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Bevezetés 
 

A kutatás céljai között nagy súllyal szerepel, hogy az empirikus vizsgálat eredményei 

összehasonlíthatók legyenek a 2005. évi várostérségi vizsgálattal. Az összehasonlíthatóság 

szempontját figyelembe kell venni az empirikus vizsgálat előkészítésénél, mind tartalmi 

szempontból, mind a terepmunkák előkészítése során. A tartalmi részekkel kapcsolatban 

külön előkészítő anyagok már születtek, és még készülnek is. Egy pont lesz, ahol a minta 

kiválasztást befolyásolja a tartalmi kérdés, de ez stratégiai döntést igényel. Erre a kérdésre a 

javaslatok között visszatérek. 

A továbbiakban a 2005-ös vizsgálat mintavételi technikáját veszem végig először és 

megjelölöm benne a feltétlenül megtartandó és megváltoztatandó részeket. Ezután két 

elkészült előkészítő tanulmány (Baranyai Nóra és Berki Márton) eredményeit és 

megállapításait felhasználva végig veszem a mintaválasztásban megjelenítendő változásokat 

és azok szükségességét. 

 

A 2005. évi vizsgálat mintaválasztásának módja, tapasztalatai 
 

A 2005-ös nagyváros-térségi vizsgálat mintaterületét Budapest és agglomerációja, valamint 

nyolc további – 100 ezer főt meghaladó népességű – nagyváros (Debrecen, Szeged, Miskolc, 

Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár) és ezek szűkebb vonzáskörzete alkotta 

(Szirmai 2009).  

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének megrendelésére 

a TÁRKI Rt. végezte. A kérdőíves vizsgálat a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására 

irányult. Ennek keretében feltárta a várostérségek: a centrumok és városkörnyékek belső 

társadalmi jellemzőit, a társadalmi csoportok területi elhelyezkedésének történelmileg is 

változó folyamatait, valamint a területi adottságokra is épülő szegregációs tendenciákat. 

Emellett kiterjedt a különböző társadalmi státuscsoportok társadalmi strukturális és területi 

viszonyainak, illetve a versenyképességgel, sikerrel kapcsolatos véleményeknek a 

vizsgálatára is. 

A vizsgálat mintaterülete a kilenc magyarországi nagyváros és ezek térségei (Budapest és 

agglomerációja, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, 

Székesfehérvár és ezek szűkebb vonzáskörzete). A kérdőíves felvétel a felsorolt 
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nagyvárosokban és a háttértelepüléseken történt. Emellett a felvétel két további, 

kontrolltelepülésen is zajlott. 

A  jelenlegi kutatás fő többlethozadékát az adja, ha a 2005-ös kutatás és a 2013-as adatfelvétel 

eredményei összehasonlíthatóak. Emiatt fontos, hogy a vizsgált települések köre változatlan 

maradjon, amelyet egyben az is indokol, hogy az időközben végbement demográfiai 

változások ellenére e városok népessége továbbra is meghaladja a 100 ezer fős határt, s azóta 

más hazai települések népessége sem érte el ezt az értéket. A kutatás alapszerkezetén nem 

érdemes változtatni, de két módosítást már itt fel kell vetni. Az egyik a kontroll települések 

szerepeltetése. A két kontroll település kiválasztása és az ott megkérdezettek száma sem volt 

alkalmas arra, hogy az elemzés során bármiféle „kontroll” csoportként használjuk, ezért ezek 

elhagyását javaslom. Székesfehérvárra vonatkozóan az akkori vizsgálat adataiból kiindulva 

részletesebb elemzés készült, ami akkor indokolttá tette a megkérdezettek számának 200 fővel 

való megemelését. Most ilyen külön vizsgálat nem készül, ezért Székesfehérvár is a többi 

nagyvároshoz hasonló méretű, 300 fős mintával szerepeljen a vizsgálatban. 

