
Fábián Gergely
Életminőség Nyíregyházán. Jövedelmi helyzet, 
egyenlőtlenségek és egészségi állapot

Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara 2008-
ban indította el azt a városi kutatássorozatot, melynek célja a városlakók életmi-
nőségének folyamatos fi gyelemmel kísérése.

A kutatási program nemzetközi és hazai mintákon alapul, amely az ún. háztar-
táspanel módszertanát követi. Ennek lényege, hogy elsődlegesen a városi háztartá-
sokról gyűjt információkat, és csak másodsorban a háztartástagok meghatározott 
jellemzőiről.

Sajátossága, hogy azonos lakossági mintán, azonos kérdőívvel próbálja feltár-
ni a változásokat, úgy, hogy a kérdezők ugyanazokat a háztartásokat keresik fel 
meghatározott időközönként, általában 2-3 éves periódusokban.

A háztartáspanel vizsgálatoknak kialakult módszertana van az Európai Unióban 
és Magyarországon is. Előzménynek és részben mintának is tekinthető az ECHP 
kutatás (European Community Household Panel – Európai Közösség Háztartás-
panel), amely standardizált kérdőívvel, azonos mintán (összességében 60 500 
európai háztartásban, közel 130 000 fő esetében) vizsgálta 1994 és 2001 között 
az európai polgárok életkörülményeit, olyan standardizált, nemzetközi viszonylat-
ban is összehasonlítható dimenziókban, mint pl. a jövedelmi helyzet, szegénység, 
gazdasági aktivitás, egészségi állapot.

Az ECHP folytatásának tekinthető EU-SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions – Jövedelem és életminőség statisztika) bevezetéséről 2000-ben hatá-
roztak az uniós tagállamok társadalomstatisztikai elnökei, az Európai Parlament 
pedig 2003 márciusában hagyta jóvá azt a keretszabályozási törvénytervezetet, 
amely elindította a kutatássorozatot.  

A nyíregyházi vizsgálat hazai előzménye a TÁRKI által, a kilencvenes évek ele-
jén elindított Magyar Háztartás Panel (MHP – később Háztartás Monitor) országos 
kutatás, amely lényegében azonos módszertannal készült, mint a nemzetközi 
vizsgálatok, és kétéves időközönként kíséri fi gyelemmel a magyar háztartások 
életkörülményeinek alakulását, változását.

A nyíregyházi háztartáspanel-vizsgálat a nemzetközi és hazai előzményeket fi -
gyelembe véve, azokra alapozva készült el, nemcsak módszertanát tekintve, hanem 
felhasználva az ECHP, az EU-SILC és az MHP kérdőíveit, annak érdekében, hogy 
a lokálisan kapott információk mind hazai, mind nemzetközi szinten összehason-
líthatóak legyenek.

valóság
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A kutatás több nagy blokkban vizsgálta a város lakóinak életkörülményeit, 
melyek a következők:

1. A háztartások jellemzői (háztartás összetétele, lakhatás körülményei, prob-
lémák, háztartások felszereltsége, jövedelmek);

2. Gazdasági aktivitás (munkavégzéssel kapcsolatos jellemzők);
3. Egészségi állapot (egészségi állapot megítélése, tartós betegségek);
4. Társas kapcsolatok (családi és emberi kapcsolatok jellemzői, kiterjedtsége, 

intenzitása);
5. Idősek helyzete (a 65 éves, illetve annál idősebb lakosok helyzete);
6. Támogató rendszerek – szociális problémák (a természetes és mesterséges védőháló 

jellemzői, segélyezés, vélemények a segélyezési rendszerekről, szociális ellátásról);
7. Szociális Iroda működése (ügyfelek és véleményük);
8. Biográfi a (a megkérdezettek személyes jellemzői).
A megkérdezésre kerülők kiválasztása, azaz a minta létrehozása az MHP mód-

szertanára alapozva került lebonyolításra. A mintába azok kerülhettek be, akik 18. 
életévüket betöltötték és állandó nyíregyházi lakosok. A megkérdezésre kerülőket 
– a kutatók által megadott instrukciók alapján – az országos vizsgálathoz hasonlóan 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala választotta 
ki véletlenszerűen az adatbázisából. 

A 2008-as adatfelvétel alapján 1848 értékelhető és feldolgozható kérdőív áll 
rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kutatás során 1848 háztartásra vonatko-
zóan rendelkezünk információkkal, illetve a háztartásban élők esetében összesen 
4866 főről gyűjthettünk adatokat, ami a város teljes lakosságának 4 százaléka. 
Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy az országos kutatások esetében 
jellemző csak a 2–3000 háztartásra vonatkozó mintanagyság, ilyen nagyságrendű 
felmérés még nem történt helyi szinten.

A kutatássorozat első hullámára vonatkozó eredmények közlésének különös 
aktualitását adja, hogy 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni 
küzdelem európai éve lesz. Amikor 2000 márciusában az unió meghirdette növeke-
dési és foglalkoztatási stratégiáját, az EU vezetői ígéretet tettek arra, hogy 2010-ig 
döntő módon hozzájárulnak a szegénység felszámolásához. 2010 közeledtével 
azonban még mindig sok európai ember nem képes hozzájutni olyan alapvető 
szolgáltatásokhoz, mint például az egészségügyi ellátás. Napjainkban 79 millió 
európai él a szegénységi küszöb alatt – ez pedig megkérdőjelezi a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság uniós elvének érvényesülését.1

Jövedelmi helyzet, a jövedelmek eloszlása, egyenlőtlenségek

A jövedelmek vizsgálatánál – a panelkutatások esetében – a háztartásokban ke-
letkező nettó, szabadrendelkezésű jövedelmek jellemzőit és különböző eloszlásait 
elemezzük, nincsenek információk a bruttó jövedelmekről, illetve a bruttó és nettó 
jövedelmek „viszonyáról”.

