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alapjövedelem – 
édes bevonatú keserű pirula?1

oláH eszter2

AbsztrAkt

A XXI. században fokozatosan elmosódik a határvonal a tradicionális foglalkoztatás és az ati-
pikus foglalkoztatási formák között. A munkaerőpiacon fokozódó létbizonytalanság nehezíti 
a jóléti állam működését, egyre többen szorulnak ki a bérmunka társadalmából, így szűkebb 
körre fókuszálnak a jóléti ellátások, melyek főként munkához kötődő juttatásokat jelentenek. 
Ilyen társadalmi és gazdasági környezetben merül fel az alapjövedelem mint a társadalmi ja-
vak elosztásának új modellje. Ez a koncepció nem kötődik jövedelemteszthez, és nem vizsgálja 
a munkavállalási hajlandóságot. Ezen előnyök ellenére bevezetése nem jut tovább a kísérleti 
fázison, mivel alapvető félelmek fogalmazódnak meg vele szemben. Jelen kutatás kísérletet 
tesz az alapjövedelemmel kapcsolatos várakozások és félelmek vizsgálatára. Egyrészt a tarta-
lomelemzés módszerével elemzésre került néhány hírportál online felülete, fókuszálva az alap-
jövedelemmel kapcsolatos értékítéletet tartalmazó írásokra. Másrészt egy online kérdőívvel 
igyekeztünk megismerni a Debreceni Egyetem hallgatóinak értékválasztását e témában, a 
tartalomelemzéssel kialakított szempontok mentén. 

KULCsszAvAK: alapjövedelem, munkavállalási hajlandóság, alapjövedelemmel szembeni félel-
mek, értékválasztás, egyenlőtlenség

AbstrAct

Basic income – Sugar-coating over a bitter pill?

Current and future evolutions in labour markets may be blurring lines between traditional 
employment and new types of atypical employment, making it harder to reliably assess whether 
someone is receiving any benefits at all. The basic income should be seen as a serious option in 
the future, given the changing labor market and the findings from existing cash transfer schemes. 

1 A tanulmány az efoP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatásával készült. A projekt az eu-
rópai unió támogatásával, az európai szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 debreceni egyetem, szociológia és szociálpolitika tanszék, mesterszakos hallgató.
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BI is not means-tested, so the amount received does not depend on individual or family income or 
assets and does not require any work performance, or the willingness to accept a job if offered. 

In this study I examine the created image by the media through the method of content 
analysis, in relation to basic income. Furthermore, it is analyzed to what extent this effect creates 
a negative image of basic income among the students of the University of Debrecen, strengthening 
the fear towards this social policy tool. Particular attention is paid to the value choices of young 
people focusing on their individualization, motivation of working and willingness to take risks.

KEYWORDs: basic income, universal basic income, willingness to work, fears of basic income, 
welfare attitudes, inequality

Bevezetés

A 21. században a munkaerőpiac formális területének válsága nyomán növekszik 
azok aránya, akik alulfoglalkoztatottak és határozott idejű szerződéssel rendelkez-
nek (Artner 2014). A bizonytalan foglalkoztatási viszonyok egzisztenciális kérdése-
ket vetnek fel: hogyan lehet a mindennapi élet finanszírozásához szükséges javakat 
előteremteni, ha a munkához való hozzáférés lehetősége korlátozott? A megválto-
zott munkaerőpiaci viszonyok az anyagi szempontokon túl további problémákat is 
indukálnak. Az egyének karrierpályája ebben a foglalkoztatási keretben már nem 
lineáris, bármikor arra kényszerülhetnek, hogy alacsonyabb pozíciójú munkát is el-
vállaljanak vagy munkanélküliként új munkát keressenek. A munkaerőpiaci jelenlét 
állandó alkalmazkodást igényel a munkavállalók részéről, növelve a munkával járó 
stresszt és csökkentve a jövőre vonatkozó biztonság érzését (csoba 2010). sokan 
vélik úgy, hogy a digitalizáció az oka a munkalehetőségek csökkenésének, mivel a 
gépek egyre szélesebb körben szorítják ki az emberi munkaerőt a termelésből és a 
szolgáltatási szektorból (ford 2017). A létbizonytalanság egyre nagyobb elvárásokat 
szül a jóléti rendszerekkel szemben, miközben – a munka világából kiszorulva – fo-
kozatosan szűkülnek a munkához kötődő – biztosítási jellegű – juttatások. ilyen kö-
rülmények között hogyan lehet majd szavatolni a táppénz, a munkanélküliségi ellá-
tás vagy rokkantsági és öregségi nyugdíj biztosítását?

A munkaerőpiaci átalakulások és a növekvő elvárások a szociálpolitikai rendsze-
rekkel kapcsolatban új típusú megoldásokat igényelnek. A megoldási javaslatok kö-
zött merült fel az alapjövedelem koncepciója, tehát a személyi jövedelem állam általi 
garantálásának ötlete.

jelen tanulmány kísérletet tesz az alapjövedelem differenciált fogalomrendsze-
rének bemutatására, valamint a fogalommal kapcsolatos várakozások és félelmek 
elemzésére. A kutatás egyfelől a tartalomelemzés eszközével tárja fel, hogy az alapjö-
vedelemmel kapcsolatban milyen értékkategóriák figyelhetők meg és milyen típusú 
félelmek jelennek meg a legolvasottabb hírportálokon. A kutatás másik pillére egy 
kérdőíves vizsgálat, melynek keretében a debreceni egyetem hallgatóinak az alapjö-
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vedelemmel kapcsolatos félelmeit és értékválasztásait igyekeztünk megismerni. Az 
elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy egy feltétel nélkül járó jöve-
delem hogyan befolyásolná társas kapcsolataikat, munkavállalási motivációjukat és 
kockázatvállalási hajlandóságukat.

a társadalmi alapjövedelem definíciós kísérletei

A jóléti államok történetében többször felmerült az alapvető jövedelemgarancia, 
azaz a személyi jövedelmek állam által való garantálásának igénye. A 18. századtól 
erősödik az a gondolat, hogy az állampolgároknak olyan szabadon elkölthető jö-
vedelemre lenne szükségük, amit az állam folyósít (Morus 1963, Hayek 1979, 
downes – lansley 2018). egy ilyen típusú jövedelem gazdasági fenntarthatóságától 
való félelem (finanszírozás költségei) és a munkavállalási hajlandóságra gyakorolt 
várható hatása a korábbi századokban és napjainkban is aggodalmat szül, s ez kés-
lelteti az állam által garantált univerzális juttatás bevezetését (sloman 2018). 

Az új modell kialakítását az sem könnyíti meg, hogy az alapjövedelem fogalmát 
a szakmai viták során igen eltérő tartalommal használják.3 Az elnevezések között 
szerepel például: „demogrant” (demográfiai mutatók szerint célzott juttatás), vagy 
az „allocation universelle” azaz az univerzális jövedelem (Van Parijs 1992). A kon-
cepciók nemcsak nevükben térnek el, hanem gyakorlati megvalósításukban is, me-
lyek a megvalósítás kidolgozásának részleteit érintik (finanszírozó kiléte, meglévő 
szociális transzferek csökkentése, kedvezményezettek köre). 

gyakran az alapjövedelem fogalmát párhuzamba állítják más jövedelemrend-
szer-koncepcióval, de ezek nem szinonim fogalmak. ilyen rendszer, mely tisztán 
a jövedelemre vonatkozik a negatív jövedelemadó koncepciója (negative income 
tax – nit). Milton friedman az adózáson keresztül tervezett garantált minimum-
jövedelmet, melynek csökken az összege a jövedelem emelkedésével (friedman 
1968). Az adó attól negatív, hogy az adómentes küszöb alattiak nem adót fizetnek, 
hanem javukra történik a kifizetés.

