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A Stiglitz-Sen-Fitoussi Jelentés 
 

2008 februárjában Nicholas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke, elégedetlen lévén a gazdaságról és 

a társadalomról szóló statisztikai információk jelenlegi állásával, felkérte Joseph Stiglitzet (a Bizottság 

elnöke), Amartya Sent (tanácsadó) és Jean Paul Fitoussit (koordinátor) egy bizottság alakítására. A 

bizottságot később „Bizottság a Gazdasági Teljesítmény és a Társadalmi Fejlődés Mérésére” névre 

keresztelték. A Bizottság célja az volt, hogy felmérjék a GDP mint a gazdasági teljesítmény és a 

társadalmi fejlődés jelzőjének korlátait, beleértve a mérésével kapcsolatos problémákat is; 

megvizsgálják, milyen további információkra lehet szükség ahhoz, hogy a társadalmi fejlődést jobban 

kifejező indikátorok készüljenek; alternatív mérési módszerek megvalósíthatóságát elemezzék, 

valamint megvitassák, hogy miként lehet megfelelő módon bemutatni a statisztikai anyagokat. 

A statisztikai indikátorok valóban fontosak a társadalmi fejlődésre irányuló stratégiák 

megalkotásában és értékelésében, csakúgy, mint a piacok működésének értékelésében és 

befolyásolásában. Szerepük az utóbbi két évtizedben jelentősen felértékelődött. Ez az oktatás 

szintjének emelkedését, a modern gazdaság összetettségének fokozódását és az információs 

technológiák széles körű használatát tükrözi. Az „információs társadalomban” sokkal könnyebb 

hozzáférni az adatokhoz, beleértve a statisztikai adatokat is. Egyre többen követik figyelemmel a 

statisztikai adatok alakulását azért, hogy jobban informáltak legyenek, vagy hogy megalapozottabb 

döntéseket hozhassanak. A növekvő információigényre adott válaszként jelentősen bővült a 

statisztikai szolgáltatások köre, új területeket és jelenségeket fedve le. 

Gyakran azonban jól érzékelhető különbség van egyes fontos társadalmi-gazdasági változók, mint a 

gazdasági növekedés, az infláció, a munkanélküliség stb. standard mérése és az általános 

közvélekedés között. A standard mérések azt sugallhatják például, hogy az emberek által 

tapasztaltnál kisebb az infláció vagy nagyobb a növekedés, és a kettő közötti különbség akkora és 

annyira általános lehet, hogy azt már nem lehet pusztán humánpszichológiai okokkal vagy azzal 

magyarázni, hogy az emberek túlértékelik a pénz jelentőségét. Néhány országban ez a különbség 

egyenesen aláásta a hivatalos statisztikákba vetett hitet és ez egyértelműen hatása van arra, ahogyan 

a köz vélekedik a gazdaság állapotáról és a szükséges stratégiákról. 

Különféle magyarázatok születtek arra vonatkozóan, hogy mi okozza a különbséget a társadalmi-

gazdasági jelenségek statisztikai mérései és az állampolgárok ugyanazon jelenségekről alkotott 

véleménye között: 

 A statisztikai koncepciókkal nincs gond, de a mérés folyamata tökéletlen lehet; sok esetben 

arról is vita folyik, hogy melyek a helyes koncepciók, és mi a megfelelő módja az egyes 

koncepciók használatának; 
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 Amikor nagy változások történnek az egyenlőtlenségek terén (általában a jövedelmek 

eloszlásában), akkor a bruttó nemzeti termék (GDP) vagy bármilyen más, per főre számított 

összesítés pontatlan képet adhat arról a helyzetről, amibe a legtöbb ember került. Ha az 

egyenlőtlenség az egy főre jutó GDP növekedéséhez képest növekszik, a legtöbb ember a 

korábbinál rosszabb anyagi helyzetbe kerülhet, annak ellenére, hogy az átlagjövedelem nő.  

 Az általánosan használt statisztikák nem feltétlenül tudnak „megfogni” bizonyos, az 

állampolgárok jól-létére egyre nagyobb hatással lévő jelenségeket. Például a közlekedési 

dugók növelhetik a GDP-t a megnövekedett üzemanyag-fogyasztás révén, azonban 

nyilvánvalóan nem javítják az emberek életminőségét. Vagy például, ha az emberek 

aggódnak a levegőminőség miatt, és a légszennyezettség mértéke nő, akkor a légszennyezést 

figyelmen kívül hagyó statisztikai mérések pontatlan értékelést fognak adni arról, hogy mi 

történik az emberek jól-létével. A fokozatos változások mérését célzó irányzat pedig 

alkalmatlan lehet arra, hogy kimutassa a hirtelen bekövetkező környezeti változások – mint 

például az éghajlatváltozás – jelentette kockázatokat. 

 Az a mód, ahogyan a statisztikai adatokat bemutatják vagy használják, torz képet adhat a 

gazdasági jelenségek irányzatairól. Például rendszerint nagy hangsúlyt kap a GDP, holott a 

nettó nemzeti összterméknek (ami számításba veszi az értékcsökkenés hatását) vagy a 

háztartások valódi bevételének (amely a gazdaságon belül a háztartások tényleges 

jövedelmére koncentrál) sokkal lényegesebbnek kellene lennie. Ezek a számok markánsan 

eltérhetnek. Nem arról van szó, hogy a GDP mint olyan rossz, csak rosszul használják. Amire 

szükség van, az az egyes mérések megfelelő felhasználásának jobb megértése. 

A jelentés különbséget tesz a jelenlegi jól-lét és a fenntarthatóság értékelésekor, azaz hogy mennyire 

lehet mindezt hosszú távon fenntartani. A jelenlegi jól-lét egyaránt kapcsolódik a gazdasági 

forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az emberek életének nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz 

(mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogyan éreznek, milyen a természeti környezet, amiben élnek). Az, 

hogy a jól-lét ezen szintjei fenntarthatók-e, attól függ, hogy a mi életünkben fontos „tőkét” 

(természeti, fizikai, emberi, társadalmi tőke) továbbadjuk-e a következő generációknak.  

A jelentés másik kulcsüzenete és egységes motívuma, hogy eljött az ideje annak, hogy mérési 

rendszereinkben a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény méréséről az emberek jól-létének a mérésére 

helyezzük. A jól-lét mérését pedig a fenntarthatósággal összefüggésben kell vizsgálni. A termelés 

mérésében mutatkozó hiányosságok ellenére e témáról még mindig sokkal többet tudunk, mint a jól-

létről. A hangsúly megváltoztatása nem jelenti a GDP és a termelés mérésének elhagyását. Ezek 

mérését a piaci termeléssel és a foglalkoztatással kapcsolatos aggodalmak tették szükségessé, és a 

továbbiakban is sok fontos kérdésre fognak választ adni, például a gazdasági aktivitással 

kapcsolatban. A jól-lét hangsúlyozása azonban fontos, mert úgy tűnik, egyre nagyobb a szakadék az 

összesített GDP-adatokból származó információk és a között, hogy mi számít ténylegesen az emberek 

jól-léte szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egy olyan statisztikai rendszert kell kidolgozni, ami a piac 

aktivitásának mérését az emberek jól-létét középpontba helyező, valamint a fenntarthatóságot is 

megragadó mérésekkel egészíti ki.  
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A szerzőhármas ajánlásai az új mérési módszertan kidolgozására 

1. ajánlás: Az anyagi jólét értékelésénél inkább a jövedelem és a fogyasztás kerüljön előtérbe, 

a termelés helyett  

2. ajánlás: A háztartások nézőpontjának hangsúlyozása  

3. ajánlás: A jövedelmet és a fogyasztást a vagyonnal együtt kell vizsgálni  

4. ajánlás: Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövedelem, a fogyasztás és vagyon eloszlására a 

jövedelem, a fogyasztás és a vagyon átlagának méréséhez hozzá kell tenni olyan 

indikátorokat, amelyek ezek eloszlását tükrözik.  

5. ajánlás: A jövedelem mérése terjedjen ki a nem-piaci tevékenységekre  

6. ajánlás: Az emberek életminősége objektív körülményeiktől és adottságaiktól függ. 

Lépéseket kell tenni azért, hogy az emberek egészségére, személyes tevékenységeire és 

környezeti feltételeire vonatkozó mérések jobbak legyenek. Különösen alapos erőfeszítéseket 

kell tenni olyan szilárd és megbízható mérési módszerek kifejlesztésére és végrehajtására, 

amelyek a társadalmi kapcsolatokra, a politikai képviseletre és a bizonytalanságra – amelyek 

kimutathatóan befolyásolják az élettel való megelégedettséget – irányulnak.  

7. ajánlás: Az életszínvonalat leíró indikátoroknak minden területre kiterjedően, átfogó 

módon értékelniük kell az egyenlőtlenségeket.  

8. ajánlás: A felméréseket olyan módon kell megtervezni, hogy minden személynél meg 

lehessen állapítani az életszínvonalat leíró témakörök közötti kapcsolatokat, és ezeket az 

információkat kellene felhasználni a különböző területeket érintő stratégiák tervezésekor.  

9. ajánlás: A statisztikai hivataloknak biztosítaniuk kell azokat az információkat, amelyek az 

életminőség egyes dimenzióinak összekapcsolásához, és ezáltal különböző indexek 

megalkotásához szükségesek. 

10. ajánlás: Az objektív és a szubjektív jól-lét mérése egyaránt kulcsfontosságú információkat 

szolgáltat az emberek életminőségéről. A statisztikai hivataloknak saját felméréseikbe olyan 

kérdéseket kell beépíteniük, amelyek révén megfoghatóvá válna az emberek életértékelése, 

a boldogságérzettel kapcsolatos tapasztalataik és a prioritásaik. 
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11. ajánlás: A fenntarthatóság értékeléséhez szükség van egy jól meghatározott 

indikátorrendszerre. E rendszer elemeinek azzal a megkülönböztetett sajátossággal kell 

rendelkezniük, hogy értelmezhetők legyenek az általuk jellemzett „tőkék” változóiként. A 

fenntarthatóság pénzügyi indexének is megvan a helye a rendszerben, de a jelenlegi 

legkorszerűbb megközelítések szerint alapvetően a fenntarthatóság gazdasági szempontjaira 

kell koncentrálnia. 

