse zum subjektiven Wohlbefinden in 

Österreich. Wie glücklich machen Partnerschaft, Kinder und Einkommen wirklich?” A szerzők   

Georg Wernhart és Norbert Neuwirth, az elemzett adatok forrása: Happiness Research a ISSP 

2002  bázisán. A publikáció 2007-ben jelent meg és itt letölthető: 

http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/Working_Paper/wp_56_subjektives_wohlbefinden.pdf 

A központi kérdése a fenti tanulmánynak az volt, hogy a partnerkapcsolatok, a gyermekek és a 

kereset hogyan befolyásolják a boldogságérzetet. Ezekre a kérdésekre természetesen az előre 

sejthető választ adja a statisztikai adatok elemzése, viszont a publikált adatok bőségesek, az 

Ausztria iránt érdeklődő olvasó vagy kutató  érdemleges információkhoz juthat belőle az osztrák 

társadalomról.  

Annak a konkrét okait, hogy a szubjektív jóllét témaköre viszonylag kis súllyal szerepel az 

osztrák politikában, természetesen nem ismerhetjük pontosan, annyi azonban valószínűnek tűnik, 

hogy az osztrák politika meghatározó ereje, az Osztrák Szocialista Párt (SPÖ) kommunkiációja a 

domináns, a többi párt - jól látszik ez éppen a legnagyobb riválisán - ehhez alkalmazkodik és erre 

reagál. Így tehát a trendeket meghatározó politikai erő határozza meg sejtésünk szerint azt is, 

hogy mennyire van jelen, vagy  - mint esetünkben - mennyire nincs jelen a jólléti kérdéskör az 

adott ország közpolitikájában. 

 

  

http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/Working_Paper/wp_56_subjektives_wohlbefinden.pdf
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Csehország 

 

Csehország statisztikai hivatalának angol nyelvű honlapja az alábbi címen érhető el: 

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home 

Az egyes tartalmi kategóriák esetében az angol változat csak válogatott adatsorokat tartalmaz 

(Selected tables from the Public Database), így hát nem lehetünk abban biztosak, hogy a 

megfigyeléseinken túl nincs-e releváns információ még a statisztikai hivatal honlapján cseh 

nyelven. A több, mint harminc tematikus kategóriát kibontva és a szubjektív jólét témakörére 

szövegbányászati módszerekkel rákeresve a következő megállapításra juthatunk:  

- Egyáltalán nem jelenik meg a szubjektív jóllét szempontrendszere egyetlen egy terület 

statisztikáiban sem!  

Sajnos a cseh nyelvű keresés sem adott ki más eredményt. Sem a “dobré životní” sem a 

“blahobyt” sem ezek szinonimái nem fordulnak elő a statisztikai hivatal adatbázisában.  

A nemzetközileg releváns mérések természetesen Csehország esetében is léteznek és könnyen 

hozzáférhetők. Az OECD adatai: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/czech-republic/ 

A Happy Planet Index adatsorában Csehország szubjektív jólléte 6,2 pontos, ezzel az 

eredménnyel a volt szocialista országok éllovasa, bár csak alig marad le Szlovénia és Szlovákia. 

(Csak összahasonlításul: Magyaoroszágon ez az érték csupán 4,7.) 

A különböző nemzetközi oldalakon további releváns adatok is találhatók. Ilyen például a 

nemzetközi ifjúsági munkával foglalkozó szervezet: 

https://www.dija.de/tschechien/aktionsfelder-im-kinder-und-jugendbereich-cz/gesundheit-und-

wohlbefinden/ 

Ezek az adatsorok tartalmaznak szubjektív jólléti elemeket is a cseh fiatalságról.  

Hasonlóan egy szegmensre koncentrál a következő publikáció:  

Gurková E, Haroková S, Džuka J, Ziaková K.: Job satisfaction and subjective well-being among 

Czech nurses. (In: Int J Nurs Pract. 2014 Apr;20(2):194-203. doi: 10.1111/ijn.12133. Epub 2013 

Sep 2.) 