A minimumjövedelem támogatás sajátossága, hogy a jövedelemadó rendszer ösz-
szekapcsolódik a juttatási rendszerrel és normatív alapon szabályozott (rMi – mi-
nimum income support) (gács 1986). ennek veszélye, hogy minimálbért képez és 
elveszítheti munkaösztönző hatását. 

A következő megközelítés, mellyel gyakran összemossák az alapjövedelmet a 
részvételi jövedelem (Participation income – Pi), melynek kedvezményezettjei azok 

3 Az eltérő definíciók és tulajdonságok miatt eltérő gazdasági és társadalmi háttérrel rendelkező 
országok (namíbia, india, Alaszka, finnország) vizsgálják programkísérletek útján, hogy mi lehet az alap-
jövedelem bevezetésének gazdasági és társadalmi hatása (eskelinen – Perkiö 2018, downes – lansley 
2018, Arnold 2018).
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lennének, akik elkötelezettek valamilyen társadalmilag hasznos tevékenység iránt 
(önkéntesség, házi munka, humántőkét növelő tevékenység, gondozás), melyet a jut-
tatással igyekeznének elismerni (Atkinson 2017).

ez a három elképzelés eltérő kritériumot szab meg a kedvezményezettek szá-
mára. A minimumjövedelem támogatás mindkét feltételt (rászorultság-vizsgálat és 
munkavállalás) elvárja a juttatásért cserébe. A részvételi jövedelem nem kötődik rá-
szorultsági vizsgálathoz, de elvárásként határozza meg, hogy az egyén kapcsolódjon 
a munkaerőpiachoz. A negatív jövedelemadó, akkor is juttatható, ha az egyén egyál-
talán nem rendelkezik jövedelemmel, nem kötődik munkavállalási kötelezettséghez, 
azonban rászorultságot vizsgál. ezekkel szemben az alapjövedelem nem kondicio-
nált feltételes juttatás és nem munkanélküli segélyként lehet értelmezni, amely rög-
tön megszűnik, ha az egyén munkába áll, tehát kombinálható más jövedelemmel. 

2016-ban az egyik legjelentősebb alapjövedelmet támogató szervezet a Bien 
(Basic income earth network) kiadott chartája szerint az alapjövedelem rendsze-
res készpénz kifizetés, amit feltétel nélkül juttatnak el mindenkinek, egyéni alapon, 
jövedelem- és vagyonvizsgálat (means-testing), valamint munkakövetelmény nélkül 
(Basic income earth network 2016). ezen definíció alapján az alapjövedelem öt 
meghatározó vonása4:

1. Periodikus, azaz rendszeres időközönként fizetett, nem egyszeri juttatás. 
2. készpénzjuttatás, tehát az egyén dönt a felhasználásának módjáról. 
3. egyéni alapon jár, nem a háztartásoknak.
4. univerzális, egyetemlegesen mindenkire kiterjed, elhagyva a rászorultsági 

vizsgálatot.
5. feltétel nélküli, mivel nem szab meg munkakötelezettséget és a munkára való 

hajlandóságot sem vizsgálja. 

jelen dolgozat az alapjövedelem értelmezése során a Bien megfogalmazását te-
kinti irányadónak.

az alapjövedelemmel kapcsolatos pozitív hatások és félelmek
a szakirodalomban

nemcsak a fogalmi megközelítések terén találkozunk az alapjövedelem sokszínűsé-
gével, hanem a várható előnyök és hátrányok felsorolásakor is. Az elmúlt három év-
tized meghatározó szakirodalmi áttekintéseit elemezve először arra tettünk kísérle-
tet, hogy az egyes szerzők által az alapjövedelem bevezetésével kapcsolatban 
említett várható pozitív hatásokat és félelmeket megismerjük. Az így kapott eredmé-

4 Valamennyi univerzális ellátás kritérium-rendszerének legmeghatározóbb vonásai.
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nyekre építettük empirikus vizsgálatunk elméleti kereteit. elsőként az alapjövede-
lem bevezetéséhez fűződő, a szakirodalomban kiemelten megjelenő pozitív hatáso-
kat mutatjuk be, majd a félelmeket tipizáljuk.

az alapjövedelem bevezetéséhez kötődő pozitív hatások

MunkAVÉgzÉsre gyAkorolt HAtás

A munkavégzésre gyakorolt hatás kapcsán kiemelt jelentőséget kap az az érv, hogy 
az alapjövedelem biztosítaná a szabad döntés lehetőségét a munkavállalás terén, 
hogy az egyén milyen munkát végezzen (minőségi aspektus), és mennyit dolgozzon 
(mennyiségi aspektus). ennek alapja, hogy a szociális jogosultságot és a jövedelmet 
leválasztja a munkaerőpiaci részvételről (egyén piaci függőségéből felszabadul), 
hangsúlyozva ezzel a valódi szabadságot (Van Parijs 1992). növekedne a rugalmas-
ság az egyén életében a munka, a szabadidő, az oktatás és a gondoskodás lehetősé-
geinek beosztása között (downes – lansley 2018). Akár hosszabb szünet is tartható 
két munkavállalás között, mivel a munkavégzés kényszer jellege feloldódna (Artner 
2014). A felszabadult idő társadalmilag hasznos dolgokra is felhasználható, például 
valamilyen közösségi tevékenység végezhető. ezen felül az emberek bátrabban lép-
nének ki a számukra nem kedvező munkakörülményeket biztosító állásokból, akár 
annak érdekében is, hogy képezzék magukat (Montemayor 2018). Ha nagyobb biz-
tonságot tapasztal az egyén, akkor megnövekszik kockázatvállalási hajlandósága 
(Peltzman-hatás) (ford 2017).

ez a juttatás, a munkaidőt tekintve – azaz mennyiségi értelemben – kevesebb 
munkát tesz szükségessé. Megváltozna a részmunkaidős állások értékelése, hiszen 
az így megkeresett összeg, kedvező kiegészítést jelentene az alapjövedelem mellett, 
de kevesebb időbefektetést igényelne. Az alapjövedelem elismerné mindazok hasz-
nos munkavégzését is, akik nem kapnak munkabért tevékenységükért (betegápolás, 
gyermeknevelés) (raventos 2007).

számos kérdést vetnek fel ezek a pozitív érvek. többek között, hogy hogyan ala-
kulna át a jelenleg munkára épülő társadalom? Az emberek tömegesen lépnének ki 
a munkaerőpiacról? e kérdések mögött az alapjövedelemmel kapcsolatos félelmek 
húzódnak meg. Bizonyos szempontokat fontos megragadni a pozitív érvekből: a sze-
mélyi jövedelmek állam általi garantálásának terve biztosítsa a munkára való ösz-
tönzést, az önfoglalkoztatás és részmunkaidős állások választhatóságát, mennyiségi 
és minőségi értelemben is.
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szociális ellátórendszerre gyAkorolt HAtásA

Az alapjövedelem univerzalitása okán elhagyja a szociális rendszerekre jellemző 
stigmatizáló bánásmódot (raventos 2007). ez az eszköz nem igényel jogosultság-
vizsgálatot, jövedelem tesztet vagy munkatesztet, ezáltal a jóléti rendszer bürokráci-
ája és adminisztrációs költségei csökkenthetők (Van Parijs 2010). foglalkoztatási 
státusztól függetlenül kapható, így a szegénységi csapda felszámolását is lehetővé 
teszi. A segélyezés mellett sokszor előfordul, hogy az egyén nem jár jobban, ha elvál-
lal egy munkát, mivel annak jövedelme nem lesz magasabb, mint, amit a segélyezés-
sel elérhetne (munkanélküliségi csapda a szegénységi csapdán belül) (raventos 
2007). 