12. ajánlás: A fenntarthatóság környezeti szempontjait elkülönítve kell nyomon követni, 

amihez jól kiválasztott fizikai indikátorok sora szükséges. Különösen szükség van egy olyan 

egyértelmű indikátorra, amely a környezetkárosodás veszélyes szintjének közelségére utal 

(például az éghajlatváltozáshoz vagy a halállomány csökkenéséhez kapcsolódik). 

 

A jelentés ajánlásai alapján a következő területeket kellene egyidejűleg számításba venni:  

I. Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon);  
II. Egészség;  
III. Oktatás;  
IV. Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve;  
V. Politikai képviselet és kormányzás;  
VI. Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok;  
VII. Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek);  
VIII. Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.  
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A hazai modellszámítás indikátorrendszere és módszertana 
 

A modellünk kialakításakor a kiindulópontot minden esetben Stiglitz–Sen–Fitoussi Jelentésben 

megfogalmazott ajánlások jelentették. Arra törekedtünk, hogy ezeket lehetőség szerint figyelembe 

vegyük a hazai jól-lét indikátor kialakítása során, de több ponton is komoly adathiánnyal 

szembesültünk. Ide sorolható a környezeti fenntarthatóság, a vagyoni helyzet, illetőleg a háztartás 

(család) alapú megközelítés érvényre juttatatása. Országos, sőt több esetben régiós szinten 

elérhetőek effajta mutatók, adatok, ám alacsonyabb területi szinteken – így például település, 

kistérség, járás, agglomeráció vonatkozásában – nem állnak rendelkezésre effajta adatok. 

Mindezek figyelembe vételével a jól-léti mutatószám meghatározásakor két részre bontottuk a 

felhasznált mutatókat. A jó lét mutató központi elemét azok az indikátorok jelentik, amelyek 

települési szinten könnyen előállíthatóak a Központi Statisztikai Hivatal rendszeres adatszolgáltatása 

révén (ide sorolhatóak különösen a Népszámlálási adatok, valamint a Területi Statisztikai Adatok 

Rendszere – Tstar). A változók másik – „kiegészítő” vagy „eseti” jellegű – körét azok a mutatók 

jelentik, amelyek adatigényét csak célirányos adatfelvételek révén biztosíthatjuk, így a mutató 

értékeinek újbóli meghatározása, azaz az időbeli változás megragadása csak költséges és időigényes 

újbóli célzott adatfelvétel révén biztosítható.  

A felhasznált mutatók effajta szétválasztását az indokolja, hogy 

- a bázis indikátorok révén számított jól-lét mutató nem igényel idő- és költségigényes saját 

adatfelvételt, a szokásos statisztikai adatforrásokból az adatigénye kielégíthető, széles 

időtartományban – akár korábbi időpontokra is – meghatározható a mutató értéke, így 

alkalmas az időbeli folyamatok feltárására. 

- A saját adatfelvételen alapuló mutatók révén biztosítható a SFF-jelentésben megfogalmazott 

ajánlások követése, de éppen egyediségük miatt korábbi időpontokra a mutató értéke nem 

határozható meg, s a későbbi időpontokra történő meghatározhatósága pedig alapvetően 

külső tényezőktől függ (rendelkezésre állnak-e források az adatgyűjtés megismétlésére). 
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- A bázisindikátorok és az eseti indikátorok szétválasztásával vizsgálható, hogy a célzottan 

felvett adatokból számított változók milyen mértékben módosítják a jól-lét mutató 

bázisindikátoraiból számított értéket – s felveti annak lehetőségét, hogy ennek révén sikerül 

egy olyan proxy-változói kört lehatárolni, amely kellő együttmozgást mutat ezekkel az 

adatigényük miatt nehezen meghatározható változókkal. 

 

Mindezek után tekintsük át, milyen területeken, milyen mutatókkal, mutató-csoportokkal 

kíséreltük meg az objektív jól-lét megragadását. A jól-lét dimenzióinak kialakításakor a 

kiindulópontot a Stiglitz-jelentés ajánlásai jelentették, ehhez azonban még hozzárendeltük a 

nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján relevánsnak ítélt modellek dimenzióit 

(változóit), hogy megragadhassuk azokat a területeket, amelyek szerepeltetése 

szükségesnek. Ilyen referenciapontként a Canadian Index of Well-Being-et (CIW), a német 

Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität-et (WWL), illetve az OECD Your Better Life Index-ét 

(BLI) vettük figyelembe. Ahogyan az az 1. számú táblázatból is látható, a relevánsnak ítélt 

modellek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a vizsgált dimenziók tekintetében. Hiszen: 

 a jövedelem; 

 a foglalkoztatás; 

 az oktatás – képzettség; 

 a környezeti jellemzők; 

 a demokratikus értékek – részvétel; 

 az egészségügyi helyzet 

valamennyi modellben megjelenik, s ezen túlmenően pedig további közös dimenziók is 

nevesíthetőek, amelyek legalább három modellben megjelennek, ezek pedig: 

 a lakhatás; 

 a közösségi – társadalmi élet; 

 a közbiztonság, valamint  

 a szabadidő. 
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Ezen közös jól-léti dimenziókat még kiegészítettük két olyan speciális területtel, amely 

Magyarország esetében feltételezhetően befolyással van a jól-létre, ez pedig az alapvető 

közszolgáltatások lakóhelyen való elérhetősége, illetőleg magának a településnek a 

demográfiai fenntarthatósága. E két dimenzió beemelésével az ország aprófalvas 

településeinek sajátos problémáit kívántuk megragadni, hiszen ezek alapvetően 

meghatározzák az ott élők életminőségét, jól-létét, jövőjét.  

 

Látható, hogy a jól-lét dimenzióinak meghatározásakor a lehető legátfogóbban kívántuk 

megragadni a kérdést, ugyanakkor egy fontos területet szándékoltan figyelmen kívül 

hagytunk: ez pedig az állami/önkormányzati eladósodottság. Az állami – önkormányzati 

gazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának beemelése a modellbe rendkívül fontos elem 

lenne, ugyanakkor Magyarországon az utóbbi időben megvalósított átalakítás (az 

önkormányzati feladatok újragondolása, s ezzel összefüggésben a finanszírozás átalakítása) a 

múltbeli adatok elemzését értelmetlenné tette. A jövőre nézve ez fontos feladatot jelent, 

hogy a hazai a jól-lét modell ezt a területet is valamilyen módon figyelembe vegye. 

 

1. táblázat: A jól-lét dimenziói néhány releváns modell esetében 

Stiglitz ajánlások Canadian Index of 
Well-being 

OECD YOUR 
BETTER LIFE INDEX  

Wachstum, 
Wohlstand, 
Lebensqualität  

Adaptált hazai jól-lét 
modell 

Anyagi életszínvonal 
(vagyon); 

Életkörülmények 
(lakás index) 

Lakhatás X Lakhatás 

Anyagi életszínvonal 
(jövedelem) 

Életkörülmények 
(jövedelem) 

Jövedelem 
Jövedelem 
megoszlás 

Jövedelem 

IV. Egyéni 
tevékenységek, a 

munkát beleértve; 

Életkörülmények 
(munka) 

Foglalkoztatás Foglalkoztatás Foglalkoztatás 

VI. Társadalmi és 
személyes jellegű 

kapcsolatok; 
Közösségi blokk Közösség X 

Társadalmi és 
személyes jellegű 

kapcsolatok 

III. Oktatás; Oktatási blokk 
Oktatás, 

képzettség 
Képzés Oktatás 
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Stiglitz ajánlások Canadian Index of 
Well-being 

OECD YOUR 
BETTER LIFE INDEX  

Wachstum, 
Wohlstand, 
Lebensqualität  

Adaptált hazai jól-lét 
modell 

VII. Környezet 
Környezeti 

fenntarthatóság 
Környezet Ökológiai dimenzió Környezet 

V. Politikai képviselet 
és kormányzás; 

Demokratikus 
részvétel blokk 

Civil aktivitás, 
részvétel 

Szabadság 
Demokratikus 

részvétel 

II. Egészség; Egészség Egészség Várható élettartam Egészség 

VIII. Gazdasági és 
fizikai jellegű 

bizonytalanság. 

Közösségi blokk 
(bűnözés) 

Biztonság X Kockázatok 

IV. Egyéni 
tevékenységek, a 

munkát beleértve; 

Szabadidő, kultúra 
blokk 

Munka-szabadidő 
egyensúly 

X Szabadidő 

Időfelhasználás 

X X X Államadósság 
Térség, település 

demográfiai 
fenntarthatósága 

X X X GDP 

Alapvető, közép és 
felsőfokú 

közszolgáltatások 
helyi elérhetősége 

X X Elégedettség az 
élettel 

X X 

Forrás: saját szerkesztés 

Megjegyzés: dőlt betűvel jelöltük a kizárólag szubjektív felmérések során vizsgálható dimenziókat! 

A továbbiakban tekintsük át, hogy az egyes jól-léti területeket, dimenziókat, milyen változók, 

mutatók révén kívánjuk megragadni, s ezek során milyen adatforrásokra támaszkodhatunk. 

A lakhatás dimenziója  

Ez a dimenzió a Stiglitz ajánlások közt, valamint a kanadai (CIW) és az OECD modellben (BLI) is 

megjelenik. A lakáskörülmények közül feltételezhetően befolyásolja az érintettek jól-létét a lakás 

zsúfoltsága, a lakás komfortossága, illetve a lakás építésének ideje, így ennek megfelelő mutatókat 

képeztünk. 

Dimenzió Mutató Adatforrás Megjegyzés 

Lakás- 
körülmények. 

100 szobára jutó lakó Népszámlálás, 
2011 

Zsúfoltság megragadására 
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Épített környezet Komfort nélküli és 
szükség és egyéb 
lakás aránya, 2011 

Népszámlálás, 
2011 

A lakás kényelmi felszereltsége alapján  

Komfortos és 
összkomfortos 
lakások aránya, 2011 

Népszámlálás, 
2011 A lakás kényelmi felszereltsége alapján 

Egészségtelen 
lakások aránya 

Kérdőív Nedves, penészes, sötét lakás, hideg lakás 

1990 után épült 
lakások aránya 

Népszámlálás, 
2011 

 Feltételezve, hogy az újonnan épített lakások a 
szigorúbb előírások miatt magasabb minőséget 
képviselnek, mint a korábban építettek. 

