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1. Bevezetés, a tanulmány főbb kérdéseinek áttekintése 

 

Jelen kutatási segédanyag célja a társadalmi jól-lét nagyváros-térségi kutathatóságának, valamint a 

jól-létet középpontba helyező Stiglitz-modell lokális léptékű (ugyancsak nagyváros-térségi szintű) 

alkalmazhatóságának vizsgálata.  

Munkámban a kapcsolódó szakirodalomra támaszkodva elsőként a tágabb értelmezési keretet 

jelentő társadalmi jól-lét (well-being) általános fogalmának és mérési lehetőségeinek időbeli 

alakulását mutatom be (2. fejezet). E történeti áttekintés kapcsán lényeges kiemelni, hogy az 

eddigi jól-lét kutatások és kvantifikációs kísérletek döntő többsége országos léptékű (azaz az 

egyes államok jól-lét szintjeit hasonlítja össze különböző mérőszámok és/vagy kompozit mutatók 

alapján), s mindmáig viszonylag kevés országos szint alatti – regionális és települési léptékű – 

vizsgálat látott napvilágot. E kutatási hiány miatt, valamint a projekt majdani operacionalizálása 

érdekében mindenképpen szükséges áttekinteni a földrajzi léptékek és léptékváltások szerepét az 

empirikus vizsgálatokban (3. fejezet). Ezt követően a társadalmi jól-lét lokális (nagyváros-térségi) 

kutathatóságát és az eddigi empirikus tapasztalatokat ismertetem (4. fejezet), majd röviden 

bemutatom a jól-lét kutatások egyik legutóbbi – és kétségtelenül egyik legnagyobb hatású – 

munkáját, a 2009-ben készített Stiglitz-jelentést (5. fejezet). Végezetül, a tanulmány végén a 

Stiglitz-modell empirikus alkalmazásának eddigi tapasztalatait vázolom fel, különös tekintettel a 

modell hazai nagyváros-térségek esetében történő alkalmazhatóságára (6. fejezet). A tanulmány 

felépítését az 1. ábra szemlélteti.  

 

1. ábra: A tanulmány logikai sémája 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. A társadalmi jól-lét általános fogalma 

 

Az egyéni és társadalmi jól-lét (well-being) fogalmának számos – részben egymásnak is ellentmondó 

– értelmezése van, s mivel közvetlenül nem mérhető, így általánosan elfogadott definíciója sem 

létezik (McGillivray–Clarke 2006). A kutatások többségében a jól-lét szinonimájaként szerepelnek 

a boldogság (happiness), a humán fejlettség (human development), az élettel való megelégedettség és annak 

hasznossága (life satisfaction, utility), az életminőség (quality of life)1 stb. kifejezések, s lényegében ugyanazt 

a törekvést fejezik ki; a tisztán gazdasági alapú prosperitás-méréstől történő elmozdulás 

szükségességét.  A társadalmi jól-lét általános fogalmának megértését és kutathatóságát az is 

megnehezíti, hogy a kifejezés jelentéstartalma – s így a mérésére tett kísérletek módszertani 

eszköztára is – folyamatosan változott a II. világháború vége óta eltelt bő fél évszázad során (ld. 

1. táblázat).  

 

1. táblázat: A jól-lét jelentéstartalmának és mérési módjának időbeli változása 

 A jól-lét jelentése A jól-lét mérése 

1950-es évek gazdasági jól-lét GDP-növekedés 

1960-as évek gazdasági jól-lét egy főre jutó GDP-növekedés 

1970-es évek alapvető szükségletek 
egy főre jutó GDP-növekedés + 

alapvető javak 

1980-as évek gazdasági jól-lét 
egy főre jutó GDP-növekedés + 

pénzben nem mérhető tényezők 

1990-es évek 
humán fejlettség + 

képességek 

humán fejlettség + 

fenntarthatóság 

2000-es évek 
egyetemes emberi jogok, 

megélhetés, szabadság 

Millenniumi Fejlesztési Célok + 

„új” területek: kockázat és 

felhatalmazás (empowerment) 

Forrás: Sumner 2006, p. 56.  

 

                                                           
1 A fenti rokon fogalmak értelmezését tovább nehezíti, hogy – a jól-léthez hasonlóan – ezek is rendkívül rétegzettek 
és számos különböző jelentéssel bírnak: Ruut Veenhoven holland közgazdász például nem egységes életminőségről, 
hanem „az élet négyféle minőségéről” beszél („The Four Qualities of Life”, ld. Veenhoven 2006).  
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A jól-lét különböző értelmezéseinek időbeli eltolódása valójában a társadalmi jólét és a jól-lét (azaz a 

social welfare és a well-being) fogalompárjának szembenállására vezethető vissza (bővebben ld. 