A kutatás módszere személyes, kérdőíves adatfelvétel volt, melynek során 5248 sikeres 

interjú készült. Ez a módszer most is változatlan maradjon a minta mérete az előzőekre 

figyelemmel 5000 fő legyen. 

 

Mintavételi eljárás 
 

A mintavételi eljárás alapelvei a következők voltak. A mintába nyolc magyarországi 

nagyváros, illetve Budapest főváros és ezek térségét alkotó települések kerültek. A mintavételi 

eljárás a mintába bekerült települések mindegyikének egészét tekintve aránytartó 

(reprezentatív) volt nemre, korcsoportra és iskolai végzettségre nézve. Mielőtt a részleteket 

áttekintjük, ki kell emelnünk ennek a bekezdésnek a fontosságát. A minta a városok és a 

városkörnyéki településcsoportok szintjén lesz reprezentatív korra, nemre és iskolai 

végzettségre. Ezt az elemzéskor elvárt magyarázatok szintjének meghatározása miatt fontos 

rögzítenünk. A magyarázatainkat a nagyvárosokra és az őket körülvevő településekre tehetjük 

meg érvényesen. Utóbbi csoporton belül elkülöníthetjük a fejlett és fejletlen csoportokat, 

melyek meghatározásának módjáról még külön szólunk. A nagyvárosokat önállóan is 

elemezhetjük, illetve különböző hibahatárokkal a nagyvárosokon belül kialakított övezeteket 

is. 
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A településeken belüli, valamint a mintába bekerült települések közötti lakosságarányt 

tekintve viszont nem aránytartó rétegzett valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. Ez 

azt jelentette, hogy a nagyvárosokon belüli övezetek, illetve a várostérség kistelepülései úgy 

kerültek kiválasztásra, hogy az ott lekérdezettek száma nem tükrözte pontosan az ott élő 

népesség arányát. Az előző bekezdésekben leírtak miatt ezt az elvet most is lehet követni, de 

az előkészítő anyagokban megfogalmazottak miatt érdemes lesz átgondolni ezt a kérdést. Egy 

újabb mintaréteg bevezetése nem rontja, hanem javítja az adatok minőségét, más feltételek 

változatlanul hagyása mellett. 

 

A mintába bekerült várostérségek, és az ezekben lekérdezendő kérdőívek 

számának meghatározása 

 

Az egyes településeken, és településen belül a körzetekben lekérdezett lakosok számának 

meghatározása a falvakban és a városokban eltérő módon történik. 

A falvak esetén általában 30 kérdőív készült. A főváros agglomerációjában található, mintába 

beválogatott szuburbán települések esetén a kérdőívek száma ennél magasabb volt, aminek 

oka az volt, hogy a fővárosi agglomerációban 400 főt kérdeztünk. Nyíregyháza 

vonzáskörzetében csupán négy agglomerációs település került kiválasztásra, ezért ezeken 

egyenként 45 darab interjú készült. Ezeket a felosztásokat a mostani adatfelvételben sem 

lenne érdemes megváltoztatni.  

A kérdőívek egyenlő arányban kerültek elosztásra a község előzetesen felosztott három része 

(központ, alvég, felvég) között. Nagyobb kiterjedésű, valamint több központtal is rendelkező 

települések esetén további lépéseket tettünk a túlságosan egy pont köré koncentrálódó 

kérdezés elkerülésének érdekében. Kettős faluközpont (pl. templom és környéke, valamint 

polgármesteri hivatal és környéke) esetén mindkét központban kérdezünk. Ebben az esetben a 