Kiépített belterületi 
utak aránya 

Tstar 2011 Összes belterületi útból szilárd burkolatú, kiépített 
utak aránya, % 

 

A jövedelem dimenzió  

A jövedelem valamennyi relevánsnak ítélt modellben megjelenik, így a hazai viszonyokra adaptált jól-

lét modellben is fontos szerepet tölt be. A jövedelmi dimenzióhoz 3 mutatót képeztünk, amely a 

terület más-más jellemzőit ragadja meg. Így figyelembe vesszük az egy adózóra jutó átlagjövedelmet, 

ami a térségben elérhető jövedelmeket jellemzi, az egy aktív korúra jutó átlagjövedelmet, ami a 

térség fogyasztási lehetőségeire utal, illetve a Stiglitz-bizottság ajánlásainak megfelelően az eloszlás 

kérdését – a jövedelmi egyenlőtlenséget– is beemeltük a vizsgálatba, amikor „Robin Hood” indexet 

számoltunk, annak megállapítására, hogy a jövedelmek mekkora hányadát kellene újraosztani a 

jövedelmi egyenlőség megteremtéséhez.  

 

Dimenzió Mutató Adatforrás Megjegyzés 

Jövedelem Robin Hood index, 
2011 

Tstar 2011 Tstar személyi jövedelemadó bevallási adatok - 6 db 
jövedelmi osztály képzése után egyenlőtlenség 
mérése: a jövedelem mekkora részét kellene 
átcsoportosítani, hogy ne legyen jövedelmi 
egyenlőtlenség az egyes csoportok között 

Átlagjövedelem egy 
adózóra 

Tstar 2011 Az adott munkaerőpiacon mi a jellemző, elérhető 
jövedelem 

Átlagjövedelem egy 

gazdaságilag aktív 

korú lakosra  (15-74 

éves) Tstar 2011 A fogyasztási lehetőségeire utal 
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A foglalkoztatás dimenziója  

Ez a terület minden modellben hangsúlyosan megjelenik, s lefedi a Stiglitz–ajánlások „egyéni 

tevékenységek” dimenziójának egy témakörét. A jól-létre alapvetően kihat, hogy az egyén 

mennyiben képes megbecsült, hasznos munkát végezni, s mennyiben van ebből időszakosan, vagy 

tartósan kirekesztve. Ezt a jól-léti területet 2 mutatóval ragadjuk meg: a munkanélküli és a 

foglalkoztatási rátával.   

Dimenzió Mutató Adatforrás Megjegyzés 

Foglalkoztatási 
blokk 

Munkanélküli 
ráta 

Népszámlálás, 
2011 

munkanélküli ráta 
(munkanélküli/(munkanélküli+fogl)*100, 
2011 

Foglalkoztatási 
arány 

Népszámlálás, 
2011 

Foglalkoztatási arány= Foglalkoztatott az aktív 
korúak arányában, 2011 

 

A társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok dimenziója  (szubjektív jól-lét) 

A Stiglitz-ajánlások „társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok” dimenziója egy rendkívül fontos 

szubjektív jól-léti területet ölel fel. A társadalmi és személyes kapcsolatok léte, erőssége, intenzitása 

ugyanis alapjaiban képes felülírni az objektív jól-léti dimenziók hatásait, s e területen 

Magyarországon komoly problémákról adnak számot a kutatások (lásd. Lelkes 20061, Molnár, 

Kapitány 20132). A kérdéskör adathiány miatt teljes egészében a kérdőíves adatfelvétel eredményeire 

kell, hogy támaszkodjon. 

 

 

                                                           
1
 Lelkes O. 2006: Knowing What is Good for You. Empirical Analysis of Personal Preferences and the “Objective 

Good”. The Journal of Socio-Economics, 35:. 285–307. 
2
 Molnár Gy., Kapitány Zs. 2013: Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel? A szubjektív jóllétet 

befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon, MT-DP – 2013/47, 
Műhelytanulmányok, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-Tudományi 
Intézet, Budapest. 
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Az oktatási–képzési dimenzió  

Minden modellben hangsúlyosan megjelenik, lefedve a Stiglitz-ajánlások oktatási témakörét. E 

területen két változót építettünk a modellbe, a legalább középfokú végzettségűek arányát és az 

egyetemi–főiskolai diplomával rendelkezők arányát.  

 

Dimenzió Mutató Adatforrás Megjegyzés 

Oktatás Legalább középfokú iskolai 
végzettségűek a 18-x 
népesség arányában, 2011 

Népszámlálás, 
2011 

Középfokú iskolai végzettségűek, akiknek a 
legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem, 
főiskola, érettségi, illetve középfokú iskola 
érettségi nélkül. 

Diplomások aránya a 25-x 
népesség arányában, 2011 

Népszámlálás, 
2011 

Egyetemi, főiskolai diplomával rendelkezők a 
25-x évesek arányában, 2011 

 

A környezeti fenntarthatóság dimenziója  

A Stiglitz-ajánlások „környezet – jelenlegi és jövőbeni feltételek” dimenzióját fedi, és számítására 

minden modellben találtunk kísérletet, de eltérő megközelítéssel. A kérdéskörrel kapcsolatban két 

alapvető probléma van: egyrészt az emberiség jelenlegi erőforrás-felhasználása teljességgel 

fenntarthatatlan, itt csupán pozitívnek vélt irányba tett elmozdulásról beszélhetünk. Ez alapján 

alapvetően a kommunális hulladék (folyékony és szilárd) ártalmatlanítása területén elért 

eredményeket építettük be a modellbe. A másik probléma pedig az adatok biztosíthatóságával 

kapcsolatos: a választott alacsony területi szinten (település, járás, kistérség) több alapvető 

környezeti fenntarthatósági mutató sem értelmezhető (pl. biodiverzitás-indexek), másrészt pedig 

ilyen területi szinten nem kerül sor adatgyűjtésre (pl. légszennyezettség). 

Települési szinten a levegő, a talaj és a víz vonatkozásában egyedül a vízre, pontosabban a vezetékes 

ivóvíz minőségére állnak rendelkezésre adatok, így kényszerűen csupán ezt, azaz az egészségtelen 

vízzel ellátott lakosok arányát vettük figyelembe. 
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Dimenzió Mutató Adatforrás 

Környezeti 
fenntarthatóság  

Ivóvízvezetékkel ellátott lakásból 
közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya, 2011 

Tstar 2011 

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont 
lakások aránya, 2011 

Tstar 2011 

Rossz ivóvízzel ellátott népesség 
aránya 

201/2001. (X. 25.) Korm. 
Rendelet alapján 

 

 

A demokratikus részvétel dimenziója  

A Stiglitz-ajánlások „politikai képviselet és kormányzás” dimenzióját fedi, és számítására minden 

modellben találtunk kísérletet, de eltérő megközelítéssel. A demokratikus részvétel a jól-lét egyik 

fontos összetevője, amely szorosan kapcsolódik a társadalmi kapcsolatok területéhez, a bizalomhoz 

és az egyéni felelősség, szerepfelfogáshoz. A területen két mutatót definiáltunk: a 2010-es 

országgyűlési és az önkormányzati választási részvételt (%), amely az ország valamennyi településére 

meghatározható és a jövőben is számítható a mutató. 

Dimenzió Mutató Adatforrás 

Politika - 
demokratikus 

aktivitás 

Részvételi arány az 
önkormányzati választásokon 
2010.,  

www.valasztas.hu adatai alapján az önkormányzati 
választási eredmények - 2010. október 3.  

Részvételi arány az 
országgyűlési képviselő 
választáson, 2010 

 www.valasztas.hu adatai alapján az Országgyűlési 
képviselőválasztás 1. fordulója - 2010. április 11. 
részvételi arány 

 

Az egészség dimenziója  

A Stiglitz-ajánlások „egészség” dimenzióját fedi, és számítására minden modellben találtunk 

kísérletet, meglepően hasonló megközelítéssel. A jól-létet alapvetően határozza meg az egészségügyi 

helyzet, amely a születéskor várható élettartamban ragadható meg a leginkább, amely magába sűríti 

mind az életmód, mind az egészségügyi ellátórendszer, a jövedelmi helyzet, a lakáskörülmények 

(stb.) hatásait. A születéskor várható élettartam módszertani okokból alacsony területi szinten 
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(kistérségi szint alatt) nem számítható, így ennek korrigálása érdekében bevontunk két olyan 

mutatót, amely települési szinten is számítható és alapvetően összefüggésben áll a várható 

élettartammal. Ez pedig a keringési és légzőrendszeri betegségben szenvedők aránya, amelyek szoros 

összefüggést mutatnak az életmóddal (mozgásszegény életmód, táplálkozási szokások, különböző 

szenvedélybetegségek), illetve lakáskörülményekkel (egészségtelen lakáskörülmények) és 

munkahelyi-lakóhelyi ártalmakkal (pl. levegőminőség). 

Dimenzió Mutató Adatforrás 

Egészségi blokk 100 fő 60-x éves lakosra jutó 
keringési rendszer 
betegségeiben szenvedő beteg, 
2011 

TEIR- Országos Egészségbiztosítási pénztár, Betegek 
száma BNO csoportosítása szerint, 2011 

100 fő 60-x éves lakosra jutó 
légzőrendszer betegségeiben 
szenvedő beteg, 2011 

TEIR- Országos Egészségbiztosítási pénztár, Betegek 
száma BNO csoportosítása szerint, 2011 

Születéskor várható élettartam Teir - Szociális ágazat adatai - lakossági idősorok, 
2011 

 

A kockázatok dimenziója  

A Stiglitz-bizottság ajánlásaiban ez a terület, mint a gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanságok 

dimenziója jelenik meg, de talán kifejezőbb a kockázatok elnevezés. A terület alapvetően arra 

reflektál, hogy az egyén jól-létét negatívan befolyásolja, ha fennáll annak veszélye, hogy életét, 

vagyonát külső tényezők hatására elveszíti. Ilyen kockázatot jelent az árvízi és belvízi fenyegetettség, 

a különböző bűncselekmények (személy és vagyon elleni), illetőleg a különböző (közlekedési, 

munkahelyi, otthoni) balesetek bekövetkezésének magas gyakorisága. 