Wood–Newton 2005, Sumner 2006). Az ezek alapjául szolgáló fogalmak, főként a fejlettség és a 

fejlődés az elmúlt évtizedek során ugyancsak jelentős tartalmi változásokon mentek keresztül a 

kapcsolódó tudományterületeken. A II. világháborút követően a legtöbb (nyugati perspektívából) 

fejlettnek nevezett állam a gazdaságfejlesztés elsődleges céljaként – valamint versenyképességük 

megőrzése érdekében – a termelékenység növelését, azaz a gazdaság mennyiségi gyarapodását 

tűzte ki célul. Ennek következtében a fejlettség és fejlődés (s ezáltal a jólét) szinte kizárólagos 

mérőszámává a nemzetgazdaságok bruttó hozzáadott értéke vált; egy adott ország gazdasági 

növekedését, s egyúttal a konceptuálisan vele azonosként kezelt fejlődését pusztán e mutató(k) 

változásával kívánták mérni.  

A gazdasági növekedés, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét fogalmainak összemos(ód)ása 

ebben az időszakban a teljes fejlődéssel kapcsolatos tudományos és politikai diskurzust áthatotta, 

ugyanis a legtöbb fejlesztési politika alapvető céljaként a gazdasági kibocsátás növelését célozták 

meg, amely a későbbiek során – reményeik szerint – előremozdítja (pontosabban előremozdította 

volna) a társadalmi fejlődést. Ez a növekedés-orientált megközelítés ugyanakkor nem hozta meg a 

várt társadalmi hatásokat: a globális értelemben „gazdag” és „szegény” országok közötti 

jövedelemkülönbségek tovább növekedtek, ezért már az 1960-as években – amikor a gazdasági 

növekedés még a csúcsán járt – megjelent az a gondolat, amely szerint ez nem feltétlenül jár 

együtt a szociális körülmények és az emberek általános közérzetének javulásával. Később ezt a 

gondolatot formalizálta Easterlin (1974), aki szerint hiába emelkedik egy ország GDP-ben mért 

gazdasági teljesítménye, ez nem áll összefüggésben az emberek jól-lét szintjének növekedésével, 

azaz hiába emelkedik a GDP, ez a változás nem képes tartósan befolyásolni az egyének helyzetét 

(ezt a jelenséget írja le az ún. „Easterlin-paradoxon”).  

A gazdasági növekedéssel, mint a fejlődés kizárólagos mércéjével szemben megfogalmazott 

kritikáknak azonban nemcsak tudományos, hanem markáns kulturális és közösségi okai is voltak: 

az 1960-as évek antimaterialista ellenkultúrája, majd az 1970-es évek növekedés-ellenes 

környezetvédelmi mozgalmai mind-mind hozzájárultak a fejlődéshez fűződő viszony fokozatos 

megváltozásához (Offer 2000). Ez a konceptuális elmozdulás idővel a jólét/jól-lét mérésére tett 

kísérletekben is megmutatkozott, valamint nagyfokú módszertani pluralizmus irányába hatott. 

Megjelentek a jól-lét kompozit indikátorai, amelyek közül a legismertebb a WHO életminőség 

(Quality of Life = QoL) mutatója, valamint az UNDP humán fejlettségi indexe (Human Development Index 

= HDI), amik mellett idővel számos egyéb mutatószámot is megalkottak, pl. az OECD a Better 

Life Indexet vagy a NEF (New Economics Foundation) a Happy Planet Indexet.  
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2. ábra: A „boldogság”, mint szubjektív fogalom térképezése 

 

Forrás: White 2007 

 

Szintén az egyes nemzetek szubjektív jól-létének mérési kísérletei közé tartoznak azok a nagy 

adatbázisokon végzett elemzések is, melyek globális léptékben, az országok szintjén vizsgálják az 

emberek boldogság-érzetét. Ennek egyik példája a University of Leicester kutatói által publikált 

szubjektív „boldogság-világtérkép”, amely egy kompozit mutatószám, a Satisfaction with Life Index 

térképezésén alapul (2. ábra, bővebben ld. White 2007). Az index megalkotásához a szerző az 

UNESCO, a CIA, a NEF (New Economics Foundation), a WHO, a Veenhoven-adatbázis, a 

Latinbarometer, az Afrobarometer és az UNHDR adatait használta fel.  

 

 

3. A földrajzi lépték szerepe az empirikus vizsgálatokban és a 

léptékváltások problémaköre 

 

Az előzőekben láthattuk, hogy az egész jól-lét gondolatkörben – a később bemutatásra kerülő 

Stiglitz-jelentést megelőzően, valamint a kevés kivételt leszámítva azóta is – az országos szintű 

(pontosabban országokat összehasonlító) kutatások és mérési kísérletek dominálnak, jelen kutatás 

fókusza ugyanakkor nagyváros-térségi (azaz lokális) léptékű.  
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Az empirikus vizsgálatok során megválasztott területi keret, azaz a földrajzi lépték (geographical scale) 

szerepe kiemelt fontosságú, ugyanis eltérő folyamatok és szereplők befolyásolhatják a globális, az 

országos, a regionális és a helyi (lokális) szintű társadalmi jól-létet. A földrajzi lépték szakirodalma 

rendkívül bőséges (a legfontosabb elméleti áttekintések közé tartozik Sheppard–McMaster 2004 

és Herod 2011 kötete), tanulmányomban azonban mindössze két fontosabb lépték-értelmezést 

mutatok be; a „hagyományos” (hierarchikus) megközelítést, illetve az ennek alternatívájául szolgáló 

cselekvő-hálózat elmélet (actor-network theory, röviden ANT) közelítésmódját, amely véleményem 

szerint segítségül szolgálhat a jól-lét lokális szintjének vizsgálatában.  