2008-ban Nyíregyháza városában a háztartások havi nettó jövedelmének átlaga 
177 000 forint volt, a medián2 jövedelem pedig 160 000 forint. 
1. Az adatok forrása: Statistics in Focus, 49/2009. Pascal Wolff: 79 million EU citizens were at-risk-of-

poverty in 2007, of whom 32 million were also materially deprived. Eurostat.
2. A medián olyan matematikai középérték, amely két egyenlő részre osztja a mintát, jelen esetben a 

jövedelmek alapján. A legfrissebb kutatásokban a jövedelmek esetében gyakrabban használt mutató, 
mint az átlag.
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A háztartások havi nettó jövedelme alapján képzett jövedelmi ötödök (kvintili-
sek) közötti különbségek eltérései arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a legmagasabb 
jövedelemmel rendelkezők csoportja, azaz a legtehetősebb kvintilis jóval magasabb 
jövedelmekkel rendelkezik, mint az átlag, illetve az őt követő, még kedvező hely-
zetű, 4. kvintilis.

1. ábra: A háztartások havi nettó jövedelme alapján képzett jövedelmi ötödök átlag-
jövedelmei, forintban

(N=1451 F=205.148 P<0.001)

Még a két legkedvezőbb helyzetű ötöd között is jelentős különbség mérhető, hi-
szen míg az egyes kvintilisek között átlagosan 30–40 000 forint az eltérés, addig a 
4. és az 5. között már 128 000 forint. Az 5. kvintilis esetében az átlagjövedelem ma-
gasabb, mint a két első ötödnél együttesen, és duplája a 3. kvintilis átlagánál.

A háztartási jövedelmeket elsődlegesen az határozza meg hány aktív kereső, 
illetve hány eltartandó személy él az adott háztartásban.

2. ábra: Azon háztartások aránya, amelyekben van aktív kereső – a kvintilisek 
függvényében (%)

(Chi-square = 166 006 DF:4 P<0.001)
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Szignifi káns összefüggés fi gyelhető meg annak függvényében, hogy van-e ak-
tív kereső egy háztartásban, vagy nincs. Míg az első ötödbe tartozó háztartások 
esetében ez az arány csak 28.4 %, addig a legkedvezőbb helyzetű kvintilis esetében 
már 73.5 %.

Mivel a háztartások havi nettó összjövedelmét elsődlegesen a fenti mutatók 
alakítják, a jövedelmi helyzet további elemzésénél az egy főre jutó jövedelmeket 
érdemes fi gyelembe venni. A város egyes körzeteit vizsgálva jelentősebb eltérések 
fi gyelhetők meg.

3. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelmek eloszlása a város egyes körzeteiben – 
jövedelmi átlagok, forintban

(N=1451 F=2.812 P<0.001)

A legkedvezőbb helyzet Jósaváros körzeteiben, a legkedvezőtlenebb pedig a Hu-
szártelep esetében mérhető.3 A kapott adatok alapján külön fi gyelmet érdemel a 
városban mért átlagjövedelem, amely szinte alig tér el az országostól. Az országos 
adatokkal való összehasonlítás érdekében jövedelmi tizedeket (deciliseket) hoztunk 
létre az egy főre jutó jövedelmek alapján. 

3. Annak érdekében, hogy a városi térbeli jellemzők és egyenlőtlenségek is mérhetőek legyenek, a várost 
14 körzetre osztottuk fel. A városkörzetek kialakításánál arra törekedtünk, hogy az kövesse a város 
térszerkezetét, bizonyos esetekben azonban ennél részletesebb bontást nem alkalmaztunk, így a Sóstó 
elnevezés magába foglalja Sóstóhegyet is. A Jósavárost két részre bontottuk, az egyik elsősorban a 
régebben épült városrészt tartalmazza (Jósaváros I.), a másik az elmúlt időszakban kialakult családi 
házas övezetet (Jósaváros II.) Hasonló bontást nem tudtunk alkalmazni pl. Örökösföld esetében, ahol 
a családi házas részt a kis esetszámok miatt nem tudtuk önálló városrésznek venni.
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1. táblázat: A jövedelmek egyenlőtlenségei – az egy főre jutó háztartási jövedelmek 
eloszlása a jövedelmi tizedek szerint. (Átlagértékek, forintban)

Decilisek Ország Nyíregyháza
  1.   24 205   22 250
  2.   35 628   36 874
  3.   44 035   45 000
  4.   51 144   50 525
  5.   57 923   58 636
  6.   64 992   65 864
  7.   71 818   72 825
  8.   81 400   81 555
  9.   97 717   96 342
10. 163 955 160 498

átlag   69 258   69 235
S10/S1 6,8 7,2

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008. F=127.113 P<0.001)

Az egyes decilisek jövedelmi átlagai igen hasonlóak az országosan mért jöve-
delmi átlagokhoz, jelentősebb eltérés nem mérhető. Ugyanakkor ki kell emelni, 
hogy a legalacsonyabb jövedelmű 1. decilis, és a legmagasabb jövedelmű 10. de-
cilis közötti eltérés valamivel magasabb. Míg országosan az eltérés 6.8-szeres, a 
városban 7.2-szeres.