A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen összefüggés van a kórházi ápolók szubjektív jólléte és a 

munkakörük egyes elemei között. A fő konklúzió szerint a konkrét munkával való elégedettség 

és  a szubjektív well-being között nincs igazán szoros összefüggés.  

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
http://vdb.czso.cz/vdbvo/en/maklist.jsp?kapitola_id=17
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/czech-republic/
https://www.dija.de/tschechien/aktionsfelder-im-kinder-und-jugendbereich-cz/gesundheit-und-wohlbefinden/
https://www.dija.de/tschechien/aktionsfelder-im-kinder-und-jugendbereich-cz/gesundheit-und-wohlbefinden/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gurkov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24713016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harokov%C3%A1%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24713016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C5%BEuka%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24713016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ziakov%C3%A1%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24713016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24713016
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Jellemző, hogy a fenti tanulmány egy amerikai honlapon kerül megjelenítésre, csakúgy mint az 

igen hasonló tematikájú egy asztrál honlapon: 

http://www.deakin.edu.au/research/acqol/projects/project-jarosova-d.php 

Valószínűsíthető tehát, hogy Csehországban egyes kutatóműhelyek foglalkoznak ugyan 

szektoriális jólléti témákkal, ugyanakkor jelentőségük viszonylag csekély, az országos 

statisztikai hivatal adataiban ezek már nem jelennek meg.  

 

Pártpolitika és well-being Csehországban 

 

A Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká strana sociálně demokratická - rövidítve ČSSD) a 

képviselőház legnagyobb frakciója jelenleg. Nagy hagyományú, többször is kormányon lévő, 

hagyományos baloldali pártként leginkább az Osztrák Szociáldemokrata Pártra hasonlít abban a 

tekintetben, hogy a társadalm i jóllétnek a kézzelfogható objektív vetületeit hangsúlyozza és alig-

alig lelhetők fel kommunikációjában a szubjektív well-being elemei.  

http://www.cssd.cz/en/platform/main-topics/ 

A polgári demokraták (ODS) pártprogramja csak nagyon konkrét üzeneteket tartalmaz. 

Szubjektív lólléti témák nem kerülnek elő benne. Egyetlen helyen történik említés valami 

hasonlóról a következő mondatban:” Pocit bezpečí je jedním ze základních předpokladů 

spokojeného života.” http://www.ods.cz/volby2013/volebni-program/vnitrni-bezpecnost 

Magyarul:   “Az élettel való elégedettségnek egyik alapvető előfeltétele a biztonság.” A párt 

2013-as választásokra készülve fogalmazta meg programját és nyilvánvalóan inkább a konkrét, 

közérthető üzenetekre koncentrált. Jó példa erre a közlekedés területén az a javaslat, hogy a cseh 

autópályákon legyen 150km/ra a megengedett legnagyobb sebesség. E némileg populistának 

ható javaslat nyilvánvalóan a szubjektív jóllét emelését célozza, anélkül, hogy ezt nyilvánvalóvá 

tenné.  

A konzervatív, viszonylag új TOP09 párt némileg más hangnemet képvisel. Angolul is elérhető 

programjának egyes lemei sokkal szubjektívebbek, mint az eddig bemutatott két pártté. Jellemző 

a rövid pártprogram utolsó mondata: There can never be enough smiling. Not to smile at 

somebody all day long is a crime. Nem lehet eleget mosolyogni. Az bűn, ha anélkül telik el egy 

nap, hogy valakire ne mosolyogtunk volna. http://en.top09.cz/policy/programme-bases-and-

principles/  

http://www.deakin.edu.au/research/acqol/projects/project-jarosova-d.php
http://www.cssd.cz/en/platform/main-topics/
http://www.ods.cz/volby2013/volebni-program/vnitrni-bezpecnost
http://en.top09.cz/policy/programme-bases-and-principles/
http://en.top09.cz/policy/programme-bases-and-principles/
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Ennek az inkább szimbolikus hangnemnek ellenére a well-being és szinonímái nem fordulnak 

elő a párt dokumentumaiban.  