„falusi központ”-ra eső elemszámok elosztódtak a két központ között. Ügyeltünk arra is, hogy 

nagyobb, szétterülő falvak esetében a kérdezés ne koncentrálódjon – tehát pl. több „felvég” 

esetén legyen kérdezés két, a falu eltérő területein elhelyezkedő „felvég”-en is. Ebben az 

esetben a „felvég”-re eső elemszámok azonos arányban osztódtak el. Fontos megjegyezni, 

hogy ezek az elvek alkalmazhatók, de semmiképp nem a mintavétel során kell érvényesíteni, 

főleg nem újabb réteg kialakításával. Az adatfelvételt irányítóknak kell a települési 

kérdezések kiindulópontjait úgy kialakítaniuk, hogy ezeknek az elveknek megfeleljen és 

minden településrész képviselve legyen benne. Ezekhez azonban nem szükséges 

elemszámokat rendelnünk, hiszen ezekkel az elemzés során az egzakt lehatárolási definíció 
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hiányában úgy sem tudunk dolgozni. A településen belüli válaszadók területi megoszlása és 

az ehhez kapcsolódó különböző válaszok miatt azonban fontos utasítás kell, legyen a 

terepmunka megszervezéséhez. 

A városok esetén a TÁRKI rendelkezésére bocsátottuk a konkrét városra vonatkozó 

várostérségeket, azok térkép segítségével történő térbeli lehatárolását, illetve az így 

körülhatárolt városkörzetekben lekérdezendő kérdőívek számát. Az egyes városban 

lekérdezett esetszám – néhány kivételtől eltekintve – azonos arányban oszlott meg a mintába 

került várostérségek között, függetlenül azok tényleges lakosságszámától, illetve attól, hogy 

egy vagy több várostérség-típus megtalálható-e a vizsgált településen, vagy sem.  

Az előkészítő anyagok alapján ezt a szempontot mindenképp át kell gondolni, részint, mert 

egyes városon belüli övezetek súlya akár jelentősen is megváltozhatott, másrészt az ezekhez 

tartozó népességadatok rendelkezésre állása bizonytalan. Ha nem rendelkezünk 

tényadatokkal, akkor vagy szakértői becslés alapján városonként, sőt övezetenként kell 

meghatározni az elemszámot, ami végül esetleg csak néhány fős változást okoz vagy 

összesítve az előkészítő anyagok tapasztalatait egy a minta egészére alkalmazandó 

algoritmust kell meghatározni. Mindenképp figyelni kell arra, hogy az egyes övezetekre eső 

elemszám ne csökkenjen jelentősen a korábbi felvételnél alkalmazott szám alá, hiszen ekkor 

az adott övezetre vonatkozóan a minta egészére megfogalmazható állítások kerülnek 

veszélybe. Amennyiben itt nem alakítunk ki egy újabb aránytartó réteget, akkor a részletes 

adatok rendelkezésre állása esetén később, súlyozással is beállíthatók a valós arányok. A 

válaszok minősége javulhat, ha már a minta kialakításánál figyelembe tudjuk venni a 

városokon belüli eltéréseket. Ezt a dilemmát „feloldani” látszik az a tény, hogy nem lehet a 

városokon belüli övezetekre pontos adatokat szerezni, ezért a szakértői becslés valamely 

formájával kell a minta belső szerkezetét átalakítani. 

Budapesten az üdülőövezeteket, a szükséglakásokat és a szegénynegyedeket leszámítva a 

különböző várostérségekben magasabb alminta-elemszámmal dolgoztunk, mint a vidéki 

városokban. Ezt a fővárosi 600 fős mintaelemszám most is indokolja, nem érdemes rajta 

változtatni. 

A városon belüli övezetek lehatárolásához a szükséges térképek most is rendelkezésre állnak, 

ezek alapján az adatfelvétel terepmunkái pontosan kijelölhetők. 
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A 2005 és 2011 között bekövetkezett változások és azok figyelembevételének 

lehetőségei 

A városokon belül kialakítandó övezetek  

A kutatási mintaterületekként szolgáló magyarországi nagyvárosokat együttesen vizsgálva 

látható, hogy a lakosságszám alapján felállított rangsoruk a 2001-es népszámlálás óta közel 

változatlan, 2012-re mindössze Miskolc és Szeged „cserélt helyet” (a lista 3. és 4. helyén). A 