A földrajzi lépték hagyományos megközelítése szerint az egyes léptékek hierarchikusan épülnek 

egymásra, azaz a regionális, az országos és főként a globális jól-lét szintje az egyes lokalitások 

(települések, településrészek, háztartások) összességének – különböző területi szinteken aggregált 

– átlaga. Mivel ezen értékek mögött többnyire jelentős egyenlőtlenségek húzódnak meg, ily 

módon a valós viszonyokból sokat elfednek (minél nagyobb léptékű az adott vizsgálat, annál 

többet). Ebben az értelmezésben a lépték a mindennapi élettől elszakított absztrakció, puszta 

megismerési szint, a társadalmi jelenségekről és folyamatokról gyűjtött adatok aggregációs szintje. 

A hagyományos lépték-értelmezés jellemző metaforái a létra és a Matrjoska-baba (3. ábra, bal oldal), 

amelyeknek közös jellemvonása a – horizontális, illetve vertikális módon megjelenő – hierarchia; 

míg az első a „fölötte–alatta” asszociációval párosul, addig az utóbbi a „kisebb–nagyobb” 

képzettársítással (Herod 2011).  

 

3. ábra: A földrajzi lépték „hagyományos” (hierarchikus) és cselekvő-hálózat elméleti megközelítése 

 

Forrás: Herod 2011, p. 15. és pp. 48–49. alapján saját szerkesztés 

 

A földrajzi lépték kérdéskörével foglalkozó társadalomtudományi szakirodalom egy viszonylag 

újabb – ugyanakkor egyre jelentősebb – szeletét jelenti a posztstrukturalista alapokon nyugvó, 

főként Bruno Latour, Michael Callon és John Law munkássága nyomán kibontakozó cselekvő-
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hálózat elmélet, amely a hagyományos értelmezéssel szemben a társadalmi jelenségek nagyfokú 

komplexitására és társadalmilag konstruált voltára hívja fel a figyelmet. Szemléltető metaforája a fa 

törzse és gyökerei (Latour 1996), ahol a törzs egyaránt jelképezheti a globális szintet, ami a lokális, 

regionális és országos folyamatok hatására formálódik, valamint az emberi testet (a „lokalitást”), 

ahol valamennyi globális, országos, regionális és települési folyamat egy pontban csapódik le (3. 

ábra, jobb oldal). Ebben a megközelítésben nem vizsgálható (és nem is értelmezhető) egymástól 

függetlenül a jól-lét globális, országos, regionális és lokális – esetünkben nagyváros-térségi – 

szintje, sokkal inkább bizonyos kiemelt aktorok, kulcsszereplők (pl. települési vezetők, politikai 

pártok, befolyásos nemzetközi nagyvállalatok) hatalmi alkupozícióitól és döntéseitől függ a jól-lét 

szintje.  

Magyarország esetében például nagyrészt ilyen politikai csatározások közepette zajlott a súlyponti 

kórházak kijelölése (és az ehhez kapcsolódó, sokszor személyes ambíciókkal is átszőtt települési 

lobbi-tevékenység), amely rendkívül nagy hatással bír(t) az egyes területek lakosságának életére, s 

ezáltal a jól-lét szintjükre is. Egy további hazai példaként említhető Székesfehérvár és Veszprém 

városok „harca” is, egyrészt a NUTS-2 régióközponti pozícióért, másrészt a Pólus Programban 

betöltött szerepért (amelynek holtpontra jutása miatt végül egyik települést sem nyilvánították 

fejlesztési pólussá, hanem társközpontokká váltak). Kétségtelen, hogy a helyi hatalmi viszonyok 

feltárása és a döntéshozatalban kulcsszerepet játszó aktorok esetleges összefonódásainak és 

koalícióinak azonosítása – azaz a cselekvő-hálózati megközelítés – révén eredményesebben 

vizsgálhatók a társadalmi jól-lét regionális és lokális (települési, esetleg településeken belüli) 

különbségei, mint a pusztán statisztikai adatokra támaszkodó elemzések segítségével.  

 

 

4. A társadalmi jól-lét általános fogalmának nagyváros-térségi 

kutathatósága és az eddigi empirikus tapasztalatok 

 

Amint arra a korábbiakban már utaltunk, a társadalmi jól-lét mérésére tett kísérletek eddigi 

története során viszonylag kis számban találkozunk országos szint „alatti” empirikus kutatásokkal, 

a projekt szempontjából azonban kiemelt fontosságú a jól-lét lokális szintjének kutathatósága, 

amely egyrészt magába foglalja a rurális térségek vizsgálatát (azaz az MTA RKI részfeladatát), 

másrészt a városi és nagyváros-térségi jól-lét mérését (tehát jelen segédanyag tárgyát)2.  