Ahogyan a munkavégzésre gyakorolt hatás esetén, úgy a szociális ellátórendszer-
re gyakorolt hatás esetén is számtalan kérdést vetnek fel ezek a pozitív érvek. Meny-
nyire lehet hatékony egy univerzális juttatás? Valóban képes csökkenteni a jövedel-
mi egyenlőtlenségeket vagy a vertikális elosztási hierarchia ugyanúgy fennmarad? A 
felsorolt érvek esetén szintén bizonyos vonások emelhetők, amelyet egy univerzális 
szociálpolitikai eszköznek hordoznia kell: csökkentse a stigmatizáló eljárásmódot és 
a jóléti rendszer bürokratikus eljárásrendjét.

MindennAPi Életre gyAkorolt HAtásA

Az alapjövedelem révén egy alapvető szint biztosítható, aminek mentén a szűkölkö-
dő életmód nem szűnik meg, sem a kirekesztettség, de a teljes nincstelenség felszá-
molható. Anyagi, szellemi, kulturális és politikai szempontból méltó életet biztosít-
hat (Artner 2014). Pszichológiai hatása, hogy csökken az agresszió, hiszen sokaknak 
lehetővé teszi a minimális biztonságot, így kevésbé kell aggódni saját túlélésükért. 
ennek révén pedig csökkenhet a megélhetési bűnözés késztetéseinek többsége. erő-
síti a tervezés lehetőségét, ez pedig növeli a biztonságérzetet. egy állandó jövedelem 
növeli az emberek innovációra való nyitottságát és kreativitását, kiteljesítve az em-
beri életet. így megnövekszik a nyitottság a családi kisvállalkozások beindítására 
vagy az önfoglalkoztatásra (raventos 2007). 

Azt érzékelteti ez a juttatás, hogy mindenki értékes, tekintet nélkül a személyes 
jellemzőkre, hogy valaki vagyonos vagy vagyontalan, ez pedig növeli a szolidaritást. 
ennek eredményeképpen megerősítené a munkaerő alkupozícióját, mely csökken-
tené sebezhetőségüket. A munkaerő jobb helyzete a munkaerőpiacon azt eredmé-
nyezné, hogy növekednének elvárásaik egy-egy munkával szemben (Artner 2014). A 
vállalkozó csak úgy tudna munkaerőt alkalmazni, ha javítja a munkakörülményeket 
és a béreket, ez pedig pozitív hatást gyakorolna a mindennapi életre. Bizonyos fokú 
gazdasági függetlenséget tenne lehetővé a nők számára is, így a szegénység femini-
zálódását is fékezné (raventos 2007).
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A juttatás lehetővé teszi, hogy a gyermek tovább őrizze meg tanulói státusát, 
hosszabb ideig maradjanak az iskolában elkerülve a lemorzsolódást. Az oktatás által 
javul az egyén munkavállalási képessége és jövedelembiztonsága. A pilot programok 
azt mutatják, hogy képes javítani a tápanyag ellátást, így a halálozási arányszámokat 
leredukálná (ruckert et al. 2018). 

Mind a szabadabb döntéshozatal a munkavégzés terén, mind a diszkrimináció-
mentes szociális ellátórendszer, mind a pozitív hatások a mindennapi életkörül-
ményekre lehetővé teszik, hogy az egyén olyan másodlagos kérdésekkel foglalkoz-
hasson, mint az önmegvalósítás vagy az erősebb társadalmi kohézió kialakítása, 
melyekkel jobb irányba változhat életük.

az alapjövedelem bevezetéséhez kötődő félelmek

A tanulmányokban fellelhető pozitív hatások mellett számos kritika és félelem övezi 
az alapjövedelmet, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az új elosztási modell 
bevezetésének megakadályozásához. A rendelkezésre álló szakirodalom elemzése 
alapján a felmerülő félelmeket is három fő csoportba soroltuk be: a közgazdaságta-
ni- finanszírozhatósági ellenérvek, a morális ellenvetések és a társadalmi típusú fé-
lelmek. A legtöbb esetben azonban ezek a félelmek nem tiszta típusként, hanem egy-
mással kombinálva jelennek meg az írásokban.

1. táblázat: Az alapjövedelemmel kapcsolatos három félelemcsoport
(saját csoportosítás alapján)

FélelemcsoporT MegfOgalMazOTT IndOK
Közgazdaságtani –
Finanszírozhatóság

Mi tekinthető elegendő összegnek? →
Gazdaságilag megvalósíthatatlan

Morális Valóban csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket? →
Morálisan elfogadhatatlan

társadalmi Véget vetne a munkatársadalomnak? →
Társadalmilag feldolgozhatatlan

Forrás: saját szerkesztés

kÖzgAzdAságtAni szeMPontÚ fÉlelMek

A közgazdaságtani félelmek kapcsán megfogalmazódik, hogy az alapjövedelem ösz-
szegének finanszírozása gazdaságilag megoldhatatlan. Az alapjövedelem esetén fon-
tos, hogy egy olyan szinten meghatározott összeget takarjon, amely munkaösztönző 
hatású (takáts 2014). tehát az alapjövedelem összegének egy arany középutas meg-
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oldást kell megteremtenie, hogy fenntartható maradjon hosszú távon is, és pont any-
nyira legyen alacsony, hogy a létbiztonságot még garantálhassa mindenki számára, 
megtartva ezzel azt a szociális célt, amiért bevezetésre kerül. Az alapjövedelem meg-
felelő forrása és mértéke azért is kulcskérdés, mert befolyásolja, hogy milyen hatás-
sal lesz közgazdasági szempontból a munkaerőpiacra – főként a munkavállalás mo-
tivációjára és a munka termelékenységére – a fogyasztásra és az egyenlőtlenség 
mértékére. 

jelen tanulmány módszertani részében a szakirodalom alapján közgazdasági fé-
lelemként jelennek meg olyan álláspontok, miszerint az alapjövedelem csökkentené 
a jövedelmek értékét és a jövedelemszerző tevékenységek arányát, mely jelentős ha-
tással lenne a makrogazdaságra is.