2001-es és 2012-es adatokat összehasonlítva az is megfigyelhető, hogy az elmúlt bő tíz év 

során három település (Kecskemét, Győr és Szeged) kivételével valamennyi nagyvárosunkban 

csökkent a lakosság száma. A legdrasztikusabb mértékben Budapest (-37.880 fő) és Miskolc 

(-17.302 fő) veszített a népességéből, míg az elmúlt bő tíz év legnagyobb nyertese – 

gazdasági és demográfiai szempontból egyaránt – Kecskemét (+6.477 fő) és Győr (+4.445 fő) 

városa. (Berki, 2013) Ezek a megállapítások azt mutatják, hogy a nagyvárosokban 

bekövetkezett demográfiai változások a mintavételt nem befolyásolják, viszont nagyon fontos 

szerepük lesz az adatbázis súlyozásánál.  

Fontos megállapítás, hogy a 2005-ös adatfelvételt követően a vizsgált városokban 

bekövetkezett legnagyobb mértékű településszerkezeti változásokat elsősorban az újonnan 

épült bevásárlóközpontok, ipari parkok, valamint lakóparkok jelentették, másrészt – a családi 

házas építkezésekkel szemben – ezek ragadhatók meg leginkább a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok és városfejlesztési koncepciók, dokumentumok segítségével. Ezeket a 

változásokat számszerűsítve mind a fővárosi, mind a nagyvárosi minta belső szerkezetének 

kialakításánál figyelembe kell venni. 

A városokon belüli területek között alapvetően nem kell különbséget tennünk, hiszen azok a 

definíció szerint hasonlóak sok szempontból. Szakértői interjúk segítségével, illetve 

helyismerettel rendelkező adatfelvételi vezető segítségével fel kell deríteni, hogy vannak-e 

esetlek mégis eltérések az egy-egy területen belül. Pl. azonos kategóriába tartozó lakóparkok, 

kertvárosi részek között is lehet különbség, amiket úgy tudunk figyelembe venni, hogy az 

adott területről mindenképp kérdeztetünk. Ezek a különbségek az elemzés során nem lesznek 

megjeleníthetők, de annak érdekében, hogy az egyes területi egységek minél sokszínűbb 

véleménnyel jelenjenek meg a mintában, ezt a szempontot a mintaterület kijelölésénél 

érvényesítenünk kell. Az aránytartó rétegek kialakításának másik fontos nehézsége, hogy 

ebben az esetben a teljes mintát úgy kell átalakítani, hogy az egyes övezetek a településen 

belüli valós, vagy szakértő által becsült arányban jelenjenek meg. Ebben az esetben 

előfordulhat, hogy egyes övezetek aránya a minta egészén úgy lecsökken, hogy önállóan nem, 

csak másokkal összevonva lesz értelmezhető. Berki Márton anyagában városonként végig 
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veszi a legfontosabb változásokat, amelyek különböző forrásokból nyomon követhetők a 

belső szerkezet átalakulásában. Sajnos konkrét számszerűsítésre csak kevés helyen (Debrecen, 

Kecskemét) volt mód. Az általa leírt és a táblázatában bemutatott változások iránya 

mindenképp megfontolandó és figyelembe veendő az elemszámok véglegesítésénél. Erre az 1. 

táblázatban teszek javaslatot. A számításoknál azzal a hipotézissel is élek, hogy a 2005-ös 

vizsgálatnál az alacsonyabb „teljesült elemszámok” is adódhattak abból, hogy az adott 

területen nem volt elérhető kellő számú megkérdezendő. 

A táblázatban színessel jelzett számok a Berki Márton által javasolt változtatási irányoknak 

megfelelő kismértékű változásokat már tartalmazzák. A változtatásnál alapértelmezésben +/- 

5 fővel számoltam, ha a városi minta nagysága meghaladta a 300 főt, akkor arányosan 

ezekből csökkentettem. Budapest esetében találtam egy olyan momentumot, ami tisztázásra 

vár. 2005-ben 30 volt kijelölve villanegyedbeli lekérdezésre, de a táblázat szerint ilyen 

kategória nem volt. Eldöntendő, hogy szükség van-e ilyen kategóriára. Ha igen, akkor 

szerepeltethető ezzel a 30 fővel, ha nem akkor az ebből eredő többlet elemszámot fel kell 

osztani a meglévő kategóriák között. 