                                                           
2 A projekt szempontjából kevésbé releváns, ám az elmúlt évek során regionális szintű empirikus vizsgálatokat is 
végeztek, noha ugyancsak kis számban: példaként az oroszországi régiók esetében ld. Ivaschenko (2006) munkáját, a 
kínai tartományok esetében pedig Xing–Chu (2011) tanulmányát. 
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A lokális szintű empirikus tapasztalatok esetében külön kell választanunk a társadalmi jól-léthez 

szorosan kapcsolódó rokon fogalmak – esetünkben az életminőség (Guerini 2012) és a boldogság 

(Fowler–Christakis 2008) – települési léptékű vizsgálatát, illetve magának a jól-létnek a lokális 

szintű mérését (Marks et al. 2004, Steuer–Marks 2008, Mguni–Bacon 2010).  

Az első csoportra szolgál példaként Guerini (2012) doktori disszertációja, amely a helyi 

életminőség összehasonlító elemzése Milánó és Amszterdam példáján. A munka elméleti keretéül 

a következő fejezetben bemutatásra kerülő Stiglitz-jelentés elkészítésében is közreműködő 

közgazdász, Amartya Sen által kidolgozott ún. „képességalapú megközelítés” (Capability Approach) 

szolgált, amelyet a szerző a kutatás során fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk segítségével 

formalizált. A vizsgálat eredményeinek tanúsága szerint a minket körülvevő városi környezet 

élhetősége és a társadalmi jól-lét szintje között markáns összefüggés mutatkozik, valamint 

különösen fontos az ágencia és a helyi aktorok (főként a családok és háztartások) szerepe a városi 

társadalom életminőségének alakulásában.  

A boldogság, mint szubjektív értéktartalom lokális szintű – hálózatelemzési eszközökkel történő 

– vizsgálatának egyik példája a Massachusetts állambeli Framingham városában készített 

esettanulmány (Fowler–Christakis 2008 munkája), amelyben arra a kérdésre keresték a választ, 

hogy területileg és társadalmilag meghatározott-e a boldogság? A kutatók húsz éven át, 1983-tól 

2003-ig követték nyomon 4.739 fő érzelmi állapotát, melynek eredményeként megállapították, 

hogy a boldogság gyorsabban terjed a boldogtalanságnál és az anyagi javaknál is nagyobb hatással 

bír az emberek életére. Az egyének boldogságában (azaz szubjektív jól-létében) azonban az őt 

körülvevők lelkiállapotának is fontos szerepe van: a kutatás szerint egy boldog barát átlagosan 

9%-kal növeli meg az egyén saját boldogságának esélyét, egy boldogtalan pedig 7%-kal csökkenti. 

A vizsgálatban résztvevő személyek kapcsolati rendszereinek elemzéséből kiderült, hogy a 

boldogság területileg autokorrelált, azaz mind a boldog, mind a boldogtalan emberek hajlamosak 

egymás közelében csoportosulni.  

Az előző két példával ellentétben Marks et al. (2004) munkája már kimondottan a jól-léttel 

foglalkozó empirikus kutatás, amelynek „vizsgálati terepe” Nottingham városa. A tanulmány több 

szempontból is úttörőnek tekinthető, ugyanis a jól-lét fogalmának kettős szegmentációján alapul: 

egyrészt egy konkrét demográfiai csoportot vizsgált (ugyanis a gyermekek és fiatalok jól-létét 

mérte), másrészt – és a projekt operacionalizálása szempontjából ez a lényegesebb momentum –

településrészeket összehasonlító, azaz lokális szintű vizsgálat alapján készült. Elvitathatatlan 

érdemei ellenére azonban inkább kísérleti jellegű, a kutatók ugyanis mindössze egy 1.000 fős 

survey eredményeire támaszkodhattak. A vizsgálat legfontosabb tapasztalata az, hogy az élettel 

való megelégedettség (life satisfaction) mellett a jól-lét egy második dimenzióját is azonosította, amelyet 
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a szerzők személyes fejlődésnek (personal development) neveznek és egyebek mellett az érdeklődéssel, a 

felfedezéssel, az elhivatottsággal és a kreativitással áll összefüggésben. A jövőbeni települési szintű 

jól-lét vizsgálatok szempontjából a kutatás további fontos „hozzáadott értéke” az eredmények 

térképezhetőségében rejlik (4. ábra).  

 

4. ábra: A jól-lét lokális (városi) szintjének mérési és térképezési lehetőségei Nottingham példáján 

 

Forrás: Nottingham City Council (2009) 

 

A nottinghami esettanulmányt készítő londoni székhelyű NEF (New Economics Foundation) a 

kutatást követően tovább dolgozott a jól-lét lokális szintű mérési módszertanának pontosításán, 

amelynek eredményeként 2008-ban egy átfogó elméleti anyagot publikáltak (Steuer–Marks 2008). 

A tanulmányban felvázolt vizsgálati keretrendszer három mérési szintet különböztet meg. 