A populista Közügyek Pártja (Veci Verenje VV) http://www.veciverejne.cz/) esetében is inkább 

a szubjektív jólléti tematikák hiányát kell megállapítanunk.  

 

 

Úgy látszik tehát, hogy párhuzam figyelhető meg Ausztria és Csehország pártpolitikai élete 

között abban a tekintetben, hogy mindkét országban a szociáldemokrácia uralja a közpolitikai 

diskurzusokat, amely pedig, úgy tűnik, nem hangsúlyozza a szubjektív jóllétet. 
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Szlovákia 

 

Szlovákia esetében viszonylag könnyű releváns információkat találni a szubjektív jólétről, 

méghozzá szlovák forrásból is akár: 

http://spectator.sme.sk/articles/view/51946/10/oecd_well_being_in_slovakia_is_average.html 

Ugyan a The Slovak Spectator független angol nyelvű lap az OECD eredményeket ismerteti, 

mégis fontos megjegyezni, hogy ezek szerint a hazai sajtóban érdeklődés látszik a téma iránt.  

Az ország eredményei szerint a középmezőnyben foglal helyet a fenti OECD rangsorban éppúgy, 

mint a Happy Planet Index sorrendjében. Utóbbi esetében a szubjektív jóllét pontszáma 6,1.  

Szlovákia és Csehország kapcsán tartalmaz értékes adatokat a következő tanulmány:  

Martin Kahanec,,Martin Guzi,,Monika Martišková, Michal Paleník, Filip Pertold, Zuzana 

Siebertová:  

GROWING INEQUALITIES AND THEIR IMPACTS IN THE CZECH REPUBLIC AND  

SLOVAKIA. Country Report for The Czech Republic and Slovakia. December 2012. 

http://gini-research.org/system/uploads/511/original/Czech_Slovak.pdf?1377869960 

Ugyan az egyenlőtlenségekről van benne szó főként, mégis több esetben megjelennek szubjektív 

jólléti statisztikák eredményei. Például a szubjektív egészségi állapotokra vonatkozó adatsorok, 

vagy az 52. oldalon található táblázat, amely azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen gyakran 

találkozik a válaszadó kollégákkal, családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. Ez a kérdés és a 

legtöbb szubjektív jóllétet érintő adatsor csak részben saját vizsgálat, legtöbbször az ESS 

statisztikáira támaszkodik.  

A szlovák politikai erők programjairól az utóbbi idők választásai kapcsán viszonylag sokat 

lehettet olvasni, kiváló összefoglalója a témának magyarul is elérhető Tibor Javorek tollából 

Vajon az „erősebb Szlovákia” lesz-e a kampányok fő üzenete?12 címmel.  Ebből jól látszik, hogy 

a szlovák politikai programokban nem jelenik meg a szubjektív well-being kérdésköre.  

A 2014-es Európai Parlamenti választások kapcsán a szerző ezt írja: 

Az SaS kivételével mindegyik párt elég lassan kezd hozzá az EP kampányhoz, 

egyszerűen csak bemutatják jelöltjeiket, és általános kijelentéseket tesznek az EU-ról. 

                                                
12 http://visegradrevue.eu/?p=2526 

http://spectator.sme.sk/articles/view/51946/10/oecd_well_being_in_slovakia_is_average.html
http://gini-research.org/system/uploads/511/original/Czech_Slovak.pdf?1377869960
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Több párt említette, hogy az EU működését meg szeretné változtatni, azonban csak az 

SaS hozott elő konkrét javaslatokat. A demagog.sk elemzése a kampány-

kommunikációról azt sugallja, hogy a pártok általánosságban elismerik Szlovákia EU-

tagságának fontosságát, és hangsúlyozzák a közös európai valuta és az áruk, a tőke, a 

szolgáltatások és az emberek szabad mozgásának jótékony hatását. Ugyanekkor 

hangsúlyozzák, hogy Szlovákiának erősebb pozíciót kell teremteni az EU-ban, bár nem 

világos, mit is jelent ez, és hogyan szeretnék elérni. Néhány jelölt szerint Szlovákiának 

magabiztosabban kellene tárgyalnia az európai intézményekkel, de ezen a kérdéskörön 

belül minden kijelentés igen elnagyolt. 