Morális szeMPontÚ fÉlelMek

A társadalom számára elfogadott gondolkodásmód az, hogy az egyén kötelesség- és 
küldetéstudatot érez munkájával kapcsolatban. A munkavégzés az önbecsülést ga-
rantálja számára, ami miatt a piaci munkát nem csupán jövedelmi hasznáért végzi, 
hanem elvi kötelességként (Weber 1982). A protestáns etika azt közvetíti, hogy min-
den jutalom szenvedés árán érhető el, különben az élet értelmetlen lenne és kiüre-
sedne. ezt a weberi elképzelést kérdőjelezheti meg az alapjövedelem, hiszen, ha a 
munka általi szenvedés nélkül jut hozzá valaki alapvető forrásokhoz, akkor az embe-
rek élete hamar kiüresedne, mert elveszítenék elvi kötelességtudatukat. Az a morá-
lis nézet, miszerint a boldog és produktív lakosság növekvő szabadideje jelentős 
veszélyt jelenthet a fennálló rendre nézve, fenntartja társadalmunkban azt a gondol-
kodást, hogy a társadalom tagjai munka árán részesülhetnek bizonyos javakban 
(graeber 2018). A félelmek háttere abban gyökerezik, hogy a munka által biztosított 
erkölcsök devalválódása esetén nem rendelkezünk alternatív megoldással, ami a 
társadalom számára azt a morális támaszt nyújthatja, amelyet a munka biztosít az 
identitás és önbecsülés útján.

jelen kutatásban a szakirodalom elemzése nyomán morális szempontú félelem-
ként jelenik meg, hogy az alapjövedelem valójában nem segít leküzdeni az egyen-
lőtlen indulási esélyeket és így nem csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket. to-
vábbra is fennmaradna az érdemes vagy érdemtelen szerep, lenne, aki egész nap 
otthon maradna, nem mutatna hajlandóságot a munkavállalásra, ez azonban nem 
illeszkedik a protestáns munkamorálhoz (ford 2017). Amennyiben egyre többen 
lépnek ki a munkaerőpiacról, akkor azok, akik továbbra is dolgoznak altruista ala-
pon finanszíroznák a kilépők juttatását, amely ellenérzést váltana ki, aláásva a tár-
sadalmi szolidaritást, amire a jóléti állam épül (Bo 2018). további morális félelem, 
hogy annak ellenére, hogy a jövedelemszegénységét csökkentené, annak kiváltó 
okait nem tudja orvosolni, viszont az emberek kiszolgáltatottsága nőne az állam felé.
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társAdAlMi szeMPontÚ fÉlelMek 

Alapjövedelem esetén a napjainkban működő viselkedési és gondolkodási minták 
alapjaiban módosulnának (takáts 2014). félő, hogy a kedvezményezettek egy része 
végleg felhagyna a munkával, amennyiben havonta egy állandó jövedelemhez jutna, 
így a társadalmi integráció már nem a munkavállalói státusz mentén alakulna ki. Az 
emberek mindennapjait már nem a munkavégzés szervezné. A munka elhagyása az 
egyén egész életmódjára hatást gyakorolna, bérmunkatársadalom végét jelentheti, 
amiben az egyén a munkavégzés révén a társadalom tagjának tekintheti magát. Az 
alapjövedelem társadalmi csoportokra gyakorolt hatása közül kiemelkedik a nők és 
gyermekek helyzete. A nőkkel kapcsolatban félelemként jelenik meg, hogy a tradici-
onális nemi szerepek közötti munkamegosztás terén nem javulást, hanem romlást 
idézne elő az alapjövedelem, mivel veszélybe kerülne a nők emancipációja, vissza-
vetve munkaerőpiaci jelenlétüket (csillag – Mihályi 2014). Az alapjövedelem veszé-
lyes lehet az iskoláskorú gyermekek számára is, akik esetén félő, hogy továbbtanulá-
suk során nem ösztönözné őket jobb iskolai teljesítményre (Anke 2018). 

A társadalmi szempontú félelmek során jelen dolgozat kiemelkedően fókuszál 
arra az elutasító jellemzőre, hogy csökkenne a társadalom számára hasznos tevé-
kenységek végzésének köre és az alapjövedelem összegét káros dolgokra költenék 
a kedvezményezettek. emiatt csökkenne a reciprocitás a társadalomban, ami hosz-
szú távon együtt járhat az emberi élet kiüresedésével, hiszen visszavetné az emberi 
kapcsolatok fejlődését, az egyének növekvő individualizálódásának következtében.

Mindhárom félelemcsoport esetén központi kérdésként jelent meg, hogy a sze-
mélyi jövedelmek állam általi garantálása által elérhetővé válik a munkaerőpiac el-
hagyása. gazdaságilag, morálisan és társadalmilag is olyan változásokat idézne elő 
az alapjövedelem, melyekre előre szükséges válaszokat alkotni, hiszen csak így ke-
rülhető el, hogy bevezetése sikertelen legyen. társadalmi szempontból a visszaeső 
munkavállalási hajlandóság közvetett módon az individualizálódásra és a kockázat-
vállalási hajlandóságra, közvetlen módon pedig a motiváció csökkenésére is hatást 
gyakorolna. jelen kutatás módszertana így erre a három területre helyezi a hang-
súlyt. 

empirikus kutatás

A tanulmány további része a szakirodalmakból megismert pozitív hatások és fé-
lelmek közül elsődlegesen a félelmek elemzésére fókuszál. A félelmeket több szem-
pontból érdemes vizsgálni. egyrészt a média az elsődleges közeg, ahonnan az 
egyének tájékozódhatnak. A média által közvetített tartalmak meghatározzák a tár-
sadalmi valóságról alkotott véleményt. empirikus kutatásunk célja egyfelől annak 
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megismerése volt, hogy a médiumok milyen értékkategóriákat alkotnak az alapjöve-
delemről. 

empirikus kutatásunk második részében azt vizsgáltuk, hogy a debreceni egye-
tem hallgatói körében milyen értékkategóriák élnek az alapjövedelemmel kapcsolat-
ban, ezen belül is a munkavállalási motivációra, kockázatvállalási hajlandóságra és 
a társas kapcsolatokra gyakorolt hatását. e három vizsgálati dimenzió kiemelésére 
azért került sor, mert a félelmek közül a munkavállalással kapcsolatos félelmek a 
leghangsúlyosabb a szakirodalmakban, míg a társadalmi kapcsolatokkal összefüg-
gő értékek a kevésbé hangsúlyos helyen kerültek elő.  Arra kerestük a választ, hogy 
a fiatalok értékválasztása hogyan változna az alapjövedelem bevezetését követően 
(Panitch 2011).

A téma újszerűségéből adódóan valid mérőeszköz nem áll rendelkezésre, így 
saját mérőeszközt állítottunk össze, melynek tesztelésére jelen kutatás keretében 
került sor. ez a körülmény jelentős mértékben korlátozza a kapott eredmények 
általánosíthatóságát, ugyanakkor értékes információkkal szolgálhat a későbbi ku-
tatásokhoz, mérőeszközök kidolgozásához. A médiaelemzés és a kérdőíves kutatás 
során vizsgált hipotézisek:

1. Az alapjövedelemmel foglalkozó cikkekben a negatív vélemények hangsúlyo-
sabbak, mint a pozitív vélemények.

2.  A közgazdaságtani félelmek (finanszírozhatóság) előfordulása gyakoribb a 
cikkekben, mint a társadalmi félelmek csoportja.

3.  Az alapjövedelem hatást gyakorolna az individualizáció fokozódására.
4. Az alapjövedelem hatást gyakorolna a munkavállalási motivációra, mind 

mennyiségi, mind minőségi összetevők esetén.
5.  Az alapjövedelem növelné az egyének kockázatvállalási hajlandóságát.

Tartalomelemzés

A tartalomelemzés alkalmazásának célja, hogy tisztább képet kapjunk azokról az ér-
tékkategóriákról, amelyeket a médiumok közvetítenek az alapjövedelemről. Mivel 
egy kvantitatív elemzésről van szó, így numerikus eredmények születtek, lehetővé 
téve induktív következtetések levonását. 