Érdemes megemlíteni, hogy a legtehetősebb decilis átlagjövedelme alig marad 
el az országostól, illetve, hogy helyzetük még valamivel kedvezőbb is, mint a 2008-
ban települési szinten mért jövedelmi helyzet. 2008-ban ugyanis a legtehetősebb 
település, illetve településrész Budapest második kerülete volt, ahol az egy főre 
jutó havi átlagjövedelem 158.650 forint volt.4

A városban a legszegényebb, azaz az első decilishez sorolható háztartások ará-
nya a Huszártelepen a legmagasabb (70 %), ezt követi Ókistelekiszőlő (28.6 %), a 
Bokortanyák (15.1 %), Újkistelekiszőlő (14.9 %) és Örökösföld (12.1 %), míg a 10 
decilishez tartozó háztartások legmagasabb aránya a Jósavárosban (Jósaváros II. 
– 15 %) és a Kertvárosban mérhető (11.9 %).

A jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó további mutatószámokat mutatjuk 
be az alábbi táblázatban:

4. Az országos adatok forrása: CID Cég-Info Kft.
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2. táblázat: A jövedelmi egyenlőtlenségek egyes mutatói.5

Mutatók Ország Nyíregyháza
S1 3.5 3.1

S5+S6 17.7 17.2
S10 23.6 23.6

Robin Hood index 19.9 20.0
GINI index 0.288 0.285

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008.)

A jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó mutatók, illetve a deciliseknél mért 
átlagjövedelmek alapján elmondható, hogy a városban mért egyenlőtlenségek nem 
különböznek lényegesen az országostól. Nemzetközi összehasonlításban mind a 
hazai, mind a városi adatok egy közepes szintű egyenlőtlenséget mutatnak. A nem-
zetközi összehasonlításhoz az Európai Unió tagállamaiban mért Gini együttható 
értékeit érdemes megvizsgálni. 

3. táblázat: A Gini együttható az Európai Unió tagországaiban (%)6

Svédország 22.5
Dánia 22.7
Szlovénia 23.7
Finnország 24.9
Hollandia 25.1
Németország 25.5
Szlovákia 25.8
Csehország 26.0
Luxemburg 26.0
Ausztria 26.0
Belgium 26.3
Franciaország 27.6
Ciprus 28.4
Nyíregyháza 28.5
Magyarország 28.8

5. S1 = a legalsó decilis részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  S5+S6 = a középen lévő decilisek részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  S10 = a legfelső decilis részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  Robin Hood index = az egyenlőtlenségek általános szintjének kimutatására szolgál. Kiindulópontja, hogy 

teljes egyenlőség esetén a jövedelmek egyenletesen oszlanak meg az egyének között, azaz mindegyik jöve-
delmi tizedbe a népesség összjövedelmének 10-10 százaléka esik. A Robin Hood-index ettől az egyenletes 
megoszlástól való eltérést mutatja: a 10 százaléknál nagyobb jövedelemaránnyal rendelkező decilisek 10 
százalék feletti százalékrészeinek összegeként számolható ki. Másként megfogalmazva, ha akadna egy 
Robin Hood, aki a gazdagoktól elvett javakat a szegények számára szeretné újraosztani, akkor a szóban 
forgó index azt jelenti, hogy maximum hány százalékát kellene „elvenni” a leggazdagabbak jövedelmének 
és „átadni” a szegényeknek, ahhoz, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek kiegyenlítődjenek.

  GINI index = az egyenlőtlenség olyan mértékegysége, amely 0 és 1 között vehet fel értékeket, amelynél a 
0= teljes egyenlőség, azaz mindenkinek egyforma a jövedelme; 1= teljes egyenlőtlenség, azaz egy ember 
rendelkezik az összes jövedelemmel. A Gini-index azt méri, hogy egy adott országban, településen, stb. 
a jövedelmek eloszlása mennyiben tér el az abszolút egyenlőségtől. Egyes táblázatokban a mutatót 
százalékos formában közöljük.

6. A nemzetközi adatok 2004-re vonatkoznak, a hazai 2007-re, a helyi pedig 2008-ra.
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Spanyolország 31.4
Írország 31.8
Olaszország 32.1
Görögország 32.6
Észtország 33.4
Egyesült Királyság 34.0
Lengyelország 35.2
Litvánia 35.5
Lettország 35.9
Portugália 38.0
EU 35.0

(Forrás: Eurostat – EU-SILC adatbázis, 2008.)

A Gini együttható alapján, az unió átlagához viszonyítva a legkedvezőbb helyzet 
elsődlegesen a skandináv országokban mérhető, illetve Szlovéniában, ahol nem-
zetközi viszonylatban is alacsony egyenlőtlenségek jellemzőek. Relatíve alacsony 
egyenlőtlenség jellemzi még Kelet-Európából Szlovákiát és Csehországot. 

Az átlaghoz képest a legmagasabb érték Portugáliában mérhető, illetve egyes 
kelet-európai országokban, különösen a balti államokban. Hazánk, illetve Nyír-
egyháza városa a középmezőnyben helyezkedik el.7

A jövedelmi helyzet alapján megbecsülhető, hogyan alakul az egyes társadalmi 
csoportok, jövedelmi kategóriák létszáma, természetesen azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez a modell nem tekinthető a klasszikus értelemben vett társadalmi réteg-
ződésmodellnek.

4. táblázat: Empirikus becslés az egyes jövedelmi kategóriák létszámára (az egy főre 
jutó jövedelem medián-értékének százalékában meghatározott csoportok, %)

Magyarország Nyíregyháza
„jómódúak”

(akiknek a medián kétszeresénél több 
a jövedelme)

7 4.6

„felső-középréteg”
(a medián 120–200%-a)

25 25.2

„középréteg”
(a medián 80–120%-a)

36 32.8

„alsó középréteg”
(a medián 50–80%-a)

22 28

„szegények”
(50% alatt)

10 9.4

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008.)