 

A jelenlegi szlovák biztos, Maroš Šefčovič lesz a vezető SMER-SD vezető jelöltje. 

Ugyanekkor Robert Fico (a SMER-SD miniszterelnöke és elnöke) úgy nyilatkozott, hogy 

Šefčovič az egyetlen szlovák jelölt az Európai Bizottságba. Bár Šefčovič valószínűleg a 

következő időszakban is biztos lesz, szerepe most az, hogy szavazókat hozzon az EP 

választásra. Šefčovič szeretné bemutatni az SMER-SD összes jelöltjét a konkrét 

programjaik keretein belül (amely még ismeretlen). Közös jelszavuk: „Erős Szlovákiát az 

Európai Unióban!”, de ennél konkrétabbat nem tudunk. Az „Erősebb Szlovákiát!” 

jelszavát a többi pártok is használják. Például az újonnan alakult párt, a TIP a nemzeti 

problémákra, valamint a Szlovák Köztársaság helyzetére fókuszál az EU-n belül. Az EP 

képviselő-jelöltek szlogenjei például „Egészséges Szlovákiáért egy erős Európában”, 

„Alakítsuk át Szlovákiát!”, „Azért szeretném, ha megválasztanának, hogy Szlovákia 

hangját jobban hallják.” 

Amint látható, leginkább a szimbolikus politizálás jellemzi a szlovákiai pártpolitikát. Fenti 

forrás, a Visegrad Revue elemzése számunkra azért is különösen érdekes, mert a portál a sisegrádi 

országok közéletéről, közpolitikájáról tartalmaz ismertetőket és elemzéseket, ugyanakkor a well-

being témaköre gyakorlatilag nem kerül elő a publikációkban.  
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Szlovénia 

 

Szlovénia viszonylag magas jólléti értékeket produkál az OECD Better Life Indexében: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/ 

A volt szocialista országok közül itt a legmagasabb például a részvételiség (civil 

engagement) értéke, ami mindenképpen különlegesséssé teszi a volt jugoszláv tagország 

helyzetét. Ezzel némileg ellentmondásban áll a Happy Planet Index szlovén szubjektív jól-

léti mutatója, amely a cseh és a szlovák értékekkel van egy szinten (6.1 a lehetséges 

tízből). 

Szlovénia statisztikai hivatalának angol nyelvű honlapja a következő link alatt található meg: 

 http://www.stat.si/eng/ 

A Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatala (Statistical  Office of the Republic of 

 Slovenia/Statistični urad Republike Slovenije) honlapján nem csak a szokásos méréseket 

találhatjuk meg angolul, hanem a hivatal éves terveit és középtávú stratégiáját is. Ez 

annyiban érdekes számunkra, hogy viszonylag pontosan nyomon lehet követni a well-being 

gondolat megjelenését a szlovén mérésekben és akár még előre is meg tudjuk ítélni, hogy 

milyen irányban tart  a fejlődés. A 2014-es prioritásokat tartalmazó munkaterv 

(http://www.stat.si/doc/drzstat/Priorities_2014.pdf) összesen háromszor említi a well-being 

kifejezést. Az első előfordulás a 7. oldalon a Stiglitz jelentéssel és az EU 2020-as 

stratégiájával kapcsolatos, nem tekinthető tehát szlovén jellemzőnek.  

A további két említés (16.o.) szintén nemzetközi vonatkozású, a “Survey on Income and 

Living Conditions (EU SILC)” kapcsán kerül elő a fogalom.  