Elsőként az univerzális szintet (universal level), amely a helyi hatóságok számára lehetővé teszi a 

lakosság szubjektív jól-létének mérését, másodikként az értelmezési tartomány szintjét (domain level), 

amely arra szolgál, hogy részletesebb információkat szerezzenek az emberek érzéseire és az adott 

hellyel kapcsolatos tapasztalataikra vonatkozóan, végül harmadikként a célzott szintet (targeted level), 

amelyen feltárhatók a helyi társadalom előre meghatározott csoportjainak tevékenységei és 

attitűdjei.  
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Végezetül, a jól-lét lokális szintű kutathatósága érdekében Mguni és Bacon (2010) tanulmánya 

szintén egy elméleti keretrendszert állít fel, amely a jól-létet a rugalmas alkalmazkodóképesség 

(„reziliencia”) fogalmával kapcsolja össze (Well-being and Resilience Measure = WARM). A projekt 

célja a kockázat(ok)nak kitett, „sérülékeny” társadalmi csoportok beazonosítása és térképezése, 

valamint a települési döntéshozók informálása. A beavatkozás folyamatát a szerzők 5 szakaszra 

osztják; (1) egy adott városrész jól-létének mérése, (2) a sebezhetőség mértékének meghatározása, 

(3) más városrészekkel való összehasonlítás, (4) beavatkozási célok és prioritások meghatározása, 

végül (5) a sebezhetőségi tényező megszüntetése. Látható tehát, hogy a modell erőteljesen policy-

orientált, mindössze kezdeti lépésként szerepel jelen fejezet tárgya, azaz a jól-lét települési (városi) 

szintű mérése.  

 

 

5. Új megközelítés a jól-lét kutatásokban: a Stiglitz-modell bemutatása 

 

Az előző fejezetek alapján látható, hogy az elmúlt évtizedek során sokan sokféleképpen 

értelmezték a társadalmi jól-lét tartalmát, valamint a fogalom – országos és lokális szintű – 

mérésére is számos kísérletet tettek. Ennek a konceptualizációs és egyúttal operacionalizáslási 

folyamatnak az egyik legfontosabb mérföldköve kétségtelenül a CMEPSP, azaz a Gazdasági 

Teljesítmény és a Társadalmi Haladás Mérésével foglalkozó Bizottság 2009-ben készített jelentése, 

az ún. Stiglitz-jelentés (Stiglitz et al. 2009, Stiglitz 2010)3. 

A dokumentum megszületéséhez lényegében az vezetett, hogy 2008 februárjában Franciaország 

akkori köztársasági elnöke, Nicholas Sarkozy elégedetlenségét fejezte ki a gazdaságra és a 

társadalomra vonatkozó statisztikai adatok minőségével kapcsolatban, ezért felkérte Joseph E. 

Stiglitz, Amartya Sen és Jean-Paul Fitoussi közgazdászokat, hogy alakítsanak bizottságot, 

amelynek a célja, hogy meghatározza a GDP-nek, mint a gazdasági teljesítmény és a társadalmi 

haladás mutatójának korlátait. A kezdeményezés nyomán megalakult CMEPSP (Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress) további feladatai közé tartozik a már létező 

alternatív mérési módszerek értékelése, illetve annak számbavétele, hogy milyen információkra 

lehet szükség a társadalmi haladást jobban megragadó indikátorok kialakításához. A tudományos 

diszciplínák széles skáláját felvonultató, 21 tagot (+9 rapparteur-t) számláló nemzetközi bizottság 

munkájának eredményeként kétségkívül nagy horderejű dokumentum született (amely egyáltalán 

nem meglepő, tekintve, hogy az előállításában 5 Nobel-díjas tudós is közreműködött).  

                                                           
3 A bizottság hivatalos honlapja a www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm címen, a jelentés magyar nyelvű kivonata 
pedig a www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=2092 linken érhető el.  

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=2092
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A jelentés elöljáróban 12 ajánlást fogalmaz meg (Stiglitz et al. 2009, pp. 12–18.), majd ezt 

követően három fő területet emel ki, amelyeknek a jövőben kiemelt figyelmet kell szentelni (mind 

a statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás során, mind pedig a döntéshozatal és törvényalkotás 

szintjén); (1) a GDP-alapú termelés – azaz az anyagi javak és szolgáltatások – pontosabb 

számbavétele, (2) az életminőség mérése, valamint (3) a fenntarthatóság szempontjainak fokozott 

figyelembe vétele. Ahhoz, hogy sikeresen túllépjünk a puszta gazdasági teljesítőképesség 

vizsgálatán, a jelentés három fő elméleti megközelítésre támaszkodik:  

 Elsőként a főleg a pszichológiában népszerű – de a közgazdaságtani diszciplínában is 

alkalmazott – szubjektív jól-lét (subjective well-being) megközelítésre, amely azon alapul, hogy a 

boldogság és a megelégedettség kizárólag az egyes egyének szubjektív megítélésén múlik.  

 A második az eredetileg Amartya Sen által kidolgozott képességalapú megközelítés (capability 

approach), amely a jól-lét magasabb szintjeinek elérése érdekében – az előző elmélettel 

ellentétben – inkább az egyének képességeire fókuszál4.  

 Végezetül, a jelentés által javasolt harmadik (szintén közgazdaságtani) megközelítés a 

javak tisztességes elosztásának elmélete (fair allocation theory), amely a jól-lét mérésének 

érdekében az életminőség nem-piaci dimenzióit igyekszik számba venni.  