Az országos adatokhoz képest két csoport esetében láthatóak eltérések. Egy-
részt alacsonyabb a jómódúnak, vagy gazdagnak nevezhető csoport aránya, illetve 
magasabb az alsó középréteg létszáma. Ez utóbbi csoport azért is érdemel kiemelt 

7. A közepes szintű egyenlőtlenségek a további nemzetközi összehasonlításokban válnak még egyértel-
műbbé. A kutatók általában 0.4, azaz 40 % felett beszélnek extrém jövedelmi differenciákról, ez jelenleg 
szinte kizárólag közép-amerikai és dél-amerikai országokra jellemző. Néhány példa: Mexikó: 46.1; Costa 
Rica: 49.8; Argentína: 51.3; Chile: 54.9.
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fi gyelmet, mert esetükben jellemző az, hogy bármilyen váratlan esemény (pl. állás 
elvesztése, jövedelem csökkenése, betegség) bekövetkeztekor könnyen lecsúszhat-
nak a szegénynek nevezett csoportba, mivel általában nem rendelkeznek olyan 
jövedelmi – vagyoni tartalékokkal, amelyekkel ezt meg tudnák akadályozni.

A háztartások jövedelmi – vagyoni helyzetét tükrözik, hogy milyen tartós fo-
gyasztási cikkekkel rendelkeznek. Az alapvető megoszlást mutatja be az alábbi 
táblázat.

5. táblázat: A háztartások felszereltsége – tartós fogyasztási javak aránya (%)
 

hűtőszekrény 98.3
színes televízió 98.2
mosógép 96.4
mobiltelefon 89.3
mikrohullámú sütő 83.7
vezetékes telefon 62.3
DVD-lejátszó 61.1
számítógép 59.0
személygépkocsi 57.3
videomagnó 56.5
internet hozzáférés 47.8
digitális fényképezőgép 43.7
szélessávú internet hozzáférés 36.3
házi mozi rendszer 21.2
mosogatógép 19.8
egyéb ingatlan 13.0

A háztartások hűtőszekrénnyel, színes televízióval, vagy mosógéppel való el-
látottsága szinte teljesen megegyezik az országra jellemző arányokkal, hiszen pl. 
2007-ben a magyar háztartások 98.7 százalékában üzemelt színes televízió. Az 
országos átlagnál valamivel magasabb Nyíregyházán a DVD lejátszók, illetve a 
személygépkocsi állomány aránya.8

Amennyiben a napjainkban egyre fontosabbá váló IKT (Információs és Kom-
munikációs Technológiai) eszközök jelenlétét vizsgáljuk, a nyíregyházi háztartások 
ellátottsága az esetek többségében megegyezik az országos arányokkal.

6. táblázat: A háztartások fontosabb IKT eszközökkel való ellátottsága – 2008 (%)

Ország Észak-Alföld Nyíregyháza
vezetékes telefon 61.0 n.a. 62.3
mobiltelefon 88.0 86.4 89.3
számítógép 59.0 52.0 59.0
internet hozzáférés 48.0 40.0 47.8
szélessávú internet hozzáférés 42.0 35.5 36.3

8. Az országos adatok forrása: A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete. KSH, 2009. Az 
adatok ebben az esetben 2007-re vonatkoznak. A KSH adataival történő összevetés nem minden 
esetben lehetséges, mivel a hazai háztartások vizsgálatánál nem a javak meglétét, hanem a javak 
darabszámát mérik.
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Az országos adatokhoz viszonyítva jelentősebbnek mondható eltérés, lemaradás egye-
dül a szélessávú internet hozzáférés esetében mérhető. Ugyanakkor a városban minden 
esetben magasabb arányok tapasztalhatók, mint az Észak-alföldi régió esetében.9

Ennek ellenére mind az országos, mind a helyi ellátottság elmarad az unió 27 
tagországára jellemző adatoktól, hiszen az európai háztartások 60 százaléka rendel-
kezik Internet hozzáféréssel, illetve 49 százaléka szélessávú Internet hozzáféréssel. 
Az Internet-hozzáférés tekintetében hazánk és a város mindössze 7 országot előz 
meg, igaz ezek között nemcsak kelet-európai országok találhatóak (pl. Románia, 
Bulgária, Csehország), hanem régi tagországok is (pl. Olaszország, Portugália). A 
kelet-európai országok közül nagyon hasonló arányok mérhetőek Lengyelország 
tekintetében, ugyanakkor hazánknál jóval kedvezőbb a helyzet Szlovéniában, 
Észtországban, Szlovákiában, Lettországban és Litvániában.

Hazánk helyzete kedvezőbb (és a városé egy kevéssel még kedvezőtlenebb), ha 
azt vizsgáljuk, hogy az internetkapcsolattal rendelkező háztartások hány százalé-
kában található szélessávú hozzáférés. Az unió átlagértéke ebben a tekintetben 80 
%, hazánké 87. Magyarország ezzel az értékkel a hetedik helyen áll a tagországok 
rangsorában. Nyíregyházán ez az arány 69,7 százalék, ezzel a nemzetközi össze-
hasonlításban is sereghajtó, Romániát és Szlovákiát előzi csak meg.

Az információ és kommunikációs technológiák birtoklásából és használatából 
fakadó további egyenlőtlenségek vizsgálatához érdemes két csoportra osztani a 
háztartásokat, modern „info-kommunikációs” háztartásokra, illetve azokra, ame-
lyek ezekkel az eszközökkel nem, vagy csak részlegesen rendelkeznek. Modern 
kommunikációs háztartásoknak tekintettük azokat, amelyek egyszerre rendelkez-
nek vezetékes telefonnal, mobiltelefonnal, számítógéppel és internetkapcsolattal. A 
nyíregyházi háztartások 35,6 százaléka tekinthető ebből a szempontból „modern 
kommunikációs háztartásnak”. A városban jelentősebb területi egyenlőtlenségek 
fi gyelhetők meg ebben a tekintetben is.

