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Elemzési kérdések, célok

• Milyen a járásszékhely városok élhetősége, hol a legjobb élni?

• Hogyan változott ez 2013, a járások kialakítása óta? Mely települések
voltak a nyertesei és vesztesei a vizsgált időszaknak?
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Elemzési kérdések, célok

• Milyen a járásszékhely városok élhetősége?

• Hol a legjobb élni? Milyen földrajzi, területi jellegzetességek vannak?

• A városállomány többi eleméhez képest milyen a helyzet?

• Az élhetőség különböző dimenzióiban hasonló a területi kép?

• Változott-e a helyzet a járások kialakítása (2013) után?

• Mely járásszékhelyek voltak a nagy nyertesei és vesztesei a vizsgált
időszaknak?

• Vajon a járások kialakítása milyen hatással volt az alsó-középfokú központi
pozíciójukat elvesztő települések és az új járásszékhelyek élhetőségére?

• (Milyen tényezők lehetnek a mozgatórugói a változásoknak?)

• Cél: mutatótár kialakítása, amely a járásrendszerhez igazodó központi
települések élhetőségének vizsgálatára alkalmas
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Az élhetőség fogalma és dimenziói

• Gazdaság – GDP, vállalati adatok, HIPA, K+F, hálózatosodás

• Munka – munkanélküliség, foglalkoztatottság, nettó jövedelem, munkaerő képzettsége

• Javak – személygépjárművek, internet, háztartási gépek

• Szociokulturális helyzet – mélyszegénység, családsegítés, gyermekvédelem, segélyezés, alapvető szükségletek elérése

• Lakhatás és infrastruktúra – lakásminőség, lakásárak, komfortfokozat

• Demográfia – vándorlási mutatók, eltartottsági ráták

• Egészség, egészségügy – ellátottsági mutatók, várható élettartam, halálozási okok és ráták, csecsemőhalandóság

• Szociális ellátás – csecsemőgondozás, idősellátás, hajléktalanok, fogyatékosok, pszichiátriai betegek ellátása

• Biztonság – bűncselekmények, közlekedési balesetek

• Környezet – zöldfelületek aránya és elérhetősége, levegőminőség, hősziget-hatás

• Fenntarthatóság – hulladékkezelés, energia- és vízfogyasztás, ökológiai lábnyom, szennyezés

• Oktatás és képzettség – iskolai ellátottság, tanulók eredményei, iskolaelhagyók aránya

• Közlekedés – elérhetőség, közlekedési eszközök, modal split, sétálhatóság, munkába járás időtartama

• Kultúra, közösségi élet - kulturális intézmények és rendezvények, részvétel, közösségi terek, kikapcsolódás - időmérleg

• Politika, civil társadalom – választási részvétel, civil szervezetek, társadalmi kapcsolatok, hálózati helyzet, fejlesztési

források

• Egyenlőség – nemek, nemzetiségek, korosztályok, egyéb társadalmi csoportok között

• Szubjektív jólét – ott lakók és turisták megítélése (utóbbira idegenforgalmi adatok, városimázs utalhatnak)
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Módszertan  - HÉTFA Magyar Városi Élhetőség Index

• 150 járásszékhely a fókuszban, de az egész városállományt bevontuk

• Megyei jogú városok nélkül

• 2-40 ezer fős, központi funkciókkal rendelkező városok

• Élhetőség 8 dimenzióban - 50 mutatóval

• Stabil demográfiai helyzet

• Erős gazdaság

• Egyéni jómód

• Szegénység leküzdése

• Erős civil társadalom

• Képzett társadalom

• Élhető és biztonságos települési környezet

• Elérhető szolgáltatások

• Normalizálás (elvi minimum és maximum értékek), átlagolás
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Eredmények – HÉTFA Magyar Városi Élhetőség Index

• Térbeli képe

• Más kutatásokhoz hasonló

• Magas: Agglomeráció, Észak-

Dunántúl magas értékei + Balaton

és ipari városok

• Alacsony: Északkelet-Magyaro.,

kisebb dél-dunántúli városok,

depressziós városok

• Változás

• Összességében stabil területi kép
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Eredmények – Átrendeződés a járásszékhelyek között
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• Változás

• Különböző városok értéke mögött egyedi történetek – milyen tényező miatt jók/rosszak a

pozíciói? Milyen tényezők miatt lépett előre, csúszott hátra egy adott település?

ÉK-Magyaro.: átrendeződés : élhető,

elmaradott, előrelépő, hátracsúszó

egyaránt van

•Ipari központ: Tiszaújváros –

kiemelkedő gazdasági mutatók

•Befolyásos közszereplő: Kisvárda –

települési környezet és szegénység

leküzdése



Eredményeink – élhetőség dimenziói

• Dimenziók szerinti értékek

• Javuló értékek (kivétel Demográfia)

• Kiemelkedő a Szegénység visszaszorulása-

visszaszorítása

• Csökkenő egyenlőtlenségek (kivéve

Demográfia és Oktatás) – kedvezőtlenebb

helyzetű járásszékhelyek dinamikusabb

fejlődése

• Hétfa Magyar Városi Élhetőségi Index

• Megnőtt az átlagértéke és csökkent a szórása

• A magyar járásszékhelyek élhetősége

átlagosan nőtt 2012 és 2018 között és a

köztük lévő különbségek is mérséklődtek

• Egyes dimenzióknak külön-külön is vannak

földrajzi jellegzetességei…
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Eredményeink
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Eredmények – városcsoportok közötti eltérések