A Stiglitz-modell kutathatósága (és hazai nagyváros-térségi alkalmazhatósága) szempontjából 

kiemelkedő fontosságú a jelentés 5. ajánlása, amelynek 28. pontja a jól-lét többdimenziós jellegére 

hívja fel a figyelmet. A szerzők az eddig publikált tudományos kutatásokra és statisztikai 

kezdeményezésekre alapozva az alábbi 8 fő dimenziót azonosították, amelyeket egyszerre és 

együttesen kell figyelembe venni a jól-lét mérések operacionalizálása során:  

 

I.  Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon) 

II.  Egészség 

III.  Oktatás 

IV.  Egyéni tevékenységek (a munkát is beleértve) 

V.  Politikai képviselet és kormányzás 

VI.  Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok 

VII.  Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek) 

VIII.  Bizonytalanság (gazdasági és fizikai jellegű) 

(Forrás: Stiglitz et al. 2009, 5. ajánlás, pp. 14–15.) 

 

                                                           
4 Madonia et al. (2013) szerint a Sen-féle képességalapú megközelítés ragadható meg legkevésbé a rendelkezésre álló 
statisztikák és elemzési módszerek segítségével, ugyanakkor erre vonatkozóan is születtek már konkrét empirikus 
vizsgálatok (ld. például Guerini 2012 doktori disszertációját). 
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E dimenziók mellett a 10. ajánlás azon megfontolása is lényeges, amely az objektív és a szubjektív 

jól-lét tényezőinek egyidejű figyelembevételét hangsúlyozza (Stiglitz et al. 2009, p. 16.). Végezetül, 

jelen tanulmány 3. – a földrajzi léptékek szerepét tárgyaló – fejezete kapcsán fontos kiemelni, 

hogy maga a Stiglitz-jelentés is a léptékváltás szükségességét hangsúlyozza, amikor kifejti, hogy a 

nemzetgazdaságok (GDP-alapú) gazdasági növekedése helyett inkább a háztartások jól-létére 

kellene fókuszálni.  

 

 

6. A modell eddigi empirikus tapasztalatai és alkalmazhatósága a 

vizsgált hazai nagyváros-térségek esetében 

 

Annak ellenére, hogy a Stiglitz-jelentés további kutatásokra – s egyúttal a jelentésben foglaltak 

pontosítására és helyesbítésére – buzdít5, 2009-es publikálása óta viszonylag kevés konkrét 

alkalmazására került sor. Történtek ugyan kísérletek egyes elemeinek és aspektusainak kiemelésére 

(pl. Easterlin 2010, Oswald 2010, Noll 2011, Rojas 2011, White et al. 2012, Madonia et al. 2013), 

azonban a modellt egyik munka sem teszteli és értékeli teljes egészében.  

A GDP kritikáját megfogalmazó szakirodalom egyik úttörője (és a témakör még ma is prominens 

alakja), Easterlin (2010) üdvözli a jelentést, s egyúttal kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az 

elkészítésében többnyire közgazdászok vettek részt, a dokumentum mégis hangsúlyozza a 

társadalmi jól-lét szubjektív tényezőinek kiemelt szerepét, valamint a jól-lét jövőbeni 

fenntarthatóságának fontosságát. Oswald (2010) cikke – a bizottság ajánlásaival összhangban – az 

országok gazdasági ételemben vett prosperitásán és anyagi jólétén túl a nemzetek emocionális 

prosperitásának és mentális jól-létének mérése mellett érvel. Tanulmánya lényegében a jelentés 

munkaerő-piaci szempontú figyelembe vétele, amelyben a munkahelyi stressz (mint érzelmi jól-lét 

tényező) folyamatos növekedésének intő jeleire hívja fel a figyelmet.  

Noll (2011) kritikája szerint ugyanakkor a Stiglitz-Sen-Fitoussi-jelentés ajánlásai messze nem 

újszerűek és innovatívak a társadalmi indikátorokkal foglalkozó szakemberek számára, továbbá a 

dokumentum számos olyan – már régóta ismert és alkalmazott – jól-lét mérési megközelítést és 

módszert teljességgel figyelmen kívül hagy, amelyek egyébként ugyancsak túlmutatnak a pusztán 

GDP-alapú prosperitás-mérésen (pl. a társadalmi riportok többsége). Mindezek ellenére a szerző 

elismeri, hogy a jelentés a jól-lét és a társadalmi haladás mérésének egyik fontos mérföldköve. 

                                                           
5 „A Bizottság a jelentést egy vita kezdetének, nem pedig lezárásának szánja. A jelentés által felvetett kérdéseket 
átfogóbb kutatások keretében kell vizsgálni. A nemzeti és nemzetközi testületeknek meg kell vitatniuk a jelentés 
ajánlásait, felismerni a korlátait, valamint megvizsgálni azt, hogy milyen módon tudnák a legjobban kivenni a részüket 
a tennivalók széles köréből, mindenki a saját nézőpontjából.” (Stiglitz et al. 2009, p. 18.)  
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Rojas (2011) tanulmánya kevésbé pesszimista hangvételű, azonban arra figyelmeztet, hogy 

amennyiben a kutatók nem tesznek konkrét lépéseket a Stiglitz-jelentés operacionalizálása, majd 

empirikus alkalmazása érdekében, úgy a belefektetett munka ellenére továbbra is jelentéktelen 

hatása lesz a jól-lét tanulmányozására és mérésére, s így közvetett módon az emberek 

életminőségének szintjére.  