Székesfehérvár esetében átszámoltam az almintát 300 főre és abban érvényesítettem a 

megadott változtatási irányokat. Itt 205-höz képest minden kategória abszolút értékben 

csökkent, a javasolt változtatási irányokat ezt meghaladóan érvényesítettem. 

A korábbi és jelenlegi kategóriák minta szintű összesítéséből az derült ki, hogy az egyes 

övezetek javasolt elemszáma 156 és 328 közé esik. (2. táblázat) Ez alól két kategória jelent 

kivételt, az üdülőövezet (89 fő) és a munkásnegyed, munkástelep (83 fő). Ezek az értékek 

önmagukban a minta egészét tekintve is legfeljebb alapmegoszlások közlésére alkalmasak, 

minden számítás ebben a két kategóriában nagyon magas hibahatárt eredményez. Ha az 

érintett városokban ezek az övezetek valóban jelentős egységként jelennek meg, akkor ne 

változtassunk, de a súlyukat helyi szakértővel való konzultáció alapján esetleg módosítsuk. 

Az elemzés során mindenképp valamely más kategóriákkal összevonva lesz csak 

alkalmazható. 
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1. sz. táblázat A 2013. évi vizsgálatban a városrészekre javasolt mintaelemszámok  

településenként (fő) 

Városrész típusa és 

kódja 

Budapest Debrecen Szeged Miskolc Pécs Győr Nyíregy-

háza 
Kecs-

kemét 
Székes-

fehérvár 

Történelmi belváros 

(1) 77 22 
 

19 
 

20 14 23 17 
 

20 18 
Magas státusú, 

városias beépítésű 

(2) 
87 21 

 

 
22 

 

 
19 

 

 
19 36 

 

 
21 

 

 
20 21 

Alacsony státusú, 

városias beépítésű 

(3) 
72 16 14 31 25 12 

 

 
21 

 

 
21 20 

Magas státusú 

lakótelep (4) 99 22 35 19 36 
 

19 
 

22 
 

40 36 
Alacsony státuszú 

lakótelep (5) 71 18 40 14 18 
 

19 
 

22 
 

20 22 
Kertvárosi családi 

házas, magas 

státusú (6) 
37 26 23 

 

 
19 

 

 
19 

 

 
19 28 25 26 

Kertvárosi családi 

házas, alacsony 

státusú (7) 
33 21 16 

 

 
36 

 

 
19 

 

 
19 15 41 16 

Falusias jellegű, 

családi házas, 

alacsony státusú (8) 
0 21 19 24 

 

 
19 23 21 14 22 

Falusias jellegű, 

családi házas, 

magas státusú (9) 0 21 19 24 45 19 21  28 
Villanegyed (10) 30 21 19 18 19 19 22 16 22 
Lakópark (11) 33 22 23 0 19 18 22 25 26 
Zártkert (12) 

0 26 19 19 14 19 26 25 21 
Üdülőövezet (13) 24 0 19 19 0 0 21 0 0 
Munkásnegyed, 

munkástelep (14) 17 21 0 
 

18 14 19 0 0 0 
Szegénytelep, 

szükséglakás (15) 20 22 13 
 

20 20 36 21 33 22 
Összesen: 600 300 300 300 300 300 300 300 300 
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2. sz. táblázat A 2005. évi javasolt, teljesült és a 2013-ra javasolt elemszámok  

a városrész kategóriák szerint a minta egészére összesítve (fő) 

 

 

2005. javasolt 2005. teljesült 2013. javasolt 

Történelmi belváros (1) 
248 255 230 

Magas státusú, városias beépítésű (2) 
263 282 266 

Alacsony státusú, városias beépítésű (3) 