A hivatal 2013-2017-re vonatkozó munkatervében azonban megtalálhatjuk a szubjektív 

jólléti mérésekre vonatkozó elképzeléseket: ”In recent years, in Slovenia as well as in 

Europe and wider the needs appeared for new and different data, based on changed 

understanding of development. People’s well-being and sustainable development are 

coming to the forefront.” (http://www.stat.si/doc/drzstat/MediumTerm_2013-2017.pdf 15. o.) 

 

A dokumentum egyértelműen a szlovén nemzeti statisztikai mérések közeljövőbeli céljaként 

definiálja a well-being-et: 

 

Objectives of national statistics:  

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/
http://www.stat.si/eng/
http://www.stat.si/doc/drzstat/Priorities_2014.pdf
http://www.stat.si/doc/drzstat/MediumTerm_2013-2017.pdf
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Cooperation in preparing Slovenia’s Development Strategy 2013–2020 at the level of 

data support for the set of indicators for monitoring the implementation of this 

strategy, and cooperation in preparing the content of these indicators and in 

disseminating and explaining these indicators to the public. Cooperation in 

discussions about the progress in measuring well-being in line with OECD guidelines 

and various international recommendations and cooperation in preparing and setting 

up a system of indicators.  

 

A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy déli szomszédunk esetében 

tulajdonképpen éppen napjainkban történik a szubjektív jólléti mérések bevezetése. 

Természetesen előzményei azért vannak e folyamatnak. Az egyik ilyen jellegű kutatás, 

amelyet 2012-ben készítettek,  az élettel való általános elégedettségre vonatkozik: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_sati

sfaction/18_08720_silc_life_satisfaction.asp 

 

A mérések a következő szempontok szerint történtek: korcsoport, nem, iskolai végzettség, 

gazdasági állapot, bevétel, szegénységi rizikó, nélkülözés, általános egészségi állapot. 

Ezek az adatok lehívhatók kohéziós régóra és az egész országra vonatkozóan is és 

megtalálhatók az alábbi angol nyelvű oldalakon. (Az egyes kritériumokat mi magunk 

állíthatjuk be.)  

 Self-assessment of overall life satisfaction by age groups, gender and cohesion 

regions, Slovenia, annually  

 Self-assessment of overall life satisfaction by educational attainment level, gender 

and cohesion regions, Slovenia, annually 

 Self-assessment of overall life satisfaction by self-defined current economic status, 

gender and cohesion regions, Slovenia, annually 

 Self-assessment of overall life satisfaction by household income, gender and 

cohesion regions, Slovenia, annually 

 Self-assessment of overall life satisfaction by at-risk-of-poverty status, gender and 

cohesion regions, Slovenia, annually 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/18_08720_silc_life_satisfaction.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/18_08720_silc_life_satisfaction.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872005E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872005E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872010E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872010E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872015E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872015E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872020E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872020E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872025E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872025E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
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 Self-assessment of overall life satisfaction by material deprivation status, gender 

and cohesion regions, Slovenia, annually 

 Self-assessment of overall life satisfaction by self-perceived general health, gender 

and cohesion regions, Slovenia, annually 

 

Szintén az előzmények közé tartozik az az volt szocialista országok közül egyedül 

Szlovániát jellemző szempont, mely szerint a szlovén életszínvonalat tartja a közvélemény 

már igen régóta az osztrák életszínvonalhoz meglehetősen közelinek. Úgy tűnik ez a 

szubjektív, de igen csak eltejedt vélekedés katalizátorként hatott a jólléti kutatások 

kezdeteire. Már 1994-ben is készült összehasonlító tanulmány a két ország 

életminőségéről: 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/ogris_g_1994.pdf 

Az adja a jelentőségét ennek a tanulmánynak a mi szempontunkból, hogy a szubjektív 

jóllétet vizsgálja évekkel a well-beingre koncentráló mérések előtérbe kerülése előtt. A 

konkrét tartalmak ismertetésétől eltekintünk, hiszen azok a fenti linken megtalálhatóak, és 

tulajdonképpen megerősítik a közvélemény hipotézéseit.  