4. ábra: A modern kommunikációs háztartások aránya az egyes városkörzetekben (%) 

(Chi-square = 43.710; DF=13; P<0.001)

9. Az országos és regionális adatok forrása: A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellá-
tottsága és ezek használata, 2008. KSH, 2009.
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A legkedvezőbb helyzetű városrészek (Kertváros, Sóstó, Jósaváros II) előnye 
ebben a tekintetben is jellemző, illetve egyes városrészek lemaradása (Huszártelep, 
Bokortanyák, Újkistelekiszőlő) is tipikus. Ugyanakkor néhány esetben (Örökösföld, 
Ókistelekiszőlő) jóval kedvezőbb helyzet mérhető, mint azt a jövedelmi adatok „in-
dokolnák”. Ez az eredmény arra is utal, hogy bár a jövedelmi helyzet nyilvánvalóan 
meghatározó, mégsem az egyetlen befolyásoló tényező az IKT eszközök esetében. 
Erőteljes befolyással bír ebből a tekintetből a lakosok iskolai végzettsége.

5. ábra: A modern kommunikációs háztartások aránya a különböző végzettséggel 
rendelkezők függvényében (%)

(Chi-square:98.971;DF=2;P<0.001)

További befolyásoló tényező, ha a háztartásban élnek 18 év alatti fi atalok, illetve 
gyermekek. Körükben a modern, kommunikációs háztartások aránya már 41,3 szá-
zalék, szemben a gyermektelen háztartásokkal, ahol ez az arány 35,2 százalék.

A gazdasági aktivitás jellemzői

A gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdések esetében a nyíregyháziak 54,9 száza-
léka tekinthető „foglalkoztatottnak”. Bár kutatásunk módszertanilag különbözik 
a KSH által végzett munkaerő felméréstől (ott a 15–74, illetve 15–64 év közötti 
korosztályokra vetítve mérik a foglalkoztatottságot, a nyíregyházi kutatás mintá-
jába pedig eleve csak a 18 éves, vagy annál idősebbek kerülhettek be) a munkával 
rendelkezők aránya mégis igen hasonló az országoshoz, hiszen 2008-ban a 15–64 
éves korosztályok esetében mért foglalkoztatási ráta Magyarországon 56,7 szá-
zalék volt. A városra jellemző 54,9 százalék meghaladja az Észak-Alföldi régió és 
a megye 2008-as értékeit. A régióban az arány 49,9 százalék, a megyében pedig 
45,1 százalék volt.

Jelentős elmaradás mérhető azonban az Európai Unió 27 tagországának átla-
gától, mindkét esetben, hiszen az EU átlaga 2008-ban 66 % volt. Az ország elma-
radása 9,3 százalék, a városé 11,1 százalék.

Jelentős és szignifi káns eltérés mérhető a nők és a férfi ak foglalkoztatottsága 
között, hiszen a férfi ak körében magasabb arány fi gyelhető meg.



579Életminőség Nyíregyházán

6. ábra: A munkával rendelkezők aránya a nemek függvényében, 18–64 év (%)

(Chi-square = 21.762; DF=1; P<0.001)

Az eltérés országosan is igen hasonló, hiszen a munkaerő felmérés adatai 
szerint Magyarországon 2008-ban a 15–64 éves férfi ak 63 százaléka, a nőknek a 
fele dolgozott.10

Hasonló eltérések fi gyelhetők meg az iskolai végzettség tekintetében is, azzal a 
korábbi kutatásokból már jól ismert összefüggéssel, mely szerint minél magasabban 
iskolázott valaki, annál kedvezőbb a munkaerőpiaci helyzete. 

7. ábra: Foglalkoztatottsági arányok a városban az iskolai végzettség függvényében, 
18–64 év (%)

(Chi-square = 219.891; DF=8; P<0.001)

10. Az országos adatok forrása: Munkaerő-piaci helyzetkép, 2008. KSH, 2009.
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Bár a gimnáziumi végzettséggel rendelkezőknél „megtörik” némileg a lineáris 
trend, az összefüggés egyértelmű: a magasan kvalifi káltak kedvező helyzete jól 
mérhető a városban is.11

Különösen problematikus az alig iskolázott, illetve a csak alapfokú végzettséggel 
rendelkezők helyzete, ahogyan erre a KSH jelentése is kitér: „Az uniós viszony-
latban igen alacsony magyar foglalkoztatási ráta egyik magyarázata az alapfokú 
végzettségűek rendkívül rossz foglalkoztatási helyzete. Magyarországon a 15-64 éves 
alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 27,2 százaléka minősült foglalkoztatottnak 
2008-ban, míg az EU-27 átlaga 48,1 százalék volt… A középfokú végzettséggel 
rendelkező 15–64 évesek 63,3 százaléka dolgozott 2008-ban, ami közel 8 száza-
lékponttal maradt el az unió 27 tagországának átlagától. A felsőfokú végzettségűek 
foglalkoztatási rátája (79,5%) ugyan közelebb áll az uniós átlaghoz, de így is utolsó 
előttiek vagyunk a rangsorban.”

Amennyiben a nyíregyházi kutatás esetében is az összevont (alapfokú, közép-
fokú, felsőfokú végzettségűek) csoportokat vesszük fi gyelembe, illetve nem a teljes 
mintát vizsgáljuk, hanem a 18–64 év közötti korosztályokat, az országoshoz újfent 
nagyon hasonló foglalkoztatási arányokat tapasztalhatunk:

8. ábra: Foglalkoztatottsági arányok a városban a végzettségek függvényében, 18–64 év (%)

(Chi-square=105,773; DF=2; P<0.001)

Az országos adatokhoz képest minimális eltérés fi gyelhető meg az alapfokú (+ 
0,2 %) és a felsőfokú (+ 0,3 %) végzettségűek esetében. Valamivel magasabb eltérés 
mérhető a középfokú végzettségűek esetében (-1,8 %), a nyíregyháziak „rovására”.

11. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők esetében magyarázat lehet az a hazánkban is sokat hangoztatott 
tény, hogy „sima érettségivel” már igen nehezen lehet elhelyezkedni.
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A nyíregyházi foglalkoztatottak döntő többsége (74%) kisméretű szervezetek-
nél, illetve vállalkozásoknál dolgozik, tipikusan a mikro-, illetve kis-és közepes 
méretű vállalkozások területén, csak 12 százalék azok aránya, akik 500 fő feletti 
létszámot foglalkoztató cégnél, szervezetnél dolgoznak. Az egyes ágazatok esetében 
némi eltérés mutatkozik az országos adatokhoz képest, ami elsődlegesen a korábbi 
évtizedek ipartelepítési politikájával magyarázható, azaz elsődlegesen „örökölt”, 
történelmi okokra vezethető vissza.12

9. ábra: A foglalkoztatottak megoszlása az egyes ágazatokban, 2008 (%)

Természetesen szignifi káns eltérés mérhető, ha a foglalkoztatottsági arányokat 
a jövedelmi decilisek függvényében vizsgáljuk, hiszen a jövedelmi egyenlőtlenségek 
egyik legerőteljesebb alakítója éppen a munkajövedelmek megléte, vagy hiánya. A 
legalacsonyabb jövedelmi decilis esetében a munkával rendelkezők aránya min-
dössze 34.8 %. A legmagasabb jövedelmű decilis esetében ez az arány már 71 %. A 
jövedelmi differenciákra jellemző adat a foglalkoztatottak és nem foglalkoztatottak 
egy főre jutó átlagjövedelmei közötti különbség is.

7. táblázat: Az egy főre jutó átlagjövedelmek különbségei (forint)

Átlagjövedelem Standardizált szórás
Foglalkoztatott 75 812 65 836
Nem foglalkoztatott 62 280 44 465
Összesen 69 482 57 229

(F = 19.369; P<0.001)

12. Az országos adatok forrása: Áttekintés a magyar munkaerőpiac fő jellemzőiről és aktuális folyamatairól. 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Stratégiai Főosztály, 2009.
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Az adatokból jól látható, hogy a foglalkoztatottak egy főre jutó havi nettó át-
lagjövedelme közel 14 000 forinttal haladja meg a nem foglalkoztatottak körében 
mért átlagjövedelmet, amely nyilvánvalóan kizárólag szociális transzferekből áll. 
Az utóbbi csoport esetében a jövedelmek szóródása is jóval alacsonyabb.

A nyíregyházi munkavállalók 10 százaléka végez fő munkája mellett valamilyen 
egyéb jövedelemszerző tevékenységet. Ez a fajta tevékenység egyfajta „értelmiségi 
sportnak” is tekinthető, ahogyan arra az alábbi adatsor is rávilágít:

8. táblázat: Az egyéb, jövedelemszerző tevékenységek aránya az egyes iskolai vég-
zettségek függvényében (%)

8 ált. alatt 8 általános Szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Főiskola Egyetem
0,0 2,0 18,8 21,8 11,9 29,7 14,9

(Chi-square =18.894; DF = 8; P<0.05)

Különösen alacsony az egyéb jövedelemszerző tevékenység (és természetesen 
lehetőség) aránya az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében, akik kvalifi ká-
latlanságuk miatt erről a „másodlagos piacról” is kiszorulnak.

Az egészségi állapot jellemzői

A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egész-
ségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi szinten is 
standardizált módszerei vannak. A szubjektív egészségi állapotot egy ötfokú skálán 
mértük, a nemzetközi felméréseknek megfelelően. Az Európai Unió 25 tagországá-
ban végzett „Health in the European Union” kutatásban kapott adatokhoz képest 
a nyíregyháziak megítélése rosszabb az unió átlagánál.

10. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán és az unió tagor-
szágaiban (%)



583Életminőség Nyíregyházán

Az adatokból jól látható, hogy az unió polgárai általában jobbnak ítélik meg 
egészségi állapotukat mint a városban élők, illetve kisebb azok aránya, akik ros-
sznak, vagy nagyon rossznak vélik helyzetüket.13

A további összehasonlítások érdekében – követve a nemzetközi adatközléseket 
– a szubjektív egészségi állapot megítélését összevontan kezelve (jó, elfogadható, 
rossz) mutatjuk be a kapott eredményeket.

11. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán, Magyarországon 
és az unió tagországaiban (%)

Bár a helyi adatok közel állnak az országoshoz, mégis megállapítható, hogy mind 
hazai, mind nemzetközi összehasonlításban a nyíregyháziak ítélik meg a legkedve-
zőtlenebbül egészségi helyzetüket. Ez igen közel áll a lett és litván adatokhoz (14 
– 42 – 44 %), ami gyakorlatilag a legrosszabb az unió 25 tagországában.