A tartalomelemzés során vizsgált mintát két országos napilap képezte: a Magyar 
Idők és a Népszava, ezen kívül három országos hetilap is elemzésre került, a HvG, a 
Magyar Narancs és a 168 óra. Az elemzés alapjául ezen oldalak online archívuma 
szolgált, hiszen feltételezhető, hogy az egyetemista fiatalok az online platformokat 
részesítik előnyben. Az online tér jelentősége miatt két gyakran látogatott interne-
tes hírportál is elemzése került: az Index és origo weboldalak. A tartalomelemzés 
alapját a hét mintavételi egység alkotta. Azok az írások kerültek elemzésre, amiben 
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az alapjövedelem kifejezés megjelenésén túl (keresési kritérium: „alapjövedelem” 
kifejezés), megfigyelhető a juttatás elemzése, tehát értékítélet társul a közléshez. 
Azok, az írások, amelyekben megemlítik az alapjövedelem kifejezést, vagy utal-
nak rá, nem kerültek az adatbázisba, mivel ezek közvetlenül nem hatnak az olvasó 
értékválasztásaira. A vizsgált időtartam 2013 és 2018 szeptembere közé esett. Az 
elemzéshez adatbázis került kialakításra, melybe néhány jelentősebb információt 
hordozó szempontot rögzítettünk: a sajtótermék nevét és jellegét (naponta vagy he-
tente jelenik meg a médium), a cikk megjelenésének idejét és témáját (nemzetközi 
vagy hazai esemény ihlette). ezenkívül a hipotézisek vizsgálatához szükséges volt, 
hogy a cikk milyen értékkategóriába sorolható be, inkább negatív, inkább pozitív 
vagy semleges képet közvetített. semleges kategóriába az a cikk kerülhetett, amely-
ben egyformán megtalálhatók voltak az érvek és ellenérvek. A hipotézis vizsgálat 
alapja volt az is, hogy ha negatív képet alakít ki az adott cikk, akkor melyik – jelen 
kutatás által lehatárolt – félelemcsoportba sorolható be (közgazdaságtani/morális/
társadalmi). ezek a szempontok excel táblázatban kerültek rögzítésre az elemzett 
192 darab cikk esetén, melyek lebontását a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat: közlemények száma évek és sajtótermék szerint lebontva

sajtótermék neve 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Összesen
népszava 3 5 5 15 10 4 42
magyar idők 0 0 1 8 9 2 20
Hvg 2 14 12 15 14 5 62
Magyar narancs 3 0 3 0 4 0 10
168 óra 0 2 1 3 6 1 13
Origo 0 3 1 8 2 0 14
Index 4 5 3 6 10 3 31
Összesen 12 29 26 55 55 15 192

Forrás: saját szerkesztés

A táblázatból kitűnik, hogy a 2016-os és 2017-es évben az alapjövedelemmel 
kapcsolatos diskurzus kiugrónak mutatkozik, ami a svájcban zajló népszavazásnak 
és a 2017-ben bevezetésre kerülő finn kísérletnek köszönhető.

kérdőíves vizsgálat

Az alapjövedelemmel kapcsolatos attitűdök feltárására irányuló kutatásunk máso-
dik elemét egy standardizált kérdőív alkotta. A kérdőív alkalmazását az motiválta, 
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hogy megismerjük a tartalomelemzés során hangsúlyos félelmek milyen formában 
jelennek meg a fiatalok értékválasztásaiban. Mindemellett arra is kíváncsiak vol-
tunk, hogyan hatna – egy havonta kapott összeg, teljesítménykényszer nélkül – a ki-
töltők egyéni- és társas életvitelük egyensúlyára, munkavégzési motivációjára és 
kockázatvállalására. A lekérdezés a debreceni egyetem hallgatói körében történt, 
online kérdőív formájában, önkéntes alapon a google kérdőívkészítő alkalmazásá-
val. A mintába olyan egyéneket emeltünk be, akik dolgoztak már egyetemi tanulmá-
nyaik alatt, így a megkérdezettek többsége nemcsak szünidőben dolgozott (24%), 
hanem szorgalmi időszak alatt is (76%).

A strukturált kérdőív kitöltésére 2018. október 2. és 2018. október 24. között 
került sor. A megkérdezettek személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó köve-
telmények betartásával kezeltük a lekérdezés és az elemzés során, ennek alapjá-
ul szolgált a kérdőív elején a tájékoztató és beleegyező nyilatkozat feltüntetése. A 
szociodemográfiai kérdéseken túl az alapjövedelemmel kapcsolatos véleményükre 
konkrétan kérdezett rá a kérdőív. eltérő felsoroláshoz jutott a kitöltő attól függően, 
hogy elutasító vagy támogató a hozzáállása a témában. kiválaszthatták azokat az 
itemeket, amelyek meghatározzák attitűdjeiket. Harmadik opcióként választható 
volt az is, hogy nem tud véleményt alkotni. A kérdőív utolsó részében a „Mit tennél, 
ha…?” típusú kérdések kaptak helyet, ezeket a jelenlegi helyzetük alapján, és egy 
elképzelt szituáció szerint is meg kellett válaszolniuk. eszerint, minden hónapban, 
kötelezettségek nélkül jutnának 50 ezer forintnyi alapjövedelemhez, teljesítmény-
kényszer nélkül.

A kérdőív nem tartalmaz nyitott kérdéseket, a zárt kérdések azonban széleskö-
rű válaszlehetőségeket kínáltak és ahol erre volt lehetőség, feltüntetésre került az 
„egyéb” kategória is, így a zárt válaszok tartalmaztak nyitott kategóriát is, hogy a ku-
tatói megfogalmazás mellett, a válaszadók megjeleníthessék önálló véleményüket is. 
A kérdőívet kitöltése előtt próbakérdezésnek vetettem alá egy 10 főből álló csoport-
ban, az általuk adott visszajelzések alapján megtörténtek a szükséges módosítások. 
A végleges kérdőívre 145 válasz érkezett. A nem valószínűségi mintavétel miatt nem 
tekinthető reprezentatívnak, így a kapott eredmények nem alkalmasak végérvényes 
következtetések levonására. kismintás kutatásunk csupán azt teszi lehetővé, hogy 
az alapjövedelem megítélésével és bevezetésének várható hatásával kapcsolatban 
néhány összefüggést és tendenciát felvázoljunk.

Hipotézisvizsgálat

1. Az alapjövedelemmel foglalkozó cikkekben a negatív vélemények társadalmi 
szinten hangsúlyozottabbak, mint a pozitív vélemények. 

A hipotézis kiindulópontja, hogy a tartalomelemzés által elemzett felületeken 
milyen számban képviseltették magukat az egyes értékkategóriák – pozitív, nega-
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tív, semleges. Összességében a negatív vélemények nem fordulnak elő túlnyomó 
többségben az elemzett írásokban (48 darab). A pozitív tartalmú üzenetek nagyobb 
számban jelennek meg (64 darab). tehát nem mondható, hogy az olvasók nem kap-
nak objektív tájékoztatást arról, hogy az alapjövedelem csapda-e vagy lehetőség. 
ezen hipotézis tehát nem teljesül, mivel a negatív értékkategóriát tartalmazó írások 
nincsenek túlsúlyban a tartalomelemzés által készített adatbázis szerint. A cikkek 
közel felét a semleges hangvételű cikkek teszik ki, ami azt mutatja, hogy a befolyáso-
lás nem billen el szélsőséges irányba, hanem kiegyensúlyozott marad (80 db). 