Dimenzió Mutató Adatforrás 

Bizonytalanság - 
kockázat 

Árvíz által érintett település lakosai, 2011, fő TEIR-Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 2010 

Belvíz által érintett település lakosai, 2011, fő TEIR-Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 2010 

1000 lakónépességre jutó személy elleni 
bűncselekmény, 2011 

Tstar 2011 

1000 lakónépességre jutó vagyon elleni 
bűncselekmény, 2011 

Tstar 2011 

1000 lakosra jutó lakott területen történt 
közlekedési baleset, 2011 

Tstar 2011 
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1000 lakosra jutó külső okból bekövetkező 
mortalitás és morbiditás, 2011 

TEIR- Országos Egészségbiztosítási 
pénztár, Betegek száma BNO 
csoportosítása szerint, 2011 

 

A szabadidő dimenziója (szubjektív jól-lét) 

A társadalmi, egyéni kapcsolatok dimenziójához hasonlóan a szabadidő egyéni igényeihez igazodó 

eltöltésének lehetősége szintén meghatározó erővel bír az egyéni életminőségre, jól-létre, ugyanakkor 

ez a kérdés meglehetősen szubjektív, így jelenlegi modellszámításban ezt nem vesszük figyelembe. E 

témában adatfelvételek a számunkra releváns területi szinteken nem léteznek, így csak kérdőíves 

technikával kérdezhető le. A főbb blokkok: a családi-baráti kapcsolatok ápolására fordítható idő, a 

sport, kulturális és rekreációs tevékenységekre fordítható idő, ezek elérhetősége saját maga számára 

(idő, távolság, pénz, gyakoriság, minőség), nyári, vagy téli szabadság a településen kívül stb. 

 

Hazai sajátosságok dimenziói  

A korábban áttekintett dimenziók, változó-csokrok közös jellemzője, hogy a releváns nemzetközi 

modellek zömében, mindegyikében szerepelnek. Ezeken túlmenően azonban vannak olyan objektív, 

megragadható, számszerűsíthető tényezők, amelyek alapvető hatást gyakorolnak a hétköznapokra: 

az egyének jól-létére. Magyarország esetében ilyen fontos kérdés az elaprózódott településszerkezet, 

amely két területre is hatást gyakorol. Egyrészt a település lélekszáma szinte determinisztikusan 

meghatározza, hogy milyen alapvető közszolgáltatások érhetőek el helyben, ugyanis minél nagyobb 

lélekszámú egy település, annál nagyobb számban működnek helyben ilyen intézmények. A 

települések alacsony lélekszámának másik negatív következménye, a demográfiai 

fenntarthatatlanság, ami az elöregedő, kihaló falvakat sújtja. Itt nem csupán a csökkenő lélekszám 

jelent gondot, hanem az, hogy ezek a területek gazdaságilag is kiürülnek, a közszolgáltatások helyben 

elérhetetlenné válnak, jószerével az állam is kihúzódik ezekről a területekről. 

  

Dimenzió Mutató Adatforrás 

Alapvető 
közszolgáltatások 
elérhetősége 

Helyben elérhető 
közszolgáltatások száma  

Alapvető közszolgáltatások köre: háziorvosi 
szolgálat, gyógyszertár, járóbeteg szakellátás, 
bölcsőde, óvoda, általános iskola, könyvtár, idősek 
nappali intézménye, Tstar 2011 
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Demográfiai 
fenntarthatóság 

Természetes szaporodás (2001-
2011) a 2011-es lakónépesség 
ezrelékében 

Népszámlálás, 2011 

Vándorlási különbözet 2001–
2011 a 2011 lakónépesség 
ezrelékében 

Népszámlálás, 2011 

 

 

Az objektív jól-lét modell értékeinek meghatározása 
 

 A fentiekben áttekintett jól-léti dimenziók és változók révén lehetővé válik, hogy az objektív jól-létet 

dimenziónként 1-1 értékkel jellemezzük, sőt e dimenziókra jellemző értékekből csupán egyetlen jól-

léti indexértéket állítsunk elő.  

A jól-léti index értékének előállításakor az alapvető célunk az volt, hogy az adott területi egységet 

elhelyezzük az országos szinthez (átlaghoz) képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ily módon 

meghatározott jól-léti index időbeni változások követésére alkalmas, de nemzetközi 

összehasonlításra nem megfelelő. 

A kompozit jól-léti index létrehozásakor a változókat először is normalizáltuk a megfelelő területi 

szinten – települési, kistérségi, járási, agglomerációs, megyei és régiós – mért szórással, illetve az 

országos értékkel (ezt választva középértéknek).  

 

ahol x a normalizálandó érték,  a szórás, µ pedig a várható érték (középérték). 

Egy normalizált változó magas értéke azonban csupán annyit jelez, hogy az átlagos értéktől 

jelentősen eltér, de hogy ez pozitív, vagy negatív irányú hatást gyakorol az objektív jól-létre, az ebből 

önmagában nem állapítható meg. Szükséges ehhez az értékek értelmezése is, a normalizált változók 

értékeinek „egy irányba fordítása”, hogy a negatív érték mind a 30 változó esetében az országosnál 

kedvezőtlenebb jól-léti helyzetet, a pozitív érték pedig az országosnál jobb helyzetet mutasson3.  

Egy nagyon egyszerű példát mutatva: a magas munkanélküliség és a születéskor várható 

élettartam magas értéke nem egy irányba befolyásolja a jól-létet, hiszen a magas 

munkanélküliség negatívan, míg a születéskor várható magasabb élettartam kedvezően hat a 

jól-létre. 

                                                           
3
 Az egy irányba fordítás technikailag az érintett változók előjel váltását jelenti. 
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Az ily módon irányba rendezett normalizált változók értékeiből dimenziónként egyszerű számtani 

átlagot képeztünk, amely szám így az adott jól-léti dimenzióban jellemzi az adott területi egységet. A 

jól-léti dimenziónként külön-külön megállapított index-értékekből aztán előállítható a több dimenziót 

átfogó jól-lét index értéke is. E tekintetben két módszerrel is megállapítottuk a többdimenziós jól-léti 

index értékeit. Egyrészt összeadással előállítottuk a jól-léti dimenziók indexértékeiből az egyszerű, 

súlyozatlan értéket, amely tehát minden dimenziót azonos súllyal vett figyelembe. Másrészről pedig 

készítettünk egy súlyozott változatot is, amely során a tíz vizsgált dimenziót három csoportra 

bontottuk, a jól-létre gyakorolt vélelmezett hatás erőssége alapján. Az egyes dimenziók besorolásán 

és a súlyok meghatározásánál az angol deprivációs index4 gyakorlatát követtük, ennek megfelelően: 

- jelentősen felülsúlyoztuk a jövedelmi és a foglalkoztatási dimenziót (1,45),  

- mérsékelten felülsúlyoztuk az egészségi, a lakás és a képzettségi dimenziókat (1,05)  

- a többi öt dimenziót –kockázat, demokratikus részvétel, természeti környezet, 

közszolgáltatások elérhetősége, demográfiai fenntarthatósága– pedig alulsúlyoztuk (0,79) 

 

Az objektív jól-lét modellszámításának első eredményei 
 

A magasabb területi szintek felől az alacsonyabb aggregáltság felé haladva a szélsőértékek közötti 

különbség növekszik, mint általában minden területi adat esetében. A meglepő inkább az, hogy a 

szóródás növekedése elsősorban a negatív tartományban koncentrálódik, vagyis a rosszabb jól-lét 

indexű járások, kistérségek nagy számban jelennek meg, de ezek kedvezőtlen értékeit a megyei és 

regionális átlagok hatékonyan képesek „kisimítani”, hiszen ezek népessége zömében alacsony, 

szemben az általában kedvezőbb jól-lét indexet felmutató megyeszékhelyek és/vagy regionális 

centrumok nagyságával. 

Az ország területi szerkezete már a regionális (NUTS 2.) beosztás esetében sem mutat gyökeresen 

eltérő képet az alapvetően gazdasági vagy társadalmi mutatókra épülő, az elmúlt két évtized során 

tucatszámra készülő területi állapotot bemutató táblázatoktól, ábráktól. Ami eltérés adódik, az a 

társadalomszerkezeti és térszerkezeti kutatások alapján már sejthető volt, vagyis a Dél-Dunántúl 

pozíciójának rendkívül erőteljes romlása, mely a súlyozatlan mutatórendszer alapján a régiót 

egyértelműen a legkedvezőtlenebb, a súlyozott modellszámítás alapján Észak-Magyarország (és 

Észak-Alföld) társaságában a legrosszabbak közé helyezi. A korábbi – részben gazdasági, részben 

jövedelmi, részben munkaerő-piaci – kutatások alapján a Dél-Dunántúl helyzetét a Dél-Alföldhöz 

közelebb állónak láttuk, a modellszámítás alapján azonban a régióban sűrűsödő problémák komoly 

jól-lét deficitet generálnak.  

                                                           
4
 Indices of deprivation 2000, Department of the Environment, Transport and the Regions, Regeneration 

Research Summary, Number 31, London, 2000, 
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A súlyozatlan mutatórendszer alapján a Közép- és Nyugat-Dunántúl jól-lét értékei valamelyest 

alacsonyabbak, mint a jövedelmi és vagyoni helyzetet erőteljesebben figyelembe vevő számítás 

szerint, míg az észak-magyarországi és észak-alföldi esetekben fordított irányú elmozdulás látható. 

Vagyis, a jövedelmi helyzet a gazdasági transzformációban sikeresebb régiókban javítja, a tartós 

magas inaktivitással, munkanélküliséggel jellemezhető régiókban lerontja a jól-lét indexet. 

 

Megyei szinten értelmezve a jól-lét modellszámításokat, első helyen szembetűnő a főváros, Pest 

megye és Győr-Moson-Sopron kiugróan kedvező indexe és ezzel szemben 11 – zömmel keleten és 

délen fekvő megye erősen negatív mutatója. A leginkább jól-lét deficitesnek tűnő megyék köre 

pontosan visszatükrözi a más vizsgálatok eredményei szerint is leginkább elmaradott tereket (Borsod, 

Nógrád, Szabolcs, Somogy), de ezeknél szinte csak árnyalattal kedvezőbb a helyzet Baranyában, 

Békésben, illetve Bács-Kiskunban, Tolnában és Szolnokban, mind a súlyozatlan, mind a súlyozott 

modellszámítás szerint. A jövedelmi súlyozás általában rontja e megyék jól-lét indexét (minimális 

javulás csak Baranyában figyelhető meg), a legjobban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (majd 1,5 

ponttal). A súlyozott modellben e megyék köre kibővül Hajdú-Biharral is, ami Baranyával együtt azt 

üzeni, hogy egy relatíve jó helyzetűnek tűnő nagyváros sem képes a megyéjének objektív jól-lét 

indexét érdemben felfelé elmozdítani, ha az egyéb mutatók inkább lefelé húzzák az indexet. Az 

ország térszerkezete úgy válik hármas-osztatúvá, hogy a főváros−Pest megye és Győr-Moson-Sopron 

tágabb környezete (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas, Zala) egyöntetűen az átlag körül, 

vagy kicsivel a felett helyezkedik el, azaz térben tömbösödik a kedvező és átlagos terek 

elhelyezkedése, egyedül a „kakukktojás” Csongrád az, amely egyelőre valamelyest kiemelkedik a 

depressziós megyék sorából. Igaz, a jövedelmekre súlyozott jól-lét index esetében Csongrád indexe 

romlik, míg a többi átmeneti megye esetében kismértékben, de javul. Ez egyértelműen azok 

kedvezőbb munkapiaci helyzetére utal, míg Csongrádban a valamivel alacsonyabb aktivitási ráta 

mellé kifejezetten szerény ágazati bérszínvonalak is társulnak, ami vélhetően rontja a jól-lét index 

jövedelmi és vagyoni mutatóit. 