• Városcsoportok közti eltérések

• MJV-ok (Oktatás, Elérhető Szolgáltatások)

és egykori kistérségi központok

(Demográfia, Gazdaság, Szegénység)

kiemelt értékei

• Járásszékhelyek legtöbb dimenzió esetén

kicsivel a városi átlag alatt

• Településtípusok közti eltérések

mérséklődtek 2012-2018 között

• Élhetőségi Index

• Egykori központok: legmagasabb értékű

csoport, de alacsony növekedési ütem

• Új járásszékhelyek alacsonyabb értéke

és átlagos alatti növekedési üteme
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Településtípusok 2012 2018
2012-2018 
növekedés

Megyei jogú városok 53% 57% 3,9%

Régi-új központok 47% 52% 4,3%

Új járásszékhelyek 47% 51% 3,8%

Egykori központok 54% 57% 2,9%

Egyéb városok 45% 49% 4,5%

ÖSSZES VÁROS 49% 53% 4,1%
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Eredmények

• Egykori központok

• Agglomeráció és főleg dunántúli (kevésbé

népes) városok

• Gazdaság és Javak terén csökkenő előny;

Elérhető szolgáltatások terén visszaesés – a

közigazgatási változás közvetlen hatása

• Civil Társadalom erős növekedés – több település

ott pótolja máshol meglévő hátrányát

• Több téren érzékelhető visszaesés

• Új járásszékhelyek

• Ugyancsak sokszínű

• Nagyobb népességűek – agglomeráció és Alföld

• Relatíve alacsony élhetőség és nem is tudtak

felzárkózni

• Civil társadalom, Oktatás, Települési környezet

terén még vissza is estek más

településtípusokhoz képest

• Nem tudtak előrelépni
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Város Megye Lakónépesség (2018) HMVÉI (2018)

Szigetszentmiklós Pest 39.310 58%

Nagykőrös Pest 23.517 50%

Vecsés Pest 21.161 55%

Hajdúnánás H-B 16.644 49%

Budakeszi Pest 14.624 60%

Gyomaendrőd Békés 12.784 45%

Tiszakécske B-K 12.064 50%

Tolna Tolna 11.053 50%

Jászapáti J-N-Sz 8.299 44%

Nyíradony H-B 7.605 41%

Kunhegyes J-N-Sz 7.383 43%

Putnok B-A-Z 6.478 37%

Kemecse Sz-Sz-B 4.777 39%

Bóly Baranya 3.824 54%

Város Megye Lakónépesség (2018) HMVÉI (2018)

Budaörs Pest 28.899 67%

Veresegyház Pest 19.275 63%

Dorog K-E 11.530 53%

Polgár H-B 8.044 42%

Hévíz Zala 4.523 58%

Aba Fejér 4.428 47%

Adony Fejér 3.880 51%

Csepreg Vas 3.277 52%

Lengyeltóti Somogy 2.812 44%

Kadarkút Somogy 2.384 42%

Balatonföldvár Somogy 2.144 55%

Zalakaros Zala 1.988 54%

Pacsa Zala 1.576 44%

Őriszentpéter Vas 1.141 54%

Város Megye Lakónépesség (2018) HMVÉI (2018)

Polgárdi Fejér 6.955 48%



Összegzés

Főbb megállapítások

1. A Élhetőségi Indexünk területi képe alapvetően kirajzolja Magyarország hagyományos

fejlettségi-élhetőségi térképét, ám egyes dimenziókban jelentős mértékű az eltérés.

2. A járásszékhely városok élhetősége 2012 óta a (városi) átlag fölötti mértékben javult,

nagy átrendeződés a területi képben nincs, a területi különbségek viszont csökkentek.

3. Leginkább a szegénység enyhült, ugyanakkor a demográfiai helyzet romlott.

4. A járásszékhely központok közé be nem került egykori kistérségi központok érzékelhető

hátrányokat szenvedtek, elsősorban szolgáltató intézményekkel való ellátottságban. A

civil szférában ezzel párhuzamosan átlag fölötti a javulás.

5. Az új járásszékhelyek többsége a kevéssé élhető városok közé tartoznak. Az elérhető

szolgáltatások terén jelentős javulás figyelhető meg, de egyéb dimenziókban nincs érdemi

elmozdulás.
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További kutatási irányok
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Kutatás kibővítése:
• Dimenziók, mutatók „finomhangolása”

• Új mutatók bevonása szükséges:

- Belterületi zöldfelületek, légszennyezettség, egészségi állapot (halálokok, várható

élettartam), képzettség és végzettség, munkába járás időtartama… stb.

- Források felhasználása miként kapcsolódik az egyes mutatók változásához

• Hosszabb időtáv

• Mélyfúrások települési szinten

Módszertan finomítása
• Ok-okozati összefüggések feltárása – mi áll egyes települések felemelkedésének,

lecsúszásának hátterében?

• Települések csoportosítása
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Köszönjük a figyelmet!