A következőkben az egyes demográfi ai – társadalmi jellemzőkkel vetjük össze a 
megítélésben tapasztalható eltéréseket.14

13. A nemzetközi és részben a hazai adatok forrása: EUROBAROMETER: Health in the European Union, 
2007.

14. A hazai adatokkal való összehasonlítás lehetősége igen korlátozott, mivel az európai kutatások csak 
kevés esetben közlik az egyes tagországokra vonatkozó részletes információkat, gyakran csak az uniós 
átlagokat mutatják be. Hazánkban részletesebb felmérés legutoljára 2003-ban volt (OLEF – Országos 
Lakossági Egészségfelmérés), illetve a tanulmány készítésekor volt folyamatban az OLEF – 2009 adat-
felvétele, így csak a későbbiekben válik lehetővé az adatok részletes összevetése. 
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12. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán – nemek közötti 
eltérések (%)

(Chi-square = 14.423; DF=2; P<0.001)

Szignifi káns eltérés van a nemek között, a férfi ak általában kedvezőbbnek tart-
ják egészségi helyzetüket, mint a nők. Ez a különbség az unióra is jellemző, a 25 
tagország összesített adatai szerint az európai férfi ak pozitívabban nyilatkoztak, 
a különbség mértéke azonban alacsonyabb.

Hasonlóan szignifi káns eltérés mérhető az iskolai végzettség függvényében is, 
a magasabban kvalifi káltak kedvezőbben ítélik meg helyzetüket.

 
13. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán – az egyes végzett-

ségek közötti eltérések (%)

(Chi-square = 148.003; DF=4; P<0.001)
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A végzettség növekedésével növekszik az egészségi állapot pozitív megítélése is. 
Ugyanakkor még a felsőfokú végzettségűek körében mért kedvezőbb adatok sem 
érik el az unió átlagát („jó” válaszok aránya: 73 %), illetve a legkedvezőbb helyzetű 
országokét, hiszen a skandináv államokban a pozitív megítélés aránya 82 és 89 
% között mozog.

Azt is ki kell emelni azonban, hogy az egészségi állapot megítélése az unióban 
is erőteljesen függ a végzettségtől, hiszen – a 25 tagország összesített adatait fi -
gyelembe véve – az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében a pozitív megítélés 
aránya 55 %, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében pedig 80 %.

A megítélés, illetve az egészségi állapot jellemzői szoros összefüggést mutatnak 
az emberek általános gazdasági-szociális helyzetével is. Ha a jövedelmi egyenlőt-
lenségeknél már bemutatott „társadalmi rétegződés” egyes csoportjait vesszük 
fi gyelembe, az alábbi összefüggést találjuk:

14. ábra: Az egészségi állapot megítélése az egyes gazdasági-társadalmi csoportokban (%)

(Chi-square = 27.614; DF=8; P<0.001)

A kedvezőbb gazdasági-társadalmi helyzet kedvezőbb egészségi állapotra utal, 
pontosabban kedvezőbb megítélésre.

Kérdéses, hogy az egészségi állapot szubjektív megítélése mennyire tekinthető 
valóban szubjektívnek. Mivel a kutatásban azt is vizsgáltuk, rendelkeznek-e a 
városlakók valamilyen tartós, illetve krónikus betegséggel, érdemes azt is megvizs-
gálni, hogyan függ össze a két mutató. Elöljáróban érdemes azt kiemelni, hogy a 
két változó között igen erős korreláció fi gyelhető meg (-0.57), ami országosan is 
jellemző (-0.60), s ami arra utal, hogy az egészségi állapot megítélése nem is olyan 
nagyon szubjektív dolog: általában azok érzik rossznak az egészségi állapotukat, 
akik tényleg betegek.
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15. ábra: Az egészség szubjektív megítélését meghatározó jellemzők

(Lépcsőzetes regresszióelemzés eredménye – standardizált béta-együtthatók; az 
életkor és a tartós betegség közötti korreláció értékével)

A modell alapján látható, hogy a tartós betegség gyakorolja a legerőteljesebb 
hatást az egészségi állapot szubjektív megítélésére. Hasonlóan erős hatással bír 
az életkor, és csak ezt követően jelenik meg a modellben a társadalmi rétegekhez 
tartozás, illetve a nemi hovatartozás. Az életkor és a tartós betegség megléte közötti 
korreláció értéke természetesnek vehető, hiszen talán triviálisnak is nevezhető az az 
összefüggés, hogy az életkor emelkedésével nő a tartós, illetve krónikus betegségben 
szenvedők aránya is. Hasonló módon hat a nemi változó, hiszen – mint az később 
látható lesz – a nők körében magasabb a tartós betegségben szenvedők aránya. 
A modell érdekessége, hogy a szociális helyzet (jelen esetben a „társadalmi réteg-
hez” való tartozás) is hat az egészségi állapot megítélésére, azaz minél kedvezőbb 
helyzetű csoporthoz tartozik valaki, annál kedvezőbb a megítélés értéke is.15 Ez a 
hatás hasonló eredményt mutat, ha a modellbe nem a társadalmi réteg változót, 
hanem pl. a jövedelmi decilisekhez tartozást emeljük be, azaz a szociális helyzet 
szignifi kánsan alakítja az egészségi állapot megítélését.

Mivel a tartós betegség jelenléte a legerőteljesebb faktor, érdemes áttekinteni, 
hogy mi jellemző ebből a tekintetből a városlakókra.

15. Az esetek jelentős részében nemcsak a szubjektív megítélés, hanem maga az egészségi állapot is, 
hiszen a legkedvezőbb helyzetű társadalmi csoportok esetében a legalacsonyabb a tartós betegségben 
szenvedők aránya.
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16. ábra: A tartós betegséggel küzdők aránya Nyíregyházán, Magyarországon és az 
Európai Unióban (%)

Nyíregyháza város és az ország adatai között nem tapasztalható jelentősebb 
eltérés. Sokkal kedvezőbbek azonban az unió adatai, hazánk (és ezen belül termé-
szetesen a város) a negyedik legrosszabb helyen áll abban a rangsorban, amely a 
tartós betegséggel küzdők aránya alapján készült, Magyarországnál csak három 
ország rendelkezik kedvezőtlenebb adatokkal: Litvánia (40 %), Finnország (41 %) 
és Észtország (42 %).