 

A TÁMOP projekt empirikus adatfelvétel területi sajátosságaihoz igazodva elkészítettük a nagy- és 

középvárosi agglomerációk objektív jól-lét mutatóit is. Az általánosságban is kijelenthető, hogy a 

valamilyen településegyüttesek általános jól-lét mutatója összességében jóval kedvezőbb, mint a 

nem agglomerációba sorolt településeké, hiszen az országos átlagot nullának tekintve, utóbbiak 

indexe a súlyozatlan modellben -8,06-nak, a súlyozottban -8,17-nek adódott5. Hibás lenne viszont az 

a feltevés, hogy minden településegyüttes jól-lét indexe lényegesen jobb az országos átlagnál. 

                                                           
5
 Érdekes adalék, hogy a nem agglomerációs települések a demokratikus részvételben és a kockázatok, 

bizonytalanság dimenzióiban egyáltalán nem rosszabb helyzetűek az országos átlagnál, viszont rendkívül erős a 
lemaradásuk a képzettségben, a foglalkoztatásban, a közszolgáltatások elérhetőségében, vagy a 
lakáskörülményekben az urbánusabb terekhez képest. 
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Valójában az elmúlt évtizedek gazdasági és társadalmi folyamatai eredőjeként több közép- és 

nagyvárosi agglomeráció esetében a központi szerepkörök megléte, a koncentrált, nagyobb méretű 

népesség önmagában nem vonta maga után az objektív jól-lét magasabb szintjét.  

Salgótarján agglomerációjának „mélyrepülése” e tekintetben nem meglepetés, ám a mértéke igen! A 

megyeszékhely és szűkebb vonzásterének jól-lét indexe alig jobb, mint az – amúgy országosan a 

második legrosszabb értéket mutató – Nógrád megyéé, és a jövedelmi súlyozás itt is, ott is csak 

súlyosabb problémákra enged következtetni. Szintén országos átlag alatti – bár csak árnyalatnyival – 

a Közép-Békés három meghatározó városát és térségét lefedő településegyüttes jól-lét indexe, illetve 

azt épp csak meghaladja Miskolc és Kaposvár objektív jól-lét mutatója. Mindhárom várostérség 

esetében közös, hogy a vagyoni-jövedelmi mutatók felülsúlyozása az index értékét rontja, de ennek 

léptéke nagyon eltérő: a békési esetben nagyon erős a negatív hatás, Miskolcon mérsékelt, 

Kaposváron csaknem stagnáló indexet láthatunk. 

A legmagasabb jól-lét értékeket – Budapest után – Sopron, Veszprém és Győr agglomerációi 

esetében láthatjuk (8-9 közötti értékek), ezekhez a súlyozott modellszámításban Székesfehérvár is 

felzárkózott. Valamelyest meglepő, hogy míg Győr és Veszprém esetében a súlyozott modell 

magasabb (9 feletti) jól-lét index értékeket ad, addig Sopronban ugyanez a számítás jelentősen 

csökkentette az index értékét. A kedvező kategóriába sorolhatjuk Szombathely-Kőszeg, Zalaegerszeg, 

Eger, Szolnok és Szeged agglomerációit és a Balaton-térséget. Előbbi kettő a súlyozott modellnél 

javította jól-lét indexét, utóbbi négy esetből háromban viszont a jövedelmi-vagyoni mutatók 

hangsúlyosabb figyelembe vétele érezhetően mérsékelte az értékeket (Szolnoknál stagnált). 

Valójában az agglomerációk esetében is a térbeli fekvés befolyásolja az index alakulását: a kedvezőbb 

helyzetű régiók és/vagy megyék nagyvárosai és vonzástereik nagyobb eséllyel mutatnak magasabb 

jól-lét értékeket, mint a leszakadó terek hasonló méretkategóriába sorolható várostérségei, és 

viszont.  

Általában igaz, hogy a Dunától keletre, illetve a Dunántúlon a Balatontól délre fekvő nagy- és 

középvárosi településegyüttesek esetében a vagyoni-jövedelmi mutatók felülsúlyozása döntően 

rontja az objektív jól-létet (szerény kivétel Kecskemét és Szekszárd-Tolna), míg a többi térségben az 

összefüggés általában fordított, ott a súlyozott modellben a jól-lét index értékei általában 

emelkednek (kivétel Sopron). Érdemes azt még rögzíteni, hogy a megyeszékhelyek várostérségeinek 

objektív jól-lét értékei lényegesen magasabbak a megyéjük mutatóinál – egyedüli kivételként a 

korábban tárgyalt salgótarjáni példa említhető – a különbségek néhány esetben a 8-10 pontos 

értéket is elérik, vagy meghaladhatják (Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén, Pécs és Baranya, Eger és 

Heves, Nyíregyháza és Szabolcs, Szekszárd és Tolna, Székesfehérvár és Fejér, Szolnok és Jász-

Nagykun-Szolnok, Veszprém és Veszprém). A fenti példák olyan területi struktúrákat 

valószínűsítenek, ahol a megye meghatározó városának és vonzásterének a jól-léte látványosan más 

minőségi szinten mozog, mint a fennmaradó, sok esetben kisvárosias-rurális térségeké. A másik 

végleten, ahol a nagyvárosi agglomerációk és a megyei átlagok közötti különbségek mérsékeltek – 

lásd pl. Győr, Sopron és Győr-Moson-Sopron, Tata-Tatabánya és Komárom-Esztergom, Salgótarján és 
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Nógrád), ahol a megye és a nagyobb központ és várostérsége jól-lét minőségei között nincs 

szignifikáns különbség, akár kedvező, átlag körüli, vagy kedvezőtlen az érték. 

 

A kistérségi szinten megjelenő különbségek elemzésére egyrészt a térképes ábrázolás során 

mutatkozó különbségeket tudjuk használni, amely egyrészről az egyes megyéken belül megjelenő, a 

LAU1 szinten mutatkozó belső területi egyenlőtlenségekre próbálunk koncentrálni; másrészről az 

objektív jól-lét modell súlyozatlan és súlyozott értékeinek ábrázolását veti össze a térségi szinten 

értelmezhető hagyományos fejlett-fejletlen, elmaradott-fejlett kategóriákat használó elemzések 

térképi eredményeivel vetjük össze a rendelkezésre álló adatainkat. 

Baranyában a pécsi kistérség kivételével minden térség jól-lét indexe negatív, a -5 - -15 közötti 

értékek jóval az országos átlag alatti jól-létet mutatnak. A legrosszabb állapotban Sellye, ennél 

enyhén kedvezőbb helyzetben Sásd, Szigetvár és Szentlőrinc térségei vannak. A jövedelmi súlyozás 

zömmel tovább csökkenti az indexeket (Pécsett stagnál, Szentlőrinc térségében minimálisan 

növekszik), ami a vagyoni, a jövedelmi és munkapiaci egyensúlytalanságokra egyaránt utal. A 

legkedvezőbb és legrosszabb helyzetű térség közötti 15 pontot meghaladó különbség erős térbeli 

megosztottságot jelez. 

Somogy megye legmagasabb jól-lét értékét nem a megyeszékhelyen, hanem a másodlagos centrum 

kistérségében, Siófok környékén találjuk, egyedüli térségként az országos átlag felett. A Balaton-parti 

térségek (Fonyód, Balatonföldvár, Siófok) a megyeszékhellyel együtt kedvező életlehetőségeket 

kínálnak (1,5 - -3 pont), de ennek területi kisugárzása mérsékelt, Lengyeltóti, Marcali, Tab, vagy 

Kadarkút térségére (-8 - -11 pont) ennek már semmiféle hatása nem mutatható ki. A távolabbi terek 

pedig kis eltéréssel az utóbbi csoport jól-lét értékeihez hasonulnak. Tab és Balatonföldvár kivételével 

a jövedelmi súlyozás az indexeket lefelé mozdítja, vagy legalábbis nem javítja. 

Tolnában még a relatíve legkedvezőbb szekszárdi térség is országos átlag alatti jól-lét értékkel 

rendelkezik, igaz a jövedelemmel súlyozott modellben a megyén belüli vezető szerepet átveszi tőle 

Paks térsége egy hajszállal. Utóbbi esetben a jövedelmi helyzet látványosan javítja az index értékét, 

míg a megyeszékhely jól-lét értékére az átsúlyozás nem volt hatással. A megye fejlettségi 

rangsorokban megjelenő perifériája – a tamási térség – a jól-létben is látványosan lefelé húz, 

különösen a súlyozott modellben, de így sem éri el Somogy, vagy Baranya legkedvezőtlenebb 

térségeinek szintjét. 

Bács-Kiskun megye tradicionális térszerkezetét a Kecskemét−Baja kétpólusú struktúrával, valamint a 

kiskun városok stabil gazdasági pozíciójával lehet leírni. Ehhez képest az objektív jól-lét modellben 

egyedüliként Kecskemét térsége kerül az országos átlag fölé, Baja és térsége belesimul Kiskőrös és 

Kiskunfélegyháza közé. Kiskunhalas, ami a tradicionális mutatókban általában Félegyháza szintjén 

mozog, a jól-lét indexben egy szinttel lejjebb csúszik Kiskunmajsa és Kunszentmárton szintjére – 

legalábbis az alapmodellben. (Kunszentmárton esetében az index relatíve magasabb értéke a főváros 
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kisugárzó hatásának is betudható.) A jövedelmi súlyozás annyiban rendezi át a térstruktúrát, hogy 

Kecskemét előnye tovább nő a megye többi teréhez viszonyítva – s ez a trend hosszabb távon is 

reális, a Mercedes-Benz beruházás és a kapcsolódó fejlesztések hozadékaként. E folyamat – úgy tűnik 

– egyedül Kiskunfélegyháza felé mutat térbeli kisugárzást (M5 autópálya és 5-ös főút mentén), ahol a 

jövedelmek és vagyoni helyzet felülsúlyozása kismértékben szintén javít a jól-lét index értékén. Ami 

talán meglepő, hogy az „arany háromszög”-ként emlegetett Kiskőrősi térség esetében a jövedelmi 

felülsúlyozás rontja a jól-lét objektív indexét, ami talán arra utal, hogy az 1980-90-es évek adózatlan 

jövedelmei beszűkülhettek a válság hatására. Az abszolút különbségek nagyok, 11 pontot is 

meghaladják, ami a súlyozással 12 pont fölé nő. 