A félelmek kialakításában a média nem játszik főszerepet, így a félelmek vélhe-
tően a közvéleményben rejlenek. A félelem mélyen beágyazott, mivel – a grassroot 
megközelítés szerint – az egyének által vallott értékekből és attitűdökből tevődik 
össze a pánikképződés (kitzinger 2000). Az emberek életében a fenyegetettség ér-
zése az egzisztenciális kiszolgáltatottság kapcsán felerősödik, emberi természetünk-
ből ered a törekvés létfenntartásunk megőrzésére (Policy Agenda 2018). Alapjöve-
delem esetén az újszerű eszközzel szemben a fenyegetettség érzése őszinte, hiszen 
az emberek saját megélhetésük miatt aggódnak. A média tehát nem tud ott félelmet 
kelteni, ahol korábban nem volt alapja. 
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Az elemzés alapján ez a hipotézis alátámasztható, mivel a finanszírozhatóság 
kérdésköre összességében a leggyakoribb félelemtípus, ami megjelenik a cikkekben. 
A 1. ábrán látható, hogy a morális félelmek és a társadalomra gyakorolt hatás kevés-
bé jelenik meg a közlések szintjén. 
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A kérdőívben felsorolt elutasító itemek is csoportosíthatók a három félelemcso-
portba, ezek megoszlásai megmutatják, hogy melyik félelem a markánsan megjele-
nő a kitöltők között. A tartalomelemzés során felállított félelemcsoportok közötti 
rangsor alátámasztható a kérdőíves válaszokkal is. A kitöltő egyetemisták körében 
a finanszírozhatóság kérdésköre az, amely a legnagyobb félelmeket váltja ki (40%). 
Azonban pozitív tény, hogy a morális félelmek (38,4%) sem szakadnak el túlságosan 
a közgazdaságtani félelmektől. tehát a kérdőív kitöltői a pusztán anyagi megfonto-
lásokon túl azon is gondolkoznak, hogy mi helyes és helytelen ezzel kapcsolatban. 
A társadalomra gyakorolt hatását az alapjövedelemnek a válaszadók is nehezebben 
tudják elképzelni (21,6%), így ez – ahogyan a cikkekben is – harmadlagos félelem-
csoportként jelenik meg.

A finanszírozhatóság kérdéskörének gyakoribb megjelenése – mind a tarta-
lomelemzésben, mind a kérdőív válaszaiban – magyarázható azzal, hogy ezen ér-
velés alátámasztható statisztikai adatokkal, melyek mutatják, hogy a gazdaságot 
hogyan terhelné meg a juttatás, így ezek a félelmek érthetőbbek. továbbá a megél-
hetés biztosítása mindig központi helyet foglal el az emberek életében, a jövőtől való 
félelem genetikánkba kódolt. Az egyén először arra törekszik, hogy az anyagi jellegű, 
létbiztonsággal kapcsolatos szükségleteit kielégítse (inglehart – flanagan 1987). 
így a jövőtől való félelem összefügg az egyén rendelkezésére álló jövedelemmel. ez 
aktiválja az emberek azon félelmét, hogy a megszokott életszínvonalukat és anyagi 
biztonságukat sodorná veszélybe egy egyetemlegesen biztosított szociálpolitikai 
eszköz. Hiszen, félő, hogy egy szélesebb lefedettséget megvalósító szociálpolitikai 
ráfordítást az adott ország államháztartása nem tudna megvalósítani hosszú távon. 
A morális és társadalmi hatásai az alapjövedelemnek nehezen megjósolhatók. A 
társadalom reakciója kiszámíthatatlanabb és nehezebben értelmezhető, még a 
gazdasági folyamatoktól is.

direkt módon megkérdezésre került, hogy mit gondolnak az alapjövedelem esz-
közéről, az egzakt kérdés nem sugalmazott semmilyen értékítéletet. A válaszadók 
kisebb része utasítja el ezt a juttatást (30%), többségük jó ötletként tekint rá (49%) 
és a kitöltők 21%-a nem tudott véleményt alkotni róla, aminek a kérdés értékítélet-
mentessége lehet az oka. A kérdés megfogalmazásának fontosságát mutatja, hogy 
az 1000 fős mintán elvégzett republikon kutatás pozitív értékekkel ruházta fel az 
alapjövedelmet, mikor támogatottságát kutatta: létbiztonságot garantál, az alacsony 
fizetéseket is emeli (republikon 2016). ennek eredményeképpen a megkérdezettek 
csak 7%-a nem tudott véleményt alkotni az alapjövedelemről, de magas volt azok 
aránya, akik támogatnák a javaslatot (76%), míg 17%-uk nem állt ki a juttatás mel-
lett.
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3. Az alapjövedelem hatást gyakorolna az individualizáció fokozódására.
ez az állítás négy szempont szerint került vizsgálatra. eszerint a társaságba já-

rás – alapjövedelem esetén – felszabadul az anyagi korlátok alól, hiszen a válaszadók 
32%-a jelenlegi helyzetében egyetért azzal, hogy nem szeret társaságba járni, hiszen 
költséges. ez az arány alapjövedelem esetén kevesebb, mint 6%.

Önkéntes munkát nagyobb arányban vállalnának alapjövedelem esetén, míg a 
jelenlegi helyzetben megoszlik arról a vélekedés, hogy hallgatóként mennyiben éri 
meg ez a tevékenység. A válaszadók 46%-a egyetért azzal jelenlegi helyzetében, 
hogy azért nem végez önkéntes munkát, mert nem jár érte fizetség. Alapjövedelem 
esetén az egyetértők aránya 27%-ra csökken. 

A barátokkal és rokonokkal való utazás lehetősége nőne, ha minden hónapban 
egy fix juttatást kapnának kézhez. A válaszadók 72%-a egyetért azzal a kijelentéssel, 
hogy sokat utazna szeretteivel. 

Amennyiben járna az alapjövedelem a válaszadók döntő többsége (90%) inkább 
a szabadidőt választaná, amelyet a családdal és a barátokkal tölthet, minthogy olyan 
munkája legyen, ahol sokat kereshet. Míg a jelenlegi helyzetben csak 74%-uk véli 
úgy, hogy a családdal töltött szabadidő fontosabb, mint a jó pénzkereseti lehetőség. 

A négy állításra adott válaszból megállapítható, hogy a harmadik hipotézis nem 
teljesül, ezen dimenziók szerint. Mivel a kitöltők életében az állandó juttatás hatásá-
ra nem fokozódna az individualizáció, a vizsgált aspektusok alapján. inkább a meg-
növekedett szabadidőt társasági életre és önkéntes munkára fordítanák, amellyel 
aktívabb és altruistább tagjai lehetnének a társadalomnak. Míg a jelenlegi helyzet-
ben a tanulás és a vállalt munka mellett kevesebb lehetőségük jut olyan tevékeny-
ségek végzésére, amellyel jobban kötődhetnének a társadalomhoz. egy garantált jö-
vedelem lehetőséget teremtene az egyén számára a munka, a szabadidő, az oktatás 
és a gondoskodás tevékenységeinek jobb elosztására (downes – lansley 2018). A 
felszabadult idő társadalmilag hasznos dolgokra használható, például közösségi te-
vékenység végezhető, amely egyértelmű pozitív hatást gyakorol a kohézióra (Artner 
2014).