Az együttműködés Szlovénia és Ausztria között azóta is folymatos és éppen a szubjektív 

jólét területén kívánnak előre lépni mindkét országban a következő projekt keretében 

együttműködve: http://www.graz-umgebung.at/index.php?id=102 

http://www.chance4change.eu/ 

Tulajdonképpen két város - Graz és Maribor - valamint környékük együttműködéséről van 

szó a magyarul “A szubjektív jóllét fejlesztéséra szolgáló programok fejlesztése, 

megvalósítása és evaluációja ” megnevezésű projekt keretében, melynek eredeti címe: 

 “ENTWICKLUNG, DURCHFÜHRUNG UND EVALUIERUNG VON PROGRAMMEN ZUR 

VERBESSERUNG DES SUBJEKTIVEN WOHLBEFINDENS” 

 

E rövid áttekintés után térjünk rá a szlovén politikai élet és a well-being vizsgálatára.  

Éppen jelen tanulmány megfogalmazásával egyidőben, 2014. május 8-án mondott le a 

szlovén kormányfő, Alenka Bratušek, hogy előrehozott parlamenti választásokat tegyen 

lehetővé, mert elveszítette pártja bizalmát. Utolsó külpolitikai akciója az OECD Fórumán 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872030E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872030E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872035E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0872035E&ti=&path=../Database/Demographics/08_level_living/18_08720_silc_life_satisfaction/&lang=1
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/ogris_g_1994.pdf
http://www.graz-umgebung.at/index.php?id=102
http://www.chance4change.eu/
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való részvétele volt Párizsban, amelynek címe "Resilient Economies for Inclusive Societies” - 

“Alkalmazkodó gazdságok az inkluzív társadalomért”. 

A kormány honlapján a következő kivonat olvasható:  

 

“At the invitation of the organisers, the Slovenian Prime Minister delivered an opening 

address at the OECD Forum session. She acquainted the participants with the economic 

situation in Slovenia and also presented her views on the topic of this year's Forum – 

Resilient Economies for Inclusive Societies. She highlighted that the objective of the 

society should not only be economic growth; we should also endeavour to provide high-

quality life to citizens at all levels.  "Resilient economies for inclusive societies also serve 

as the basis for Slovenia’s development. We need economic growth which would 

strengthen the trust in the public and private sectors as well as in the political and 

economic life," stated Prime Minister Bratušek.” 

http://www.kpv.gov.si/nc/en/press_centre/news/article/252/7350/ 

 

Eszerint a társadalom célja nem csak a gazdasági növekedés, hanem “a polgárok magas 

életminőségének biztosítása minden szinten”. Látható, hogy központi szerepet kapott a 

well-being gondolatrendszere ezen a tanácskozáson Szlovénia szempontjából.  

 

Ennek ellenére a szlovén kormány és az államelnök angol nyelvű honlapján sem találhatjuk 

meg a a tanulmányunk által definiált well-being kifejezést, maga a szó ugyen előfordul pár 

sztereotíp említésben.  

 

A politikai pártok esetében a sem a nagyobb, Positivna Slovenija és a Slovenska demokratska 

stranka, Socialni Demokrati, sem a kisebb pártok honlapján és programjaik elemzésével sem 

lehet releváns találatokat kapni a szubjektív jólléttel kapcsolatban.  

 

Mire következtethetünk ezekből a szporadikus megfigyelésekből? Szlovénia geopolitikai 

helyzetéből és történelméből adódóan állami és nemzetközi tekintetben tematizálja a 

szubjektív jóllét területét, sőt az önkormányzatok esetében a Graz és Maribor közötti 

együttműködés is erre vezethető vissza. A pártpolitika szintjén azonban inkább csak 

objektív jóléti témák jelennek meg. 
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A szaktudomány azonban a szatisztikáon kívül az egyetemeken is jelen van és 

folyamatosan felhívja a politika figyelmét a well-being jelentőségére. A Ljubljanai 

