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CZOBOR ZSUZSA 

Nemzeti összboldogság – gazdasági 

vonatkozások 

Jólét vagy jóllét 

Az elmúlt 50 évben az életünk, főleg a nyugati világban,  egyre nagyobb jövedelem-

ről és egyre nagyobb fogyasztásról szólt. Annak ellenére azonban, hogy a Jólét az 

emberiség történetében még soha nem tapasztalt szintjét értük el, nem vagyunk bo l-

dogabbak, mint ötven évvel ezelőtt. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy egyre nő a 

társadalmi feszültség, a szorongás és depresszió okozta cselekvésképtelenség, ami 

nemcsak a fejlődés fenntarthatóságát teszi nehézzé, hanem egy lefelé tartó spirálba 

csaphat át, komoly szociális és gazdasági visszaeséseket idézve elő lásd a Glasgow 

Effektust
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/ Glasgow_effect 

Boldogságon mentális és fizikai Jóllétet értünk és azt, hogy a Jólét, és a Jóllét nem 

függnek össze mechanikusan, már 1968-ban Robert Kennedy kimondta, amikor 

megkérdőjelezte a GDP érvényességét, mint egy adott ország teljesítményének 

adekvát mutatóját. Közgazdászok és társadalomtudósok már régen felismerték, hogy 

a boldogság összefügg az egy főre jutó nemzeti össztermékkel, de  egyenes arányos-

ságról azért korántsem beszélhetünk. 

Többféle mutató együttes született az elmúlt években, ezek közül a legismerteb-

bek: 

− A Bhután bruttó nemzeti összboldogság indikátor 

http://en.wikipedia.org/wiki/ Gross_national_happiness, amely az emberek 

szubjektív elégedettségét méri; 

− Adrien White szubjektív boldogság világtérképe, 

http://www2.le.ac.uk/ebulletin/ news/press-releases/2000-

2009/2006/07/nparticle.2006-07-28.2448323827, amely az egészség, a Jólét 

és az oktatási fejlettsége alapján határozza meg az adott ország Jóléti szintjét;  

− Nielsen Boldogságkutatása http://www.coach4u.net/tags/nielsen-happiness-

survey 

Nielsen, a világ egyik vezető piackutató cége is azt találta, hogy az anyagi Jólét 

nem feltétlenül teszi boldoggá az embereket. Az egy főre jutó magas vásárlóerejű 

országok közül Svájcban, Kanadában és Új-Zélandon magas a boldogságérzet muta-

tója. Viszont alacsonyabb többek között Norvégiában, az Egyesült Államokban, 

Hollandiában, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Belgiumban, Franci-

aországban vagy Spanyolországban. Azokban az országokban is eltérő a boldogság-

érzet indexe, ahol az átlagnál alacsonyabb az egy főre jutó vásárlóerő. Viszonylag 

                                                           
1
 Glasgow Effektus: a Glasgowban élők egészségi szintje alacsonyabb és halálozási rátájuk szintje 

magasabb az Egyesült Királyság egyéb nagyvárosi lakosaihoz mérten. A szegénység önmagában nem 

lenne magyarázat, így a szociológusok több tényező együttes hatásáról beszélnek, ilyenek a D vita-

minhiány, a hideg idő, az átlagosnál nagyobb stressz, és egy pesszimista és elidegenedett kultúra 

terjedése. http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_effect 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Glasgow_effect
http://www.metazin.hu/node/779
http://www.metazin.hu/node/779
http://www.metazin.hu/node/1305
http://www.metazin.hu/node/1193
http://www2.le.ac.uk/ebulletin/%20news/press-releases/2000-2009/2006/07/nparticle.2006-07-28.2448323827
http://www2.le.ac.uk/ebulletin/%20news/press-releases/2000-2009/2006/07/nparticle.2006-07-28.2448323827
http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_effect
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szegény és viszonylag boldog országok Európán kívül találhatók, főleg Latin-

Amerikában és Ázsiában. Ilyen például India, Indonézia vagy Thaiföld, illetve Ar-

gentína, Brazília és Mexikó. 