Békés megyében a megyeszékhely mellett mind társadalmi, mind gazdasági mutatók alapján Gyula, 

Orosháza, valamint Szarvas emelkedik ki, hosszabb időtávot tekintve, míg a legnagyobb 

elmaradottságot Dél-Békésben (Mezőkovácsháza) és Északkelet-Békésben (Sarkad, Szeghalom) 

találjuk. Az objektív jól-lét mutatók alapján Békéscsaba (0,84, ill. 0,85) és Gyula (-0,65, ill. -1,03) 

kedvező helyzete e téren is megmutatkozik. Békéscsaba jól-lét értéke annyiban meglepő, hogy 

magasabb a kecskemétinél, amit részben az indokolhat, hogy utóbbi kifejezetten nagy területű és 

népességű kistérséggel együtt került kiszámításra, míg a békési megyeszékhely esetében a térség 

súlya az indexben – egyébként Gyulához hasonlóan – szerény. Szarvas jól-lét indexe kicsivel 

kedvezőbb, mint az orosházi térségé, pedig a gazdasági átalakulás, a nagyszervezetek megmaradása 

és új fejlődési pályára állása az utóbbi térségben sokkal sikeresebben zajlott le. A tradicionális 

elmaradott terek esetében a gazdaságban és néhány társadalmi mutatóban az utóbbi évtizedben 

végbement differenciálódás a jól-lét indexben is visszatükröződik: Szeghalom és térsége látványosan 

más fejlődési pályára került és elérte – az egyébként fokozatosan visszacsúszó – békési kistérség 

szintjét. Az abszolút különbségek hasonlóan alakulnak Bács-Kiskunhoz, a jövedelmi felülsúlyozás 

valamelyest javítja a megyeszékhely térségének mutatóját, mérsékelten rontja Szarvasét, Orosházáét 

és Szeghalomét és jóval jelentősebben a lemaradó térségekét. 

Csongrád megyében hagyományosan az öt város és térségük szabályos, nagyság szerinti sorrendbe 

rendeződött fejlettségi sort alkot, amihez képest a volt szegedi tanyavilágból kiszakadt kisteleki és 

mórahalomi térségek lényegesen kedvezőtlenebb indexekkel rendelkeztek. Az utóbbi két évtizedben 

azonban elsősorban Mórahalomban komoly, koncepciózus fejlesztések zajlottak, melyek 

szerencsésen estek egybe a megyeszékhely szuburbanizációs ciklusával. Kistelek fejlődését pedig a 

2003-ban megnyitott M5 autópálya húzta meg a szegedi szuburbanizációs folyamatokkal karöltve. 

Ami Csongrád megye esetében feltűnő – a többi, fejlettnek nem tekinthető megyéhez viszonyítva –, 

hogy a jövedelmi súlyozás két térség (Hódmezővásárhely, Mórahalom) kivételével alig mozdítja meg 

a jól-lét indexeket, azaz a munkapiaci és a vagyoni helyzet nagyjából összhangban van az egyéb 

mutatókkal. A hagyományos térségi fejlettségi sorrend Szeged, Hódmezővásárhely és Szentes 

esetében szépen követhető, de Makó térségét Csongrád és Mórahalom is megelőzi, még a 

jövedelmekre súlyozott modellben is. Bár az abszolút különbségek nagyok (11-12 pont), ez nagyrészt 

a regionális centrum és térsége kedvező helyzetéből (3,2 pont körüli érték) és kevésbé a leginkább 

elmaradott kisteleki térség gyengeségéből (-8,25, ill. -8,40) fakad. Megjegyzendő, hogy a régióban a 
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hagyományos térstruktúra a megyeszékhelyek mögötti középvárosi centrumok sorrendjében 

Hódmezővásárhelyet egyértelműen Baja mögé sorolja, a jól-lét index alapján azonban Baját 

jelentősen megelőzve, Gyulával versengve foglalja el a 4-5. helyet. 

 

Hajdú-Biharban a tradicionális térszerkezet és a fejlettségi lejtő kicsit hasonlít a csongrádi helyzethez, 

amennyiben Debrecen és térsége messze kiemelkedik a többi térség közül, a középvárosok köréből 

Hajdúszoboszlót és kisebb mértékben Hajdúböszörményt látjuk kedvezőbb állapotúnak. Az objektív 

jól-lét mutatója visszatükrözi ezt a sorrendet: Debrecen jelentősen az országos átlag feletti értékkel 

vezeti a rangsort (bár ez elmarad Szeged mögött). Szoboszló nagyjából Gyulával állítható 

párhuzamba, még abban is, hogy a helyi gazdaság húzóágazata a turizmus, illetve a modellezés 

szempontjából abban, hogy a jövedelmi-vagyoni típusú súlyozás rontja az index értékét. A megyén 

belüli leszakadó terek – Derecske és Berettyóújfalu és térségeik – a jól-lét mutatókban is kiugranak 

lefelé, bár Hajdúhadház, vagy Püspökladány értékei is alig kedvezőbbek. A megye valamennyi térsége 

esetében a jövedelmi súlyozás rontja a jól-lét indexet! Az abszolút különbségek jelentősek (12-13 

pont), melyek a jövedelmi súlyozással nőnek. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye térszerkezetét a fővárostól való távolság és Budapest elérhetősége 

alapvetően befolyásolja. Szolnok kitűnő közlekedés-földrajzi helyzete és megyeszékhely szerepköre 

együttesen eredményezik a jól-lét index kedvező értékét, illetve annak növekedését a jövedelmi 

súlyozás során. Szolnok, a hasonló méretű Békéscsabához képest valamivel kedvezőbb helyzetben 

van, bár a különbség nem kiugró (1,1, ill. 1,28 pont). A fővárosi tágabb vonzástérhez sok szálon 

kapcsolódó Jászság jól-lét indexe a megyén belül kedvező, de már lényegesen elmarad az országos 

átlagtól. Kedvező fekvése a jövedelmi súlyozás során mutatkozik meg, hiszen az index értéke javul a 

második modellszámításban. A megye tiszántúli térségeiben az általánosságban is alacsony jól-lét 

indexeket a súlyozás erőteljesen rontja. A sorrendben sincs érdemi mozgás a hagyományos 

egyenlőtlenségi mutatókhoz képest: Tiszafüred – a közép-tiszavidéki belső periféria magterülete – a 

leginkább jól-lét deficites térség a megyében, de a többi térség helyzete is alig kedvezőbb. Ezzel 

együtt az abszolút különbségek valamivel kisebbek, mint Hajdú-Biharban, vagy az Alföld többi 

megyéjében (10,5-11 pont), ami inkább a megyeszékhely gyengébb teljesítményére, mint a jól-lét 

deficites terek jobb teljesítményére vezethető vissza. 

A legélesebb területi differenciát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mutatja az objektív jól-lét 

mutatójában. A megyeszékhely-megye dichotómia csaknem olyan markáns, mint a főváros-vidék 

ellentétpár magasabb területi léptékben. Nyíregyháza térségében az index értéke nagyjából megfelel 

Szolnok, vagy Békéscsaba szintjének (valamivel kedvezőbb, mint a lakosságszámra hasonló 

Kecskemété), ám a jövedelmi-vagyoni súlyozás az indexértékét jelentősen csökkenti, ami a 

megyeszékhelyek között inkább kivételnek tekinthető. A megye többi térsége szakadéknyi 

távolságból követi a nyíregyházi kistérséget. A hagyományos mutatókban viszonylag jobban teljesítő 

mátészalkai térség a jól-lét indexben kifejezetten gyenge, a másik meghatározó vonzerővel 



   
 

24 

   

rendelkező kisváros – Kisvárda – valamivel jobban teljesít, de csak a jövedelmekkel felülsúlyozott 

modellben kerül a második helyre, az alapmodellben megelőzi az Ibrány−nagyhalászi térség, ami 

minden hagyományos fejlettségi rangsor szerint a leginkább kedvezőtlen terek közé sorolható a 

megyén belül. A megye annyiban is sajátos, hogy a jövedelmi súlyozás minden térség jól-lét indexét 

csökkenti, egy sor esetben riasztó – több mint 1 pontos – nagyságrendben (Baktalórántháza, Csenger, 

Fehérgyarmat, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Vásárosnamény, Ibrány-Nagyhalász). Az abszolút 

eltérés nagyságrendje (11-12 pont) lényegében nem tér el az alföldi megyék átlagától. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén az egyik olyan megyénk, ahol a jól-lét index értéke egyetlen térségben sem 

éri el az országos átlagot, még a regionális centrum indexe is közel 2 ponttal marad el attól. Itt 

találjuk – és nem Szabolcsban! – az ország leginkább jól-lét deficites térségeit: a Bodrodközi (-13,25 

ill. -14,34), valamint a Mezőcsáti (-12,59 ill. -14,44) térségeket. A -10 pontos szint alatt a súlyozatlan 

modellben 4, a jövedelmi súlyozásúban 6 térséget találunk, melyek zömmel a megye peremterületeit 

foglalják el – ezzel a megye a leginkább súlyos jól-lét deficites NUTS3 térségnek tekinthető az 

országon belül. Relatíve – a megye általános helyzetéhez mérve – kedvezőbb jól-lét mutatókkal 

Miskolc mellett még Tiszaújváros (TVK, Jabil) rendelkezik, s ez utóbbi az egyetlen olyan kistérsége a 

megyének, ahol a jövedelmi súlyozás mérsékelten javít az indexen. Ugyanakkor, 6 olyan térséget 

látunk, ahol a szabolcsi folyamatokhoz hasonlóan a jövedelmi súlyozás legalább 1 ponttal mérsékli – 

az amúgy is – roppant kedvezőtlen jól-lét mutatót. Az abszolút különbségek (11-12,5 pont) nem 

tűnnek nagyobbnak az elmaradott megyék között, de a megyeszékhely negatív jól-lét értéke miatt a 

belső differenciák kedvezőbbnek tűnnek a valósnál. 