Jelentős és szignifi káns eltérés tapasztalható a nemek tekintetében, mind a 
városban, mind nemzetközi szinten.

17. ábra. A tartós betegséggel küzdők aránya a nemek függvényében Nyíregyházán 
és az Európai Unióban (%)

(Chi-square = 17.583; DF= 2; P<0.001)
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A városban tíz százalékos különbség mérhető a nők és a férfi ak között, a nők 
körében (és különösen az idősebb hölgyek esetében) kedvezőtlenebb a helyzet. Ez 
a különbség az unióban is jól megfi gyelhető, a különbség azonban jóval alacso-
nyabb.

Hasonlóan szignifi káns eltérések tapasztalhatóak az iskolázottság függvény-
ében is, a legmagasabb végzettséggel rendelkezők körében jóval alacsonyabb a 
tartós betegségben szenvedők aránya. Ez az összefüggés mind a városban, mind 
nemzetközi szinten jellemző.

18. ábra. A tartós betegséggel küzdők aránya az iskolai végzettség függvényében 
Nyíregyházán és az Európai Unióban (%)

(Chi-square = 66.592; DF=4; P<0.001)

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők igen kedvező helyzetét mutatja, hogy a 
rájuk jellemző arányok szinte teljesen megegyeznek az uniós jellemzőkkel.

A hazai, illetve a helyi kedvezőtlen adatok hátterében áll az a tényező is, hogy 
az emberek mikor, milyen esetekben fordulnak orvoshoz. Hazánkban tipikusnak 
mondható, és ez nincs másképp a városban sem, hogy az emberek egy jelentős 
része csak komolyabb panaszok esetében fordul orvoshoz, illetve, hogy egy jelentős 
részük, amíg lehet halogatja az orvoshoz fordulást, vagy azért, mert fél az orvostól, 
vagy azért, mert megpróbálja saját magát meggyógyítani.

Nyíregyháza városában 30 százalék azok aránya, akik csak nagyobb panaszok-
kal fordulnak orvoshoz és 33,5 százalék azoké, akik amíg tudják halogatják azt. 
Ezen a csoporton belül kisebb arányban vannak azok, akik bevallottan félnek az 
orvostól és ezért nem fordulnak hozzá (2,1 %), az öngyógyítók aránya azonban 
már magasabb (15,1 %).
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Összefoglalás

A nyíregyházi életminőség-kutatás első adatfelvételének eredményei arra utalnak, 
hogy a városlakók társadalmi helyzetét elsődlegesen azok a jellemzők határozzák 
meg, amelyek országosan is, illetve amelyek a korábbi hazai kutatásokból már 
ismertek, azaz az iskolázottság, a munkavégzés, a munkavégzés körülményei és 
az ezek alapján keletkező jövedelmek. Hátrányos helyzetűnek azok a csoportok te-
kinthetőek, akik iskolázatlanok, vagy nagyon alacsony végzettséggel rendelkeznek, 
munkátlanok, következésképpen szinte kizárólag szociális transzferekből élnek.

Ezek az összefüggések már évtizedek óta jellemzik hazánkat, és feltételezhetően 
a várost is. Gyökerei részben régebbiek, nem feltétlenül köthetők a rendszerváltás-
hoz, hiszen már a szocialista korszakban, a nyolcvanas években végzett rétegző-
désvizsgálatok rámutattak az iskolázottság, a kulturális tőke társadalmi státuszt 
meghatározó szerepére. A kilencvenes évek óta nevezhető az egyenlőtlenségek egyik 
új dimenziójának a foglalkoztatottság, vagyis az, hogy rendelkeznek-e az emberek 
munkajövedelemmel, vagy sem. 

A társadalmi különbségek egyik, napjainkra azonban egyre fontosabbá és jel-
lemzőbbé váló új dimenziója a digitális írástudás, vagy írástudatlanság. A digitális 
egyenlőtlenségek jellemzője, hogy az amúgy is kedvezőbb helyzetű társadalmi 
csoportok még előnyösebb pozícióba kerülnek, hiszen problémamentesen képesek 
bekapcsolódni századunk digitális korszakába. Velük ellentétben a leszakadók 
csoportjai nemcsak anyagi szempontból, hanem a kulturális tőke hiányában sem 
tudják kihasználni az információs társadalom nyújtotta előnyöket. A kutatások 
eredményei jelenleg arra utalnak, hogy az IKT eszközök elterjedése nem csökken-
ti a meglévő társadalmi különbségeket, még nem képes elősegíteni a társadalmi 
integrációt, éppen ellenkezőleg, újabb szakadékokat szül.

A városban mért jövedelmi különbségek, foglalkoztatottsági mutatók, a digitális 
egyenlőtlenséget jellemző adatok nem térnek el jelentősen az országostól, követke-
zésképpen a hátrányos helyzetű, illetve a jómódú csoportok összetétele is igen ha-
sonló. Megyei vagy regionális összehasonlításban ugyanakkor Nyíregyháza számos 
szempontból sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a környező települések.

Jelentősebb eltérés egyedül az egészségi állapot tekintetében mérhető, a város-
ban nemcsak a szubjektív megítélés rosszabb az országosnál, illetve a nemzetközi 
szinten mértnél, hanem a tartós, illetve krónikus betegségben szenvedők aránya is 
magasabb. Mindezt erőteljesen befolyásolja a szociális helyzet is, azaz a szegények 
nemcsak szegények, a gazdagok nemcsak gazdagok, az egyenlőtlenségek leírhatók 
az egészség-betegség összefüggésében is.