Magyarország abba a csoportba tartozik, ahol alacsony az egy főre jutó vásárló-

erő is és a boldogságérzet mutatója is. Ugyanez jellemző a lengyelekre, a balti or-

szágok lakóira, a portugálokra, az oroszokra és a törökökre. (Pogonyi 2009)  

Az eddigi legátfogóbb mérőszám csomagot Med Jones a Nemzetközi Menedzs-

ment Intézet vezetője fejlesztette ki 2006-ban. 

1.) Gazdasági jólét: például az egy főre jutó fogyasztói adósság teher, átlag ke-

reset a fogyasztói árindex és kereseteloszlás összevetése;  

2.) Környezeti jólét, olyan mutatók mérésével, mint a levegőszennyezés, zajár-

talom és a forgalom sűrűsége; 

3.) Fizikai Jóllét, mely többek között komoly betegségek előfordulását és halá-

lozási rátákat vesz figyelembe; 

4.) Mentális jóllét: antidepresszánsok szedése, pszichoterápiás betegek számá-

nak növekedése vagy csökkenése; 

5.) Munkahelyi jóllét: munkanélküliség, munkanélküli segély folyósítása, 

munkahely változtatása, munkahely megszűnése, munkaügyi viták, bírósági 

keresetek előfordulása; 

6.) Társadalmi jóllét: diszkrimináció, válások száma, családon belüli konfliktu-

sok száma, polgári perek száma, bűnözési statisztikák; 

7.) Politikai jóllét: a helyi demokratikus intézmények működése, az egyén sza-

badsága és a nemzetközi politikai konfliktusok gyakorisága;
2
 

Jólét és Jóllét tehát nem ugyanaz. A problémát tovább bonyolítja, hogy az ok -

okozati összefüggések nem teljesen egyértelműek és nem egyirányúak.  

 

Emberi erőforrás menedzsment 

Humán erőforrás szakemberekről szemszögéből nézve egyre inkább feltűnik, hogy 

hirdetésekben boldog, vidám, kiegyensúlyozott munkatársakat keresnek. És nemcsak 

Angliában. 

Itt, Magyarországon is: 

SPAM MÉRNÖK 

cégünk fejlesztési osztályára, 

                                                           
2
 Első Globális Nemzeti Jólét együttes index 2010-ben. Magyarország 106-ik 155 ország között. 

http://geographic.org/country_ranks/global_wellbeing_ index_2010_country_ranks.html  

AZ ANGOL MR MINIT 
CHICHESTERBEN
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a víruslaborba, 

kiegyensúlyozott, kreatív, a kihívásokat élvező 

munkatársat keresünk SPAM MÉRNÖKI pozícióba 

 

Hát nem a cég feladata boldoggá tenni a munkatársakat? Kiegyensúlyozott kö-

rülményeket teremtve, például a munka és a privát élet megfelelő mértékének bizto-

sításával, kreativitást fejlesztő feladatokkal, és a kihívások megfelelő mértékének 

kalibrálásával egyfajta ‘flow élményhez’ juttatni a munkavállalót?  De. Egy nyerő-

nyerő helyzetben ez a fő cél. Ez Richard Branson vezetési stílusa is. Számára a 

munka a kellemes társas élet része. De arra vigyáz, hogy a kiválasztott emberek 

eleve rendelkezzenek belső (intrinzik) motivációval: ‘A legjobb embereket szerzem 

meg, felteszem a kérdéseimet, aztán csak annyit mondok, na érezzük jól magunkat!’ 

(Des Dearlove, 2007) 

Magyarországon a külső és belső motiváció meglétét és kialakulását számtalan 

szociológus kutatja. Ebben a témában Martos Tamás írt figyelemre méltó doktori 

disszertációt: Életcél és lelki egészség a magyar társadalomban 2010-ben a Sem-

melweis Egyetem Mentális Egészségtudományok keretén belül.  A disszertáció rend-

kívül jól foglalja össze a pozitív pszichológia irodalmát általában és hasznos info r-

mációt ad a magyar belső értékrend jelenlegi képéről.  