Heves megye hagyományos térstruktúrája Eger, Gyöngyös és Hatvan kedvezőbb helyzete mellett a 

délkeleti és az északi perifériák elmaradottságával jellemezhető. Az általunk készített objektív jól-lét 

modell megerősíti ezt a területi megosztottságot. A megyeszékhely térsége – Szeged mellett – a 

keleti országrész leginkább kedvező helyzetű kistérsége, bár – szintén Szegedhez hasonlóan – a 

jövedelmi súlyozás során az index értéke itt is csökken. Gyöngyös másodlagos centrum szerepét 

bizonyítja, hogy jól-lét szintje alig marad el az országos átlagtól, sőt a jövedelmi súlyozás során ez 

még kismértékben javul is, amivel a keleti országrészben a megyeszékhelyek mögötti hierarchiaszint 

legkedvezőbb pozícióját foglalja el. Hatvan, a térségi központ népességéhez mérten, kifejezetten 

kedvező jól-lét mutatókkal rendelkezik, különösen a jövedelemmel súlyozott modellben (-1,17), ami 

párhuzamba állítható pl. Hajdúszoboszló hasonló mutatójával. Hatvan – és kisebb mértékben már 

Gyöngyös – esetében is gyanakodhatunk rá, hogy a főváros relatív közelsége, és könnyebb 

elérhetősége befolyásolja az index alakulását. Az abszolút különbségek magasak (13-14 pont), 

amiben kevésbé a leginkább jól-lét deficites térség értéke a meghatározó, inkább a megyeszékhely 

térségének országos átlagot jócskán meghaladó pozitív mutatója. 

Nógrád az ország másik olyan megyéje, ahol pozitív objektív jól-lét index térségi szinten nem jelenik 

meg. A megye kétpólusú karaktere (a volt megyeszékhely Balassagyarmat és a jelenlegi központ 
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Salgótarján) a mi modelljeinkben is megjelenik: Salgótarján térsége egy „hajszállal” kedvezőbb, de 

megyeszékhelyhez mérten így is nagyon gyenge jól-lét mutatóval rendelkezik (-2,93, ill. -2,78). Ami 

sajátossá teszi Nógrád térszerkezetét, hogy a kissé jobb helyzetű két centrum térségétől nem túlzott 

mértékben elmaradva és egymáshoz képest relatíve kis különbségekkel ott sorakozik a többi kisvárosi 

térség is. Utóbbiak indexe mind romlik a jövedelmi súlyozással, ami a gyenge helyi gazdasági bázisra 

és ennek folyományként a kedvezőtlen munkapiaci helyzetre is utal. Ezzel együtt a belső területi 

egyenlőtlenségek mérsékeltek: az alapmodellben 5 pont alatti, a súlyozott modellben 6 pontot alig 

meghaladó a differencia a legrosszabb és legjobb értékek között. Sajátos, hogy a főváros hatása – 

melyet Bács-Kiskun és Heves megyék egyes térségei esetében tudtunk valószínűsíteni, itt nem igazán 

jelentkezik. Ennek okát elsődlegesen a kedvezőtlen elérhetőségben látjuk. 

 

Fejér megye objektív jól-lét mutatóiban az első szembetűnő jelenség, az országos átlagot meghaladó 

értékek megjelenése a megyeszékhely (Székesfehérvár) vagy annak közelében lévő, a másodlagos 

centrum (Dunaújváros) térségében, emellett más, pl. turisztikai szempontból kiemelt (Gárdony), vagy 

újraiparosodó (Mór), esetleg logisztikai centrummá váló (Bicske) kistérségekben is. Sőt, utóbbi két 

térség jól-lét szintje az adatok alapján alig marad el a százezres város térségéé mögött, és jóval 

felülmúlja a hagyományos ipari centrum Dunaújvárosét. Abban is sajátos Fejér megye – legalábbis az 

ország déli és keleti megyéivel összehasonlítva –, hogy a jövedelmi súlyozás általában növeli az 

objektív jól-lét mutató értékét (kivétel Mór és térsége), még a deficites térségekben (Aba, Enying, 

Sárbogárd) is. A jól lehatárolható – és országos összevetésben nem kiugróan – jól-lét deficites 

térségek nemcsak szám szerint, de népességi súlyukat tekintve is kezelhető problémát jelentenek, 

bár az óvatosságra int, hogy pl. a mórahalmihoz hasonló pozitív irányú elmozdulás egyik esetben sem 

látható. Az abszolút különbségek (11 pont körül) nem kiugróan nagyok, és inkább magyarázhatók a 

kedvező helyzetű terek magas jól-lét mutatóiból, mint a leszakadók indexeiből. 

A kedvező és kedvezőtlen jól-lét indexű térségek arányát tekintve Komárom-Esztergom még Fejérnél 

is jobb helyzetűnek tekinthető, hiszen itt az egy kisbéri térséget leszámítva – amely országos 

összevetésben egyébként nem is tartozik a legrosszabb kvintilisbe – egyetlen kedvezőtlen helyzetű 

teret sem lehet azonosítani. Jellemző adalék, hogy a regionális centrum Miskolchoz képest, a sokáig 

hasonló ipari válságtérségnek tekinthető oroszlányi térség jól-lét indexe kedvezőbb, különösen a 

jövedelmi-vagyoni mutatókra súlyozott variánsban. A megyében a hagyományos mutatók alapján 

számolt területi egyenlőtlenségek: i) általában is mérsékeltek; ii) a kedvező városhálózati adottságok 

miatt sok a jó helyzetű térség. Ezek a jellemzők visszaköszönnek a jól-lét mutatók alakulásában is. 

Komárom, Esztergom, vagy Tata térségei kedvezőbb jól-lét mutatókkal rendelkeznek, mint a 

megyeszékhely, amelytől egyébként Dorog térsége is alig marad el. A jövedelmi súlyozás minden 

térség indexét javítja, néhányat jelentős mértékben, két esetben pedig a szerényen országos átlag 

alatti értéket átfordítja átlag felettivé (Tatabánya, Dorog). Ez egyértelműen a kedvező gazdasági 

szerkezetre és ehhez kapcsolódóan a jó munkapiaci lehetőségekre vezethető vissza. Az abszolút 
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különbségek (7 pont körül) kifejezetten szerények, a megyén belüli mérsékeltebb területi 

különbségeket jelzik, amit a jövedelmi súlyozás egyébiránt jelentősen csökkent. 

Veszprém megye térszerkezetére a Balaton-part jelentősen rányomja a bélyegét. Elsősorban a 

hagyományos jövedelmi és társadalmi mutatókban a megyeszékhely mellett a tóparti térségek 

kedvező helyzete az, ami javítja a megye általános fejlettségi mutatóit. A jól-lét modellben ez a 

megye délkeleti-keleti harmadára zsugorodik, azaz, a veszprémi, a balatonalmádi és a balatonfüredi 

térségek mutatói messze felette vannak az országos átlagnak. Kedvezőtlen és nagyon kedvezőtlen 

jól-lét értékeket a megye hagyományos perifériáin találunk, Sümeg és Devecser térségében. A 

„Balaton-jelenség” korlátosságára utal, hogy a tapolcai térség jól-lét indexénél jócskán kedvezőbb 

Ajka, Zirc, sőt kisebb mértékben még Várpalota és Pápa (előbbi hagyományos ipari válságtérség, de 

két fejlődőképes pólus hat rá, utóbbi széles aprófalvas térséget kellene, hogy dinamizáljon) kistérségi 

indexe is. A jövedelmi-vagyoni súlyozás itt is javítja az indexeket, sőt a zirci térség esetében a kissé 

negatív értéket épp az országos átlag fölé mozdítja. Az abszolút különbségek nagyok (13-14 pont 

között), de ez inkább tekinthető Veszprém kiugróan kedvező jól-lét indexe (a Közép-Dunántúl 

régióban a legmagasabb) következményének, mint a deficites Devecseri térség extrém negatív 

helyzetének. 

 

Győr-Moson-Sopron hagyományos térszerkezete hármas osztatú: Győr és Sopron mellett 

Mosonmagyaróvár mutatói is általában kedvezőek, míg a többi kisvárosi térség helyzete ezekhez 

viszonyítva kedvezőtlenebb. Az objektív jól-lét alapmodelljében a három város és térségeik helyzete 

egyértelműen kedvező (Győré a legmagasabb jól-lét index vidéken), de mellettük a kapuvár-beledi és 

a csornai térség indexe is országos átlag feletti, sőt a megyén belül egyértelműen peremhelyzetű téti 

és pannonhalmai térségek értékei is alig maradnak el az átlagostól. A jövedelmi súlyozás (Sopron 

kivételével, ahol minimális mértékű a csökkenés) zömmel jelentősen javítja a jól-lét értékeket, 

amelynek révén a két legkedvezőtlenebb helyzetű kistérség átlaga is szinte eléri az országos átlagot. 

(Sopron így is Székesfehérvárral, Gárdonnyal kerül egy szintre, meghaladva a keleti országrész 

legkedvezőbb térségeinek jól-lét mutatóját.) A megyén belüli abszolút különbségek mérsékeltek, alig 

haladják meg a 6 pontot, ami némileg még a Komárom-esztergomi helyzetnél is kedvezőbb, 

szerényebb belső területi különbségekre utal. Vagy másként fogalmazva, Győr-Moson-Sopron 

megyében is megfigyelhető, hogy a városhálózat meghatározó elemei térbeli kisugárzó hatásuk révén 

képesek mérsékelni a területi különbségeket. 