Egyetemen működő Jóléti tanulmányok központja (Centre for welfare studies) 

megbízásából Dr. Srna Mandič pontosan azt fogalmaz tanulmánya címében, ami nem csak 

Szlovéniára jellemző a jól-léti szemlélet kapcsán:  

WELL- BEING: BETWEEN STANDARD STATISTICAL PRACTICE, RESEARCH AND 

POLICY  

MAKING 

Azaz: “A Well-being a kutatás, a politika és a standard statisztikai gyakorlat között. “ 

 

http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci%202010/Mandicradenci_ppt.pdf 

 

A tanulmány végkicsengése szerint a következő folyamatábra szerint kellene működnie a 

kutatásoknak a szubjektív jóllét mérésének területén azért, hogy átlátható és demokratikus, 

végső soron a közérdeket szolgáló módon készüljenek jólléti statisztikák:  

 

  

http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci%202010/Mandicradenci_ppt.pdf
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Románia  

 

Qualitatív módszerekkel, interjúelemzések segítségével vizsgálták a kutatók azt a kérdést, vajon 

hogy néz ki a „jövő jólléte” 2030-ban. a vizsgáltabban Németország, Franciaország, 

Görögország, Lengyelország, Észtország mellett Románia is részt vett. A „Wellbeing 2030” 

elnevezésű kutatás adatai az alábbi linken érhetők el:  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/wellbeing_aggregate_en.pdf 

Well-being 2030 

"Well-being 2030" projekt célja szakpolitikai ajánlások megfoglamazása a kutatás eredményei 

alapján. A "Well-being 2030" kutatási projektet társfinanszírozója az EPC és az Európai 

Bizottság, és felsőoktatási bázisa a Lund Egyetem. Alapja az meggyőződés, hogy a politika 

képes alakítani a jövőnket, ám ehhez szükség van megalapozott stratégiai jövőképre és hosszú 

távú fejlesztési szociálpolitikára Európában. Hogy milyen politikai döntéseket kell meghozni 

ahhoz, magasabb szintű jóllét jellemezze az európai polgárokat 2030-ban.  

This forward-looking project reflects on the future of Europe’s economic and social 

models, including the trends, challenges and constraints framing policy choices for 

improving citizens’ quality of life. Its work has been stimulated through a range of 

activities, which aim to deliver three key outputs:  

to bring the insights of the research on well-being definition and measurement into the 

policy debate over the long-term future of Social Europe;  

to analyse Europeans’ values and preferences in order to sketch a picture of a future 

society delivering a higher level of well-being for its citizens;  

to identify the strategic policy choices (social, economic and environmental) reflecting 

Europeans’ preferences and considering the current challenges as well as resources 

available to deal with these challenges.13 

Románia és a szubjektív jólléti kérdések viszonyában ez a projekt nyilvánvalóan már most is 

meghatározó jelentőségű és ez így is marad a következő években, évtizedekben. Felkerül 

ugyanis az ország az európai well-being „térképére”, mint pilotprojekt vélhetően a román 

                                                
13 http://www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=8&prog_id=2 
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politikában ez az egyes döntések mozgatórugójaként, alámámasztó érvek forrásaként 

felhaszálható. Ennek a lehetőségnek a romániai politikában ma még nincs igazán látható, a 

nemzetközi ingerküszöböt is elérő formában nyoma. Jellemző módon, még a témával 

foglalkozó, a transindex.ro honlapon megjelent cikkben14 sem tesz a szerző említést a 

projektről, ugyanakkor több írásban is foglalkozik a well-being témakörével: 

  

Ezek az ismeretterjesztő írások tudományos vizsgálatok eredményeit foglalják össze és 

szerepel bennül a jóllét, mint keresett kifejezés. Előreláthatóan tehát a Well-being 2030 projekt 

befolyásolja majd a román politikát és közvéleményt, jelenleg ez azonban még nincs így.  

 

 

 

                                                
14 http://eletmod.transindex.ro/?cikk=4541 