A gyakorló HR-esek rendszerint hamar megtanulják kiismerni a munkavállalók 

motivációit. Naponta meghallgatják rosszkedvük vagy éppen jókedvük történeteit, és 

megpróbálnak valamiféle képet kialakítani az illető személyiségéről és megjósolni a 

várható viselkedésüket, felhasználva a pozitív pszichológiával foglalkozó kutatók 

már elfogadott megállapításait, hogy mi a kölcsönhatás a jól megélt élmény és a 

pozitív lépés között, illetve a rosszul megélt élmény és a cselekvés elkerülése között. 

(Seligman2000) 

Társadalmi innováció 

A leginkább figyelemre méltó és leghasznosabbnak látszó modellt az angol nef New 

Economic Foundation, Kutató-Politizáló-Megvalósító Csoport alkotta meg annak a 

megértésére, hogy miközben szükségünk van a lehetőségekre – pénz, technológia, jó 

gazdasági feltételek – nekünk magunknak kell akarni és felkészülni a lehetőségek 

kihasználására. Nagyon fenyegetően hangzik ez a világ, de kellő felkészültséggel 

megtanuljuk, hogyan használjuk ki azt, amit Richard Branson hangoztat: ‘Az üzleti 

lehetőség olyan, mint a busz. Mindig jön a következő.’ (Des Dearlove 2007) 

A londoni székhelyű nef alapítványt 1986-ban hozták létre az Alternatív Gazda-

sági Csúcsértekezlet vezetői, akik olyan kérdéseket fogadtattak el a G7 és G8 csúc s-

értekezlettel, mint a nemzetközi adósság. 

http://www.neweconomics.org/content/history-nef 

A Kutató-Politizáló-Megvalósító Csoport, a társadalom különböző rétegeinek 

(aktív) képviselőit egyesíti, és olyan új tehetségek és gondolkodók irányítják, mint 

Richard Layard, a London School of Economics professzora, aki a Nemzeti Jóllét 

program vezetője, és aki 2005-ben egy rendkívül nagyhatású könyvet adott ki: Bo l-

dogság: Tanulságok egy Új Tudomány területéről címmel. Az ő munkáját segíti 

többek között a társadalmi újító: Geoff Mulgan, akinek az életútja önmagában pél-

dakép az interdiszciplináris gondolkodásra és cselekvésre. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ Geoff_Mulgan 
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Céljuk az életminőség javítása olyan innovatív megoldásokkal, amelyek meg-

kérdőjelezik a jelenleg uralkodó gazdasági, környezeti és társadalmi nézeteket. Part-

nerkapcsolatban működnek és az embereket és a földünket helyezik a középpontba. 

Mind az egyén, mind a társadalom fejlődését olyan módon kívánják elérni, amely 

környezetileg fenntartható és társadalmilag igazságos.  

A nef boldogság-modellje 

A nef 2008ban kapott megbízást, hogy a Brit Kormány által létrehozott Foresight 

Project keretében fogalmazzon meg egy Jóléti definíciót, és hozzon létre indikátoro-

kat. A nef úgy találta, hogy a Jóllét egy dinamikus folyamat, ami a körülményeikkel 

való interakcióban, az emberek vagy nemzetek saját pszichológiai, illetve mentális 

tőkéjük kihasználásával érik el, és ennek pozitív vagy negatív érzete határozza meg 

a Jóllét mértékét. 

Kutatási eredményeik megerősítették, hogy a családhoz, a barátokhoz, a társa-

dalmi élethez és a politikai élethez kötődő célok erősítik a Jóllét érzését, míg a ka r-

rierhez és materiális javakhoz kötődő célok csökkenthetik, belekényszerítve az 

egyént egy hedonista taposómalomba. (Martos 2010) 

A Jóllét legfőbb mutatói az egyén számára: 

− a vitalitás, erő és képesség érzése; 

− a kontroll érzése: hogy azt teheti, ami számára érdekes, és értékes, és amitől 

sikeresnek és önállónak érezheti magát; 

− olyan belső erőforrásokra támaszkodhat, amelyek vagy segítenek neki mego l-

dani a problémákat, vagy a kontrollvesztést rugalmasan kezelve, elvárásait az 

adott helyzethez igazítja. 

