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HÉTFA Városi Életminőség Index  
– Mely járásszékhelyeken a legjobb élni napjaink Magyarországán?

Elemzésünk a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja a koronavírus-járványt megelőző időszakban, a 2010-es években. A településkategória vizsgálatát az 
indokolja, hogy a járási rendszer 2013-as bevezetését követően szélesebbé vált a járásszékhelyek által ellátott térségközponti feladatok köre, ami kihatott városaink 
e csoportjának életminőségére és versenyképességére. Elemzésünkbe azt a 151 járásszékhelyt vontuk be, amelyek nem megyei jogú városok. Egy-egy település 
életminőségét a város által kínált lehetőségek és szolgáltatások körét, illetve minőségét jelző nyolc dimenzió mentén vizsgáljuk, melyekből a HÉTFA Városi Életminőség 
Indexet képeztük. Dimenzióink egyaránt foglalkoznak a társadalom és a gazdaság helyzetével, valamint a település infrastruktúrájával (ld. infografika). Két időpontra 
gyűjtöttünk adatokat: a 2012-es adatok a járások újbóli kialakítását megelőző, a 2018-as adatok pedig a jelenlegi viszonyokat térképezik fel. 

A 151 járásszékhelyt a Városi Életminőség Index 2018-as értéke alapján rendeztük sorba, öt csoportba kategorizálva: a legmagasabb életminőségű városok (1-20. 
hely a rangsorban); a magas életminőségű városok (21-40.); a jó életminőségű városok (41-80.), a közepes életminőségű városok (81-120.) és a komoly életminőségi 
kihívásokkal küzdő városok (121-151.)1.

Célunk, hogy eredményeinkkel segítséget nyújtsunk az országos és helyi szintű döntéshozók, a városi önkormányzatok és a területi szereplők számára a települések 
fejlesztési kihívásainak megoldásában.

1 A városok rangsora és a módszertan részletes ismertetése a mellékletben található.
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A járásszékhelyek kategóriái a Városi Életminőségi Index alapján, 2018

Mosonmagyaróvár

Hajdúböszörmény

Kiskunfélegyháza

Törökszentmiklós

Mezőkovácsháza

Kunszentmárton

Baktalórántháza
Balassagyarmat

Kunszentmiklós

Vásárosnamény

Hajdúszoboszló

Sátoraljaújhely

Bátonyterenye

Balmazújváros

Berettyóújfalu

Balatonalmádi

Szentgotthárd

Fehérgyarmat

Püspökladány

Gyomaendrőd

Kazincbarcika

Zalaszentgrót

Pannonhalma

Hajdúhadház

Balatonfüred

Kiskunmajsa

Bélapátfalva

Martonvásár

Tiszaújváros
Tiszavasvári

Mezőkövesd

Pétervására

Kiskunhalas

Tiszakécske

Hajdúnánás

Jánoshalma

Füzesabony
Szentendre

Mátészalka

Sárospatak

Jászberény

Szentlőrinc

Mórahalom

Celldömölk

Kunhegyes

SzeghalomNagykőrös

Bácsalmás

Esztergom

Tiszafüred

Sárbogárd

Dombóvár

Pécsvárad

Nyíradony

Nagykálló

Oroszlány

Gyöngyös