263 283 232 
Magas státusú lakótelep (4) 

301 363 328 

Alacsony státuszú lakótelep (5) 335 272 244 

Kertvárosi családi házas, 
magas státusú (6) 207 219 222 
Kertvárosi családi házas, 
alacsony státusú (7) 241 228 216 
Falusias jellegű, családi házas, 
alacsony státusú (8) 

174 172 163 
Falusias jellegű, családi házas, 
magas státusú (9) 174 186 177 
Villanegyed (10) 

209 172 156 
Lakópark (11) 

190 184 188 
Zártkert (12) 

173 165 169 
Üdülőövezet (13) 

83 83 83 
Munkásnegyed, munkástelep (14) 

102 94 89 
Szegénytelep, szükséglakás (15) 237 236 207 

 3200 3194 2970 
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A várostérségek településeinek kijelölése 

Ez a feladat az előzőekhez képest jelentősebb adatháttérrel volt előkészíthető, ennek ellenére 

számos problémát felvetett, amelyeket Baranyai Nóra előkészítő anyagában részben meg is 

válaszolt. A városkörnyéki településekkel kapcsolatban nem vagy csak érintőlegesen merült 

fel a települési mintaméretek kérdése, bár a korábban bemutatott gondolatmenet alapján 

ennek is lenne jogosultsága. Ebben az esetben viszont a teljes mintaszerkezetet fel kellene 

borítani. Ezt elkerülendő a várostérségek településein megmaradna a 200 fős (a fővárosi 

agglomerációban 400 fős) mintaméret, amelyet a bekerülő, általában 6 település között 

osztunk szét. Ennél a szétosztásnál minimális mértékben figyelembe lehet venni a települések 

különbségét. Ez a fajta mintavétel lehetővé teszi, hogy a minta egészén a fejlett, fejletlen 

dimenziót elemezzük. A települések méretbeli különbsége az adatbázisban súlyozással 

korrigálható. 

A várostérségek lehatárolásában az elmúlt tíz évben alig történt változás, így a jelenlegi 

kutatásunk mintaterülete csaknem megegyezik a 2005-ben megvalósított kérdőíves 

adatfelvétel mintaterületével, amit összesen 192 település alkot.  

A minta kialakításában az igazi módszertani problémát a fejlett és fejletlen települések 

körének meghatározása okozza. Abban az esetben is, ha teljes mértékben a 2005. évi kutatás 

kijelölési eljárását alkalmazzuk. 

A korábbi kutatócsoport által meghatározott statisztikai adatokon alapuló, úgynevezett 

rangszám-módszer a jelenlegi mintatelepülések kijelölésében néhány módosítással 

alkalmazható volt. A rangsorolás során a megközelíthetőség, a lakáshelyzet, a köz- és 

felsőoktatás, az egészségügyi ellátás, a vállalkozói aktivitás, az adózás, a jövedelmek, a 

foglalkoztatás, a munkanélküliség, a mobilitás, valamint a szociális ellátás különböző 

mutatószámait vettük figyelembe. A felhasznált mutatók számának kismértékű csökkenését 

eredményezte az összesített és nyilvánosságra hozott 2011-es népszámlálási adatok 

korlátossága, s szintén kismértékű változást okozott a statisztikai adatok elnevezésében, 

gyűjtésének módszertanában 2003 és 2011 között beállt módosítások sora. (Baranyai, 2013) 

A három legfejlettebb és három legfejletlenebb település meghatározásában azonban a 

nyíregyházi várostérség esetében továbbra is nehézséget okozott a települések kis száma. A 

nagyvárosi település együttest Nyíregyházán kívül a korábbiakhoz hasonlóan mindössze négy 

település alkotja, amelyből következően e térségben csak a két fejlettebb és a két fejletlenebb 

település elkülönítése válik lehetővé. 
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Baranyai Nóra előkészítő tanulmánya rámutat egy sor módszertani kérdésre, amit meg kell 

válaszolnunk és rögzítenünk kell annak érdekében, hogy az adatfelvétel megszervezése és az 

elemzés során is ugyanazt az értelmezési keretet használhassuk. 