4. Az alapjövedelem hatást gyakorolna a munkavállalási motivációra, mind 
mennyiségi, mind minőségi összetevők esetén.

A motivációhoz nyolc állítást rendelt a kérdőív, ezek a munkavállalás minőségi 
és mennyiségi összetevőire egyaránt irányultak. A válaszadók esetén nincs jelentő-
sebb eltérés a jelenlegi és alapjövedelmi helyzetben, hogy szívesen dolgoznak-e. A 
kérdezettek közel hasonló arányban dolgoznának szívesen, alapjövedelem esetén is 
(80%), mint jelenleg (74%). 

A jelenlegi helyzetben a válaszadók 79%-a egyetért azzal, hogy az egyénnek 
dolgoznia kell annak érdekében, hogy mindent meg tudjon vásárolni, amire szük-
sége van. A munkavégzés motivációjának fennmaradását mutatja, hogy alapjövede-
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lem esetén a válaszadók magas aránya (64%) továbbra is dolgozna, hogy mindent 
megtudjon vásárolni magának, amire szüksége van. ennek a két állításnak a pozitív 
eredményei utalhatnak arra, hogy alapjövedelem esetén nem csökkenne jelentősen 
a munkavállalási hajlandóság. Az megkérdezettekben erőteljesen élnek azok az ér-
tékek, amelyek mentén az egyén küldetéstudatot érez a munkavégzéssel kapcsolat-
ban, mely önbecsülést garantál számára. így a piaci munkát nem csupán jövedelmi 
hasznáért végzi, hanem elvi kötelességként, mely identitást biztosít számára és le-
hetővé teszi az önmegvalósítást is (Weber 1982). A bérmunka társadalmában szo-
cializálódott egyének a válaszok alapján nem látnak másik utat boldogulásukhoz, 
csak a munkavégzést, ilyen értelemben nem változna számottevően a megkérdezett 
hallgatók morális hozzáállása a munkavégzéshez.

A válaszadók több mint fele (65%) vállalna munkát egyetemi tanulmányai mel-
lett, alapjövedelem esetén is. Válaszukat alapvetően befolyásolhatta az alapjöve-
delem összege is, lehet, hogy valaki nem tartotta elegendőnek ezt az összeget, így 
döntött a válasz mellett. A kérdőívben megadott 50 ezer forintos összeg a korábbi 
magyarországi számításokat vette alapul (lÉt 2014, Párbeszéd Magyarországért ki-
adványa 2015). ezen összeget megítélhették úgy a válaszadók, hogy emellett szük-
ség lenne arra, hogy munkát vállaljanak. Azonban így valószínűleg érvényes az a 
gondolat, hogy az alapjövedelemnek nem sikerülne teljesen dekommodifikálnia a 
munkaerőpiacot, mivel az egyéneknek nem lenne elegendő az a pénzösszeg, amit 
kézhez kapnának (Wright 2006).

kirajzolódik az az elvárás, hogy a vállalt munka ahhoz a területhez kapcsolódjon, 
amelyet tanul az egyén, hiszen a kitöltők 64%-a gondolja úgy, hogy egy ilyen szoci-
álpolitikai eszköz mellett erre nagyobb lehetőségük lenne, mint jelenleg. A jelenlegi 
helyzetben az egyetértők aránya csak 45%, így az aktuális állapot a kötöttségekkel 
azonosítható. Hiszen magas azok aránya, akik nem olyan munkát végeznek, mely 
kapcsolódna tanulmányaikhoz (56%). Az alapjövedelmi helyzet egy szabadabb dön-
téshozatalt szimbolizál a munkavégzés minősége terén, mely igény megjelent a vá-
laszadók értékválasztásaiban is. egy garantált jövedelem esetén a társadalom tagjai 
szabadabban dönthetnének arról, hogy milyen munkát vállalnak, mivel a munkavég-
zés kényszer jellege feloldódna (Artner 2014).

A munkavégzés kapcsán felkínálásra került néhány lehetőség a munkavállalás 
okaként, ezt a 2. ábra szemlélteti. ezekből a jellemzőkből kiderül, hogy az önmegva-
lósítás, az álmok követése és a sikerélmény átélésének szerepe közel kétszeresére 
növekedne alapjövedelem esetén. Míg a jelenlegi helyzetben az anyagiaktól (anyagi 
függetlenedés vágya a szülőktől, anyagi kényszer) és a munkaerőpiaci elvárásoktól 
(tapasztalatszerzés vágya, segíti az érvényesülést, jól mutat az önéletrajzban) való 
függés határozza meg az egyén munkavállalásának okát. tulajdonképpen kényszer 
szüli azt, míg alapjövedelem esetén a valódi szabadság jelszava választási szabad-
ságként lehetőségeket teremt (Wilder 2018).
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2. ábra: „Mi a munkavállalásod oka?” kérdésre adott válaszok megoszlása (%)

Forrás: saját szerkesztés
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is (3. ábra). A jelenlegi helyzetben a munkavégzést kényszer szüli – közel legyen a 
munkahely a lakóhelyhez vagy magas pénzbeli elismeréssel járjon.

3. ábra: „Mit tekintesz legfontosabb motiváló tényezőnek, munkavégzésed szempontjából?” 
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egy univerzális juttatás esetén azonban más célok motiválják az egyén munka-
végzését. fontossá válna, hogy kihívást jelentsen az elvégzendő munka, legyenek 
előre lépési lehetőségek és sikerélményt biztosítson. A kitöltők igényelnék, hogy 
munkájuk segítsen a társadalomnak, hogy a társadalom hasznos tagjai lehessenek. 
A munkavállalás okaiban és a munkavégzés motiváló tényezőiben bekövetkező el-
tolódások magyarázhatók azzal, hogy ha az egyénre nem nehezedik az anyagi kény-
szer, akkor másodlagos kérdésekkel is elkezdhet foglalkozni, amelyek révén életét 
értelmesebbé teheti. A kielégített materiális értékorientációk elvezetnek a maga-
sabb rendű szükségletek felismeréséhez, amik erősítik a társadalmat (inglehart – 
flanagan 1987).

A munkavégzés mennyiségi összetevőire utalva a kérdőívben szerepelt kérdés-
ként, hogy: „Heti hány órát fordítasz munkavégzésre?”. ennek elemzéséből megál-
lapítható, hogy alapjövedelem esetén bekövetkezne a vállalt munkaórák minimális 
csökkenése a megkérdezettek körében. A 30 óra feletti munkavégzés a jelenlegi hely-
zetben a válaszadók 21%-ára jellemző, alapjövedelem esetén ez 14%-ra csökken és 
az 5-20 óra közötti munkavégzés preferálása kerül előtérbe. A mennyiségi változás 
az egyetemisták munkavállalási hajlandóságában nem egyenlő azzal, hogy teljesen 
felhagynának a munkavégzéssel. Hiszen a hozzáállásuk nem módosulna jelentősen a 
megkapott pénz hatására sem, csak rugalmasabban dönthetnének az elvállalt mun-
ka minőségéről és mennyiségéről. 