Vas megye nagyobbik részén az objektív jól-lét mutatók alapvetően kedvezően alakulnak, de a 

tradicionális perifériák (Őrség, Vasvári térség) mutatói a kedvező összképet lerontják. Szombathely 

térsége dicsekedhet a legkedvezőbb mutatókkal, melyek Sopron, vagy Székesfehérvár értékeivel 

vethetők össze. Mögötte 6 térség eléggé tömören következik, az országos átlagot kissé meghaladó, 

vagy attól kissé elmaradó indexekkel. Érdekes, hogy az autóipari fellegvár Szentgotthárd térsége 

inkább a csoport alján foglal helyet (ennek okát legalább részben a sajátos őrségi 
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településszerkezetben látjuk), míg a gazdasági újjászerveződés során nem igazán jeleskedő Kőszeg 

érdemben kedvezőbb értéket ért el a számítások során. A jövedelmi súlyozás egyetlen térség 

esetében rontja a jól-lét értékeket (Szentgotthárd), ennek magyarázatát csak pontosabb terepi 

vizsgálatok tárhatnák fel. (Az egyes dimenziókban eléggé kicsi léptékűek a változások ahhoz, hogy 

erre magyarázatot ne építhessünk fel!) Az abszolút különbségek viszonylag nagyok (12-11,5 pont) ez 

inkább Szombathely és térsége kedvező helyzetére vezethető vissza, mint – az egyébként nyugat-

dunántúli viszonylatban eléggé alacsony jól-lét mutatót felvonultató – vasvári térség különlegesen 

kedvezőtlen helyzetére. 

A három nyugat-dunántúli megye közül a legkevésbé kedvező gazdasági és társadalmi mutatókkal 

Zala büszkélkedhet. Bár itt is megvan három tradicionális centrum: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 

valamint Keszthely és Hévíz várospárosa, ezek korántsem látszanak olyan hatékonyan dinamizálni a 

környezetüket, mint azt Győr-Moson-Sopron esetében láthattuk. Az objektív jól-lét mutatókat 

tekintve a négy centrum közül Hévíz és térsége a legkedvezőbb helyzetű, a kisebb városok közül 

Gárdonnyal, a nagyobbak közül Sopronnal, Szombathellyel, Székesfehérvárral van egy szinten. 

Keszthely és Zalaegerszeg térségeiben közel azonos jól-létet mértünk, a standard modellben az 

előbbi, a súlyozottban a megyeszékhely teljesít kicsivel jobban. Tőlük némileg lemaradva, de az 

országos átlagnál még kedvezőbb állapotban van Nagykanizsa és térsége, melyet a súlyozás tovább 

javít. A kisvárosi központú térségek közül Lentié kifejezetten kedvező jól-lét mutatókkal bír (-1,44 ill. -

1,04), míg Letenye, Pacsa, vagy Zalakaros térségei erősen leszakadva, de egymáshoz relatíve közeli 

értékekkel jelölik ki a megye jól-lét deficites tereit. Utóbbi arra példa, hogy egy gyógyfürdő megléte 

szükséges, de nem elegendő feltétele a magasabb jövedelmeknek, vagy éppen a jól-létnek. A 

jövedelmi súlyozás Keszthely, Hévíz, illetve Zalakaros esetében kismértékben rontja az indexet, a 

többieknél javítja. Az abszolút különbség (11,5 pont) magas, de nem kiugró érték, inkább az az 

érdekes, hogy a térségek mennyire erősen polarizáltak és mennyire gyengék a közepes, országos 

átlaghoz simuló értékek. 

 

Pest megye önmagában nem igazán értelmezhető, mindig szem előtt kell tartani Budapest jelenlétét, 

s annak tükrében vizsgálni a jól-lét indexek alakulását. A megyére nyilvánvalóan pozitívan hat a 

főváros közelsége, ezzel együtt perifériák itt is feltárhatók, ahol az index értéke jócskán (Nagykáta és 

Szob térsége), vagy mérsékelten (Cegléd, Dabas, Aszód térsége) elmarad az országos átlagtól. A másik 

végleten pedig ott sorakoznak az országos átlagnál sokkal kedvezőbb jól-lét mutatójú térségek, 

melyek mind kedvezőbb értékeket mutatnak, mint a vidéki terek „csúcstartója” Győr és térsége: 

Budaörs, Dunakeszi, Pilisvörösvár, Szentendre, Gödöllő, Veresegyház, vagy attól alig maradnak el, 

mint Érd és térsége. Az első három térség mutatója még a fővárosénál is magasabb, a negyediké 

pedig lényegében megegyezik azzal, ami egyértelmű jelzőszáma a Budapest környéki „klasszikus” 

értelemben vett szuburbanizáció nagyléptékű jelenlétének, vagyis a középosztály és a felső 

társadalmi rétegek tömeges kiköltözésének. Ezek a térségek, kiegészülve északi irányban a váci, dél 

felé a ráckevei térségekkel, nagyjából le is fedik a főváros elsődleges hatásterületét. Érdekes módon a 



   
 

28 

   

jövedelmi-vagyoni jellegű mutatók felülsúlyozása nem egy irányba hat, a térségek kisebb csoportjánál 

növeli az index értékét, máshol nincs érdemi változás, s szűk harmaduknál csökken a jól-lét index. Az 

abszolút különbség, jelentős – 15 pontot is meghaladó – aminek kevésbé oka a deficites terek 

állapota – hiszen az indexek értéke nem férne be az országos lista alsó harmadába –, sokkal inkább a 

vezető térségek extrém magas értékeit lehet ezért felelőssé tenni. 

 

Kistérségi szinten a két végletet tehát, a Budaörsi és az Abaúj-Hegyközi térség jelenti a standard 

modellben (10,96, ill. -13,25 pont), illetve szintén a Budaörsi mellett a Bodrogközi térség a jövedelmi-

vagyoni mutatókkal felülsúlyozott modellben (10,99 ill. -14,44 pont). Ez, összevetve a megyei szinten 

megjelenő (Budapest és Szabolcs-Szatmár-Bereg) eltérésekkel, nem emeli a területi különbségeket új 

minőségi szintre, s ugyanez elmondható a regionális szinten (Közép-Magyarország és Dél-Dunántúl) 

mutatkozó eltérésekre is. 
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Az objektív jól-lét modell néhány területi összefüggése 
 

I. A standard és a súlyozott modell által kirajzolt térszerkezet nem tér el alapjaiban a 

hagyományosnak tekinthető területi egyenlőtlenség-mutatók, vagy komplex fejlettségi-

elmaradottsági indexek által kirajzolt térszerkezettől. 

II. A modell nagyon érzékeny a településhálózati sajátosságokra, a településhierarchiára. A 

nagyvárosok jelenléte, a funkciógazdag középvárosok egy térség jól-lét indexét képesek 

érdemben emelni, akár a szomszédos térségek indexére is hatással lehetnek a kisugárzó 

erejük révén. A megyei szintű jól-lét indexekre kifejezetten kedvezően hat a többpólusú, 

erős városi központokkal rendelkező településhierarchia, míg rontja az index értékét a 

kiegyensúlyozatlan, funkciószegény kisvárosi túlsúllyal rendelkező városhálózat jelenléte. 

III. A főváros hatása lényegesen túlnyúlik a saját, sőt több esetben Pest megye határain is. Ilyen 

áttételes hatás más centrum körül kevéssé figyelhető meg, kisebb léptékben Győr körül 

nyomozható, a téti és pannonhalmai kistérség irányába. 

IV. A nagyvárosi méret, a regionális központi szerepkör nem garanciája a magas jól-lét indexnek, 

ugyanígy a megyeszékhely pozíció sem vonja automatikusan maga után, hogy e 

települések és térségeik volnának saját megyéjükön belül a jól-lét szempontjából 

legmagasabbra értékelhető terek / települések. 

V. A Balaton-hatás létezik, de nyugat felé haladva halványodik (Veszprém és Somogy 

megyékben), ráadásul a parttól távolabb fekvő háttér-településekre a hatás ki sem 

mutatható. 

VI. Az ipari restrukturáció térségei jól-lét indexének alakulásában a földrajzi helyzetnek van erős 

meghatározó szerepe. A Dunától nyugatra és a Balatontól északra kivétel nélkül pozitív 

értékekkel rendelkeznek, még olyan esetekben is, amikor évtizedes válságot kellett a 

rendszerváltás után kezelni. Minden más lokáció kapcsán egyedül a főváros jó 

elérhetősége emelheti az index értékét az országos átlag fölé. 

VII. A véglegesen jól-lét deficites terek térben több csomósodásban helyezkednek el, ezek 

alapvetően nem térnek el az elmaradottság tereitől. A tömbösödések viszont arra 

utalnak, hogy a helyi gazdaság és társadalom alap-állapota nagyon is erős korrelációban 

van/lehet a jól-lét szintjével. Ennek tesztelése a kérdőíves felmérés feladata.  

VIII. A modellben közvetlenül és közvetett módon nagyon erőteljesen megjelenik az anyagi jól-lét 

több dimenziója, emellett a családi-háztartási-környezeti biztonságérzet kap jelentős 

súlyt. Mindkét mutatócsoport felülértékelése okkal történt meg, hiszen a nemzetközi 
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szakirodalomban a poszt-szocialista tér egészére vonatkozóan e két dimenzió szerepét 

emelik ki az átmenet utáni periódus lokális és családi/perszonális sikerességének 

megítélésében. 

IX. A klasszikusnak tekinthető fejlettségi-elmaradottsági modellekhez képest az eltérések 

legfeljebb kistérségi / járási szinten jelentkeznek, ott sem a térség pozíciójának radikális 

megváltozásában, inkább egy-két kategóriával történő elmozdulásában. 

X. A jól-lét számos eleme meglehetősen lassan változik, ezért középtávon a jelen térszerkezet 

látványos átformálódására aligha lehet számítani. 

XI. Fontos leszögezni, hogy jelen munkában az objektív jól-lét mutatóit vettük számba, miközben 

a Stiglitz-Sen-Fitoussi modell által javasolt dimenziók esetében több esetben nincs, vagy 

csak részleges adatforrás rendelhető, ezért a végleges számítások és a modell újra-

súlyozása céljából feltétlenül szükség lesz a kérdőíves felmérés eredményeire. 
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Térképi melléklet 
1. ábra. Az objektív jól-lét súlyozatlan modellje  a magyarországi agglomerációkra, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján
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2. ábra. Az objektív jól-lét súlyozatlan modellje települési szinten, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján
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3. ábra Az  objektív jól-lét súlyozatlan modellje regionális szintre, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján 
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4. ábra. Az objektív jól-lét súlyozatlan modellje megyei szinten, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján
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5. ábra Az objektív jól-súlyozatlan modellje kistérségi szintre, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján 
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6. ábra Az objektív jól-súlyozatlan modellje járási szintre, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján
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7. ábra Magyarország járásainak vásárlóereje az országos átlag % -ában  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: GfK Hungária, 2013 
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8 ábra Az egy főre jutó be nem jelentett lakossági jövedelmek aránya az összes jövedelemből (%) 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MKIK VGI, 2012 