Habár a megjelenését követően napvilágot látott munkák általában üdvözölték a jelentést, 

kiemelve annak jelentőségét, hogy a jól-lét kérdéskörét a szakpolitikák és a döntéshozatal 

látókörébe emelte, néhány további kritika is megfogalmazódott az abban foglaltakkal szemben, 

White et al. (2012) tanulmánya esetében éppen az empirikus alkalmazhatósága kapcsán. Zambiai 

és indiai összehasonlító kutatásuk alapján a szerzők a vizsgálati helyszínek esetenként eltérő 

kulturális kontextusainak fontosságára hívják fel a figyelmet, jelezve azt, hogy a jelentés – és az ez 

alapján végzett jól-lét mérés – nem operacionalizálható mindenütt egységes módon, a kvantitatív 

elemzéseket minden esetben kvalitatív vizsgálatokkal kell kiegészíteni (amelyet egyébként maguk a 

jelentést készítők is több helyütt hangsúlyoznak). Végezetül, nemrég megjelent munkájukban 

Madonia et al. (2013) a Stiglitz-bizottság ajánlásaira építve gazdasági, társadalmi és környezeti 

változók széles körét gyűjtötték össze, amelyek lehetővé tették számukra a tágabban értelmezett 

jól-lét mérését, jóllehet csak az országok közötti összehasonlítás formájában. A kutatás keretében 

az EU-15 országok 1999–2005 közötti adatainak felhasználásával egy társadalmi jól-lét alapján 

felállított fejlettségi rangsort készítettek, amelyben a jól-lét szintje egyenes arányosságban áll az 

oktatás színvonalával, a technológiai fejlődéssel és a női munkaerő-piaci részvétellel, illetve 

fordított arányosságban áll a környezetszennyezés mértékével. A vizsgálat eredményeinek 

tanúsága szerint így előállt rangsor mindössze gyenge korrelációban áll ugyanezen országok GDP 

alapján felállított rangsorával.  

A „Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés” 

TÁMOP-kutatás operacionalizálásának szempontjából rendkívül sajnálatos momentum, hogy 

sem a Stiglitz-jelentés általános tudományos recepciójában, sem az előzőekben bemutatott 

empirikus alkalmazások keretében nem térnek ki a modell települési szintű alkalmazhatóságára, az 

eddig folytatott kutatások – a korábbi jól-lét mérések többségéhez hasonlóan – országos szintű 

vizsgálatok. Ennek eredményeként a modell hazai nagyváros-térségekre történő alkalmazásának 

tekintetében nem állnak előttünk már bevált receptek és követendő kutatási gyakorlatok, amely 

egyúttal nagyfokú kutatói szabadságot is biztosít. Az előző fejezetben felvázoltak alapján a 

Stiglitz-modell 9 magyarországi nagyváros (azaz Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, 

Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár) esetében történő alkalmazásakor kiinduló 

pontként szolgálhat a jelentés 5. ajánlásában felsorolt 8 jól-lét dimenzió, amiknek a 10. ajánlás 
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(Stiglitz et al. 2009, p. 16.) alapján érdemes tovább bontani két típusra, objektív és szubjektív jól-lét 

dimenziókra. Az első esetében a cél az egyes dimenziók lehetőség szerint minél teljesebb körű 

„lefedése” a KSH, valamint egyéb adatszolgáltatók (települési önkormányzatok, minisztériumok, 

civil szervezetek stb.) által gyűjtött adatokkal és statisztikai mutatókkal, míg a lokális (városrészi 

szintű) szubjektív jól-lét megragadása a kutatás során megvalósítandó kérdőíves adatfelvétel 

segítségével lehetséges. A hazai nagyváros-térségek esetében elvégzendő vizsgálat eredményeinek 

értelmezését nagyban megnehezíti, hogy a statisztikai mérőszámok többsége mindössze települési 

szinten áll rendelkezésre, így a városokon (és főként az egyes városrészeken) belüli különbségek 

és egyenlőtlenségek pusztán a fenti adatok segítségével vélhetően nem tárhatók fel megfelelő 

mélységben, tehát mindenképpen szükséges a helyi lakosság szubjektív jól-lét értelmezéseinek és a 

jól-léthez kapcsolódó elvárásainak feltárása.  

Tanulmányom végén a jelentés által javasolt jól-lét dimenziókhoz kapcsolódóan igyekeztem 

összegyűjteni a potenciálisan felhasználható adatok körét (OJ = objektív jól-lét mérése), valamint 

javaslatokat tenni a lakossági megkérdezéshez (SZJ = szubjektív jól-lét mérése):  

 

I.  Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon) 

 

OJ - az egy főre jutó havi jövedelem települési értékei (Budapest esetében kerületi bontásban) 

 - a településrészek kiskereskedelmi ellátottsága (→ fogyasztás) 

 

SZJ - A városrészben élők átlagához képest milyennek ítéli meg a saját anyagi helyzetét?  

 Kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb? 

 - Milyennek tartja a városrész szolgáltatásait és kiskereskedelmi ellátottságát? 

 Kielégítőnek vagy javítandónak? 

 

II.  Egészség 

 

OJ - a lakosság számára helyben elérhető orvosi rendelők, szakrendelések, kórházak stb. 

 - a településrészek lakosaitól eltérő távolságra található egészségügyi szolgáltatások 

 

SZJ - Mennyire tartja kielégítőnek a helyben (városrészen belül) elérhető egészségügyi 

szolgáltatások színvonalát? Elégséges vagy javítandó? 

 - Más városrészekkel összehasonlítva miként ítéli meg az egészségügyi szolgáltatások 

elérhetőségét? 
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III.  Oktatás 

 

OJ - a városi lakosság és közoktatási intézmények területi megoszlásának különbségei 

 - kollégiumi férőhelyek a településen (→ a várostérség oktatási „ellátottsága”) 

 

SZJ - Mennyire tartja megfelelőnek a lakókörnyezetében található oktatási intézmények 

elérhetőségét és színvonalát? 

 - Fennálló problémának tartja-e, hogy a lakókörnyezetében élők egy része az esetleges 

színvonal-különbségek miatt nem a legközelebb elérhető oktatási intézményeket veszi 

igénybe? 

 

IV.  Egyéni tevékenységek (a munkát is beleértve) 

 

OJ - a települések munkanélküliségi rátájának összehasonlítása 

 - a fizetett munkán kívül végzett (önkéntes) tevékenységek számszerűsítése6 

 

SZJ - Miként ítéli meg a városrészben élő munkavállalók és munkanélküliek arányát? 

 - A fizetett munkán kívül milyen egyéb (szabadidős) tevékenységeket végez? 

 - Milyennek ítéli meg lakókörnyezetének szabadidő-eltöltési formáit és ezek színvonalát? 

 

V.  Politikai képviselet és kormányzás 

 

OJ - a politikai pártok és szakszervezetek településenkénti taglétszáma 

 - országgyűlési képviselők az adott településről (→ országos „lobbi”) 

 

SZJ - Tagja-e Ön valamelyik politikai pártnak vagy szakszervezeti tömörülésnek? 

 - Megfelelőnek tartja-e ezek számát a településen, illetve tevékenységük eredményességét? 

 - Mennyire tartja kielégítőnek a város vezetésének országos érdekérvényesítő képességét? 

 

                                                           
6 Nagy–Koós (2013) módszertani segédanyaga szerint a Stiglitz-jelentés közvetlen hatásának tekinthető, hogy a 
közelmúltban megszületett az önkéntesek munkavégzésének mérési és elemzési hátterét bemutató tanulmány, 
Nádudvari (2011) munkája. Elsőként a fogalom statisztika számára értelmezhető tartalmát sikerült kidolgozni, 
amelyet a teljesített órák számának és a becsült létszám-adatoknak a konstruálása, majd a termelési érték és a 
helyettesítési költség számítási módszertanának összeállítása követett. Végeredményben – öt létező vagy újonnan 
indított felmérés adattömege révén – e fontos szegmens nemzetgazdasági súlya is becsülhetővé vált.  
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VI.  Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok 

 

OJ - civil szervezetek száma és települési taglétszám-adataik 

 - önkormányzati és grassroots kezdeményezések (helyi fesztiválok, vásárok stb.) 

 

SZJ - Tagja-e Ön valamelyik civil szervezetnek vagy alulról szerveződő kezdeményezésnek? 

 - Megfelelőnek tartja-e ezek számát a településen, illetve tevékenységük eredményességét? 

 - Milyennek ítéli meg a városrész kulturális életét és társadalmi kohézióját? Kielégítőnek 

tartja-e a helyi szervezésű programok, fesztiválok számát és színvonalát? 

 

VII.  Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek) 

 

OJ - környezetterhelési adatok, városi talaj- és légszennyezettség, zajtérképek 

 

SZJ - Milyennek ítéli meg a városrész tisztaságát és általános környezeti állapotát? 

 - Befolyásolják-e az esetleges környezeti károsodások az Ön életét (munkáját és 

szabadidős tevékenységeit)? 

 

VIII.  Bizonytalanság (gazdasági és fizikai jellegű) 

 

OJ - a közelmúltban felszámolt vállalkozások és csődeljárások számának különbségei 

 - a 2005 óta megvalósult és tervezett lakáscélú, gazdasági és infrastrukturális beruházások 

száma a településeken 

 

SZJ - Ön szerint mennyire éreztette hatását a gazdasági válság a szűkebb lakókörnyezetében? 

Személyesen érintették-e Önt a változások? 

 - Miként látja saját jövőjét és a városrész jövőjét? 

 - Tervezi-e, hogy a közeljövőben más városrészbe vagy egy másik településre költözik? 

Amennyiben igen, mik a döntésének az okai? 
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