A negyedik hipotézis nem igazolható maradéktalanul, mivel minőségi és mennyi-
ségi változások történnének a munkavállalók hozzáállásában, a hallgatók válaszai 
alapján. Azonban a direkt kérdések terén, motivációjuk esetén ez a változás nem 
mutatható ki és az átalakulásra irányuló válaszok sem szélsőségesek. Alapmotivá-
ciójuk nem változna, továbbra is vállalnának munkát, de a hozzáállásuk minőségi 
és mennyiségi változásokat hívnának életre a munkaerőpiacon. egy olyan társada-
lomban, ahol a munkavégzés önmagában erkölcsi értéket jelent ott a munkavállalás 
kényszerének feloldódása a weberi protestáns munkamorál végét jelentheti, ami a 
bérmunka társadalmát is veszélyezbe sodorhatja. Alapjövedelem esetén a fennálló 
rendszer módosulna – mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban – ezt mutat-
ják a kérdőív válaszai. ezek a válaszok a hallgatók értékválasztásait mutatják, melyek 
nem azonosak cselekedeteikkel, illetve a változások mértékét sem szemléltetik. Ha a 
társadalmi javak elosztásának egy új formáját alakítják ki, amely független a munka-
végzéstől, akkor kiszámíthatatlan, hogy milyen következményekkel járna a bérmun-
ka társadalmának átalakulása, pedig ebben rejlik a félelmek valódi alapja. Arra nem 
tudunk választ adni, hogy ha véget ér a bérmunka társadalma, akkor hogyan adjunk 
értelmet életünknek egy olyan világban, ahol már nem a munka a meghatározó. 
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5. Az alapjövedelem növelné az egyének kockázatvállalási hajlandóságát.
ezen hipotézis igazolására négy kérdés került megfogalmazásra, melyet a 6. ábra 

tartalmaz. Az egészséges életmódra a jelenlegi helyzetben is próbálnak odafigyelni 
a kitöltők, mivel 62%-uk egyetért az egészséges életmód fontosságával. Alapjövede-
lem esetén mégis látható a pozitív tendencia, miszerint még fontosabbá válik, hogy 
beruházzanak az egészséges életmódba, a válaszadók 92%-a szerint. 

A jelenlegi helyzet megosztó képet mutat, de a hallgatók 58%-a pénzügyileg sok-
szor támaszkodik családjára. Ahogyan az egészség kérdéskörében, úgy itt is látható 
a változás, hiszen érezhető az erőteljesebb függetlenedési vágy alapjövedelem ese-
tén (22%-uk támaszkodna családjára) mely mögött ott áll a plusz pénz nyújtotta 
biztonság. Amennyiben nagyobb biztonságot tapasztal az egyén, akkor növekszik a 
kockázatvállalási hajlandósága (ford 2017). 

A kockázatvállalás fokát vizsgálva megállapítható, hogy ebben is változások kö-
vetkeznének be. Hiszen a válaszadók 25%-a nem ért egyet azzal, hogy alapjövede-
lem esetén az akciós ajánlatokat keresné vásárláskor. A jelenlegi helyzethez képest 
tapasztalható változás, hiszen ebben az esetben 13%-uk nem keresi az akciós termé-
keket vásárlás során. Megfigyelhető az elmozdulás, de nem számottevő, tehát alap-
jövedelem esetén sem valószínű, hogy a kedvezményezett szélsőséges kockázatvál-
lalási hajlandóságot mutatna.

A mostani helyzetükben a kitöltők 70%-a inkább elutasítja a drága és márkás ter-
mékek vásárlását. Alapjövedelem esetén ebbe az irányba is megfigyelhető a nyitott-
ság és a háttérben meghúzódó növekvő anyagi biztonság érzése, mivel a válaszadók 
58%-a utasítja el a márkás termékek beszerzését. 

ezen változások azzal magyarázhatók, hogy a megkérdezettek részesülhetnének 
a szabadabb döntéshozatal élményében, ami a kényszer nélküli időbeosztást és sza-
bad életstílus választás lehetőségét biztosítaná számukra (standing 2012). Alapjö-
vedelem esetén a materiális értékorientációk kielégítése magasabb szinten lenne 
biztosítható. 

A kutatás 5 vizsgált hipotézise közül az első és a harmadik cáfolásra került, míg 
a második, a negyedik és az ötödik igazolást nyert. Annak ellenére, hogy a finanszí-
rozhatóság kérdéskörével a média többet foglalkozik és a hallgatók közvetlen ér-
tékválasztásaiban is gyakrabban jelenik meg, mégis a közvetett kérdések esetén a 
munkavállalási motivációra és kockázatvállalásra adott válaszok azt mutatják, hogy 
a társadalmi és morális félelmek – rejtetten jelennek meg – nem alaptalanok. A moti-
váció és kockázatvállalás terén bekövetkező változások megalapozzák a félelmeket, 
amelyek arról szólnak, hogy hogyan adjunk értelmet életünknek egy olyan világban, 
ahol már nem a munka lesz a meghatározó integráló erő, mely az önmegvalósítás 
lehetőségét biztosítja az emberek számára. 
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Összegzés

jelen kutatás célja volt, hogy feltárja a személyi jövedelmek állam általi garantálásá-
val kapcsolatos félelmek jellemzőit a kiválasztott célcsoportban megjelenő értékvá-
lasztások mentén. továbbá törekedtünk annak vizsgálatára is, hogy a média milyen 
értékkategóriákat hangsúlyoz a témában.

A szakirodalmak elemzése révén a félelmek három markáns csoportba sorolha-
tók be: közgazdaságtani, morális és társadalmi félelmek. A kutatás empirikus részé-
ben megállapításra került, hogy az alapjövedelemmel foglalkozó cikkekben a nega-
tív vélemények társadalmi szinten nem mutatkoznak túlhangsúlyozottnak a pozitív 
véleményekhez képest. A médiumok tájékoztatása a vizsgált témára vonatkozón 
összességében objektív maradt. Az alapjövedelemmel foglalkozó cikkekben a köz-
gazdaságtani félelmek (finanszírozhatóság) előfordulása gyakoribb, mint a morális 
és társadalmi félelmek csoportja. A félelmek megjelenésének sorrendje a kérdőív 
kitöltői között is hasonlóan alakul. esetükben is a finanszírozhatóság az a problé-
makör, melyet releváns veszélynek látnak az alapjövedelemmel kapcsolatban, míg a 
fennálló társadalmi rend átalakulásától való félelem kevésbé jelenik meg a válaszok-
ban. cáfolásra került az a hipotézis, miszerint az alapjövedelem fokozná az individu-
alizációt. Alapjövedelem esetén a megnövekedett szabadidőt jelentősebb társasági 
életre és önkéntes munkára fordítanák, mellyel növelhetnék a társadalmi kohéziót. 

Vizsgálatra került az a hipotézis, hogy az alapjövedelem negatív hatást gyako-
rolna a munkavállalási motivációra, mind mennyiségi, mind minőségi összetevők 
esetén. A munkavállalási hajlandóságot tekintve a válaszok alapján érzékelhető, 
hogy az egyén kötelességtudatot érez munkájával kapcsolatban, mely önbecsülés 
ad számára, így a munkát nem pusztán jövedelmi hasznáért végzi, hanem elvi kö-
telességként. Megállapítható, hogy minőségi és mennyiségi változások történnének 
a munkavállalók hozzáállásában, de a direkt kérdések terén, ami a motivációjukra 
vonatkozik ez a változás nem mutatható ki és az átalakulásra irányuló válaszok sem 
mutatnak szélsőséges irányváltozásokat. Az elemzés révén megállapítható, hogy az 
alapjövedelem mellett növekedne az egyének kockázatvállalási hajlandósága, a na-
gyobb biztonság révén. 

A közvetett kérdések esetén a munkavállalási motivációra és kockázatvállalásra 
adott válaszok azt mutatják, hogy a társadalmi és morális félelmek rejtetten, de nem 
alaptalanul fogalmazódnak meg, melyekre célszerű előre kidolgozni a válaszreakció-
kat.
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