A települések összpontszáma alapján a 2005-ben elkészített kérdőíves adatfelvétel kijelölt 

ötvenkét mintatelepülése közül a 2011-es statisztikai adatok alapján elkészített elemzés 

eredményei szerint összességében huszonhét települést javaslunk ismét mintatelepülésként 

való meghatározásra, tizenhatot a fejlett, s tizenegyet a fejletlen kategóriában. 

A mintatelepülések körének a két vizsgálat időpontjában tapasztalható eltérései nem 

befolyásolják a kérdőíves adatfelvételek eredményeinek összehasonlíthatóságát, hiszen az 

elemzések nem a városkörnyéki településekre külön-külön, hanem a fejlett és fejletlen 

településcsoportok kategóriái szerint készülnek, ekképpen – a módszertan, illetve a mintavétel 

részletes bemutatása mellett – a javasolt települések mintába kerülésének semmilyen 

akadályát nem látjuk. (Baranyai, 2013) 

Mindezek alapján elfogadhatjuk az előkészítő tanulmányban felsorolt településeket. 

Amennyiben a városok és a térségi települések vonatkozásában a fent leírtak szerint járunk el, 

a mostani empirikus adatfelvétel mintavételi szempontból teljes mértékben összehasonlítható 

lesz a 2005. évi vizsgálattal. 

A várostérségek rangsorának relativizálása nem egészen világos, különösen a nagyvárosokhoz 

való viszonyítás kiszűrésével. Ezen azonban az összehasonlíthatóság miatt nem célszerű 

változtatni. 

Baranyai Nóra előkészítő tanulmányában felhívja a figyelmet egy olyan szempontra, amelyet 

a jelen kutatás eredményeinek konzorciumi szintű felhasználása szempontjából mindenképp 

érdemes átgondolni. Ez pedig a konzorcium más tagjai által, más módszertannal készített 

rangsorolás. Itt vetődik fel az az elején említett stratégiai döntési helyzet, hogy a konzorciumi 

tagok által végzett adatfelvételek összevethetősége, az adatbázisok esetleges összekapcsolása 

a fontosabb elvárás vagy pedig egy korábbi azonos szerkezetű mintán végzett kutatás 

eredményeivel való összevetés. 

Fontos mondata az elemzésnek, hogy „a kétféle lehatárolás összehasonlítása korlátozottan 

lehetséges, hiszen az összevetés csak a nagyvárosi agglomerációk esetében végezhető el”. Ez 

azt is jelenti, hogy bár igaz az a felvetés, hogy kistelepüléseken más mutatókkal lehet 

bizonyos problémákat megragadni, de ezt a szempontot „felülírja” az, hogy nagyvárosok 

térségében zajlik a vizsgálatnak általunk végzendő része. Elsődleges javaslatom, hogy ne 

változtassunk a korábbi kijelöléshez alkalmazott módszertanon, de a témák, kérdéscsoportok 
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kijelöléséig ne zárjuk le annak lehetőségét, hogy az összehasonlíthatóság miatt változzon a 

kiválasztás módja.  

 

3. táblázat A 2013. évi vizsgálatban a várostérségi mintába javasolt települések 

 Javasolt legfejlettebb települések Javasolt legfejletlenebb települések 

Budapest 
  
  

Gödöllő Pócsmegyer 

Törökbálint Csobánka 

Százhalombatta Csörög 

Győr 
  
  

Győrújbarát Győrszemere 

Lébény Mecsér 

Győrújfalu Vének 

Kecskemét 
  
  

Nyárlőrinc Felsőlajos 

Kerekegyháza Helvécia 

Lajosmizse Ballószög 

Szeged 
  
  

Deszk Újszentiván 

Algyő Kübekháza 

Szatymaz Klárafalva 

Székesfehérvár 
  
  