A Jóllét további dimenziója az, hogy az ember mennyire érzi egy adott csopor t-

hoz való tartozását, illetve ennek a csoportnak a befogadó, megtartó erejét. Az em-

ber ‘társas lény’, és csak csoportban tud teljes életet élni. 

A nef Jólléti kutatások tehát arra keresnek választ, hogy az emberek hogyan élik 

meg a mindennapjaikat a körülmények, a cselekvéseik és belső erőforrásuk, azaz 

mentális tőkéjük dinamikus összjátékában. Ez a nef Jóllét definíciója. A nef Boldog-

ságmodell legfontosabb értéke az, hogy nem statikus, hanem állandó mozgásban 

van. 

Vagy felfelé tartó spirálban vagyunk, vagy lefelé tartó spirálban. Lehet, hogy az 

anyagi helyzetünk hirtelen leromlott, hogy elvesztettük az állásunkat, de ha támoga-

tó, megértő társ vagy társak vesznek körül, ha kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel 

rendelkezünk, ha fizikailag és szellemileg jó formában vagyunk, ha el tudjuk kép-

zelni, hogy lehet mást is csinálni, és talán annak a munkának is van érdekes, új isme-

reteket adó része, ha el tudjuk képzelni azt az örömöt, amit az új készség vagy ké-

pesség megtanulása ad, az új érdekes emberekkel való  találkozás izgalmát, és annak 

a lehetőségét, hogy egy motiváló csapat tagja lehetünk, akkor az erőt ad, hogy új ra 

nekiinduljunk a keresésnek. Ha azonban mindezek a mentális források hiányoznak, 

aminek rengeteg oka lehet, beindul egy depressziós spirál, aminek különböző fá j-

dalmas stációi után passzív vagy akár aktív önpusztítás lehet a vége.  

Sajnos ilyen drámai spirálok egyre inkább léteznek a Jóléti társadalmakban, an-

nak ellenére, hogy az emberiség még sohasem élt ilyen komfort szinten, legalábbis 

ilyen nagy számban. A Jólét fenntarthatósága és a környezet védelme miatt a pozitív 

spirálok beindítása is egyre nehezebb, főleg, ha az emberek csak a külső motivációk-

ra támaszkodnak. 
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JóJó

Jó

Jó

Napi és általános 
jó érzések

pl. boldogság, öröm, 
elégedettség, 

Jó működés és a 
szűkségeletek kielégítése

pl. függetlenség, 
hozzáértés, biztonság, 

másokkal való kapcsolat

Egyéni források

pl: egészség, rugalmasság, 
optimizmus,  pozitív 

önkép, spirituális értékek

Külső körülmények

pl. anyagi helyzet, a 
munkaerőpiac, oktatás, 

kereset (szint és stabilitás)  

Dinamikus modell, ami 
épít mind az extrinzik, 
mind az intrinzik
eröforrásokra

 
A nef kutatás, a National Accounts of Wellbeing, mely 22 európai ország mentá-

lis Jóllétét méri. http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/ igazi haszna az, hogy 

− dinamikus megközelítésével bemutatja a külső és belső motivációk egymásra 

hatását és a pozitív pszichológia (neurobiológiai) felfedezéséinek gyakorlati 

alkalmazását. 

Kezdeményezésük a fent említett Lord Layard vezette Action for Happiness 

csoport, amelyhez akárki csatlakozhat a világon. http://www.actionforhappiness.org/ 

A kezdeményezés felhívja a figyelmet a már évek óta növekvő önsegítő iroda-

lom számos művére, mint például Gretchen Rubin nagysikerű Happiness Project 

című könyvére, illetve népszerű blog portáljára. 

Különösen fontos szerepet játszanak azok a pszichoterapeuták, akik az úgy ne-

vezett egészséges embereknek segítenek visszanyerni vagy egyáltalán megtalálni a 

kontrollt az életükben, ami mint a nef meghatározásában is látható, a boldogság 

érzés egyik, ha nem a legfőbb tényezője: tudjam, hogy merre megyek és érezzem is, 

hogy haladok a célom felé. Ilyen Judith Sills könyve is: A kényelem csapdája 

(2004), mert ő pontosan a nef filozófiájának megfelelően dinamikusan és folyamatá-

ban elemzi azokat az erőforrásokat és technikákat, amelyekkel az emberek meg-

küzdhetnek saját boldogságukért vagy legyőzhetik boldogtalanságukat. Az ő megfo-

galmazása szerint: ‘ A túl sok munkával járó élet elhasználja a testet, a túl kevés 

erőfeszítést igénylő feléli a lelket. A két pólus között van egy kikötő, a lélektani 

kegyelem állapota, az érzelmi Jóllét terepe. Ez az ember kényelmi zónája. A menny-

ország. Amely természeténél fogva ideiglenes.’ (2004:14)  

Mindezek után a magyar humánerőforrás szakember számára érdekesek lehe tnek 

nemcsak a nef országokra lebontott Jólléti felmérései, hanem a nef consulting által 

kifejlesztett felmérő kérdőívek és fejlesztő programok, amelyek a munkahelyi Jóllé t-

re irányulnak http://www.well-beingatwork.net/ A Happiness at Work indikátorai 

természetesen a munkához kapcsolódó megelégedettséget, sikerélményt, a fejlődés 
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és tanulás lehetőségét mérik elsősorban, de ugyanolyan fontosságot tulajdonítanak, 

ha nem nagyobbat a kapcsolatok minőségének. Különösen a munkahelyi légkörnek, 

az együtt dolgozók hangulatának. 

 

Ugyanis: 

A HANGULAT RAGADÓS 

A mosoly feldob, felvidít, energiát ad; 

Az ember világosabban gondolkodik;

Nyugodt, nem fél; 

Nyitottabb lesz új ötletekre;

Könnyebben talál megoldást a 
problémákra;

Több információt képes befogadni és 
feldolgozni; 

Gyorsabban tanul ;

Jobban teljesít;

A jelenre fókuszál;

A szigorú arc szorongást kelt, 
félelmet; 

A harag és félelem ‘hülyít’ – mert  a 
szervezet  a stressz 
csökkentésével van elfoglalva;

Növekszik a szorongás, és ezzel 
együtt a probléma hárítása;

A gondolkodás és képzelet átmegy 
stand-by üzemmódba;

A súlyos arrogancia, megalázás vagy 
más mentális abúzus komoly lelki 
sérüléseket, sőt fizikai 
betegségeket is okozhat

 
 

Az ember un. ‘social animal’, azaz olyan lény, amely csoportban tud csak élni, 

és amelynek a boldogulását erősen befolyásolja csoport ‘össz – hangulatának’ (társas 

intelligenciájának) támogató, vagy romboló hatása. Ezért fontos az emberi erőforrás 

menedzsment számára odafigyelni a munkavállalók egyéni boldogságára.  

Függelék 

A nef Nemzeti Jóllét Indikátorai: 

http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/explore/indicators/zwbi  

Általános Jóllét indikátorai 

 
 

Az Általános Jóllét mutatóit két fő indikátor, az Egyéni Jóllét és a Társadalmi 

Jóllét indikátoraiból kapjuk meg. Az egyéni Jóllét 67%-ban számít, míg a társadalmi 

Jóllét 33%-ban. Tehát 2:1-hez a viszonyuk. További információk: 

http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/explore/indicators/zwbi 

Kielégítő 

élet 

Jelentés és 

életcél 

Függet-

lenség 
Együtt-

működés 

Bizalom és 

elfogadottság 

Támogató 

kapcsolatok 

Pozitív 

működés 

Rugalmasság Optimizmus 
Pozitív 

önkép 

Negatív 

érzések 

hiánya 

Pozitív 

érzések 

Rugalmas-

ság és 

önbizalom 

Vitalitás 
Érzelmi 

Jóllét 

Munkahelyi 

Jóllét 

Társadalmi 

Jóllét 
Egyéni 

Jóllét 

Kompe-

tencia 
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Érzelmi Jóllét: Az érzelmi Jóllét azt méri, hogy az emberek milyen mértékben 