Sárkeresztes Moha 

Tác Zámoly 

Pákozd Sárkeszi 

Pécs 
  
  

Kozármisleny Lothárd 

Nagykozár Bakonya 

Pellérd Kővágótőttős 

Miskolc 
  
  

Kistokaj Sajópálfala 

Felsőzsolca Sajókeresztúr 

Arnót Sajóvámos 

Debrecen 
  
  

Ebes Hajdúbagos 

Vámospércs Bocskaikert 

Mikepércs Sáránd 

Nyíregyháza 
  

Nyírpazony Nyírtelek 

Nyírtura Kótaj 

Forrás: Baranyai N. (2013) 

 

A mintába bekerült személyek kiválasztása 

A mintába bekerült várostérségekben a lekérdezett személyeket a „véletlen séta” 

valószínűségi mintavételi eljárás módszerével határoztuk meg 2005-ben és ezt a módszert 

javasoljuk most is. A kérdezőbiztosok az adott település önkormányzata által a 

rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján készített segédletet kaptak, amely a körzet becsült 

demográfiai sajátosságaira hívta fel a figyelmüket, és iránymutatóként szolgált a válaszadók 
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kiválasztásakor. A terepmunka során a kérdezőknek ügyelniük kellett arra, hogy a lekérdezett 

személyek megoszlása várostérségenként ne térjen el jelentősen a fentebb már említett, a helyi 

önkormányzat illetékesei által becsült arányoktól. A háztartásokon belül alkalmazható a 

Leslie Kish kulcs, illetve a legközelebbi születésnap módszere is, amelyikben a 

kérdezőbiztosoknak nagyobb gyakorlatuk van. 

 

Összefoglalás 
A kutatás alapvető szempontjainak és a korábbi vizsgálattal való összehasonlíthatóság 

szempontjainak figyelembe vételével készültek el az előkészítő tanulmányok és azok 

segítségével a fenti táblázatokban szereplő konkrét mintavételi számok. A táblázat adatai a 

korábbi módszertanok felhasználását veszik alapul, más módszertannal nem kompatibilisek. 

Amennyiben az időbeli összehasonlíthatóságnál nagyobb prioritást kap a projekten belüli 

részfeladatok összehasonlíthatósága, akkor mindenképp szükségessé válik a városkörnyéki 

fejlett-fejletlen települések újradefiniálása, a módszertan eszerinti átdolgozása és a majdani 

összehasonlító elemzés elkészítéséhez egy „fordító-kulcs” kialakítása. 

A jelenlegi számítások tartalmazzák azokat az apróbb eltéréseket, amelyek a statisztikai 

adatgyűjtési rendszer megváltozásából, a teljes minta belső szerkezetének kisebb 

változásaiból erednek.  

Végül, de nem utolsó sorban vissza kell térnünk a kutatás alapkérdéséhez, illetve a tesztelni 

kívánt elméleti modell empirikus kutathatóságához. Berki Márton másik előkészítő 

tanulmánya számos problémát vet fel ebből a szempontból. A legfontosabb ezek közül az, 

hogy a tesztelni kívánt Stiglitz-modell empirikus mérhetősége megvalósítható-e azon 

kérdéskörök mentén, melyeket 2005-ben vizsgáltunk. Ha a modell jelentősen más kérdésekkel 

vizsgálható, akkor újra felvetődik a kérdés, de most már nem módszertani, hanem tartalmi 

oldalról: megvalósítható-e az összehasonlítás? Ha a tartalmi elemek jelentősen más módon 

mérhetők, akkor az összehasonlítás ebből a szempontból válik kérdésessé és akkor az előző 

kutatás módszertanában is elképzelhetők változások pl. olyan irányban, hogy bizonyos 

módszereket, mintavételi eljárásokat, kérdéseket a konzorciumon belül teszünk 

összehasonlíthatóvá. Ezt a döntést a feladat határidőinek szorossága miatt minél előbb meg 

kell hozni, hogy az esetleges átdolgozásokra is maradjon idő. 
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