élnek át pozitív vagy negatív érzelmeket. Ez két indikátorból áll. A negatív érzelmek 

hiánya nem ugyanaz, mint a pozitív érzelmek megléte, de a kettő összeadódik.  Ma-

gyarországon a pozitív érzések az átlag alatt vannak 4.5, míg a negatív érzelmek 

hiánya 3.6 értékkel a legalacsonyabb, azaz a negatív érzelmek itt a legmagasabbak a 

22 európai ország összehasonlításában. 

Kielégítő élet: Viszonylag egyszerű indikátor: azt kérdezi, hogy az illető meny-

nyire elégedett élete folyásával. Mennyire érzi úgy, hogy az elképzelt, illetve vá-

gyott célok felé haladnak életének eseményei és történései.  

Vitalitás: Azt méri, hogy az emberek mennyire érzik magukat energikusnak, 

egészségesnek és fizikailag aktívnak. 

Rugalmasság és önbizalom: Ez méri leginkább pszichológiai erőforrásunkat és 

mentális tőkénket. A következő elemekből áll: pozitív önkép, optimizmus és ruga l-

masság 

Pozitív önkép: A pozitív önkép azt jelzi, hogy mennyire érezzük magunkat jól a 

saját bőrünkben. Optimizmus: Azt méri, hogy mennyire vagyunk derűlátóak a jövőt 

illetően, mennyire hiszünk abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Rugalmasság: 

Azt méri, hogy mennyire vagyunk képesek megbirkózni az élet nehézségeivel. M i-

lyen gyorsan nyerjük vissza életkedvünket és a cselekvéshez szükséges energiáinkat.  

Pozitív működés: Azt méri, hogy az emberek mennyire állják meg a helyüket a vi-

lágban. Mennyire képesek az elvárásoknak megfelelően működni.  Négy elemből áll: 

Függetlenség, autonómia, mely azt vizsgálja, hogy az emberek mennyire dönthetnek 

szabadon cselekedeteikben és mennyi idejük van a feladataik kielégítő elvégzésére. 

Kompetencia – azt vizsgálja, hogy mennyire érzik magukat sikeresnek a munkájuk-

ban és mennyire tudják kihasználni képességeiket és tudásukat.  Önmegvalósítás – 

mennyire érzik sajátjuknak, amivel foglalkoznak, és milyen lehetőségeik vannak a 

fejlődésre. Értelmes élet – mennyire értékelik mások, a szűkebb kör és a tágabb 

társadalom azt, amit csinálnak. 

Társadalmi Jóllét: A támogató kapcsolatok a társadalmi Jóllét egyik komponen-

se és a kapcsolatok mélységét és minőségét méri, azaz a családhoz és barátokhoz 

fűződő, illetve más támogatást nyújtó emberekhez fűződő kapcsolatokat, azoknak a 

mélységét és minőségét. 

Bizalom és elfogadottság: Bizalom és elfogadottság a társadalmi Jóllétnek a fő inde-

xe. Azt méri, hogy az emberek mennyire bíznak meg a másokban, mennyire érzik, 

hogy tisztelettel és fair módon bánnak velük, hogy mennyire becsüli meg és támo-

gatja őket a helyi közösség. 

Munkahelyi Jóllét: A munkahelyi Jóllét az élet egy specifikus területére kifej-

lesztett indikátor, és olyasmikre kérdez rá, mint a munkával való elégedettség, a 

munka és a privát élet egyensúlyára, a munkahelyi légkörre, a munkatársakkal kap-

csolatos érzelmekre és hangulatokra, illetve a munkakörülményekre. A felmérés 

csak a foglalkoztatásban lévőkre terjedt ki. 
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Országonkénti összehasonlítások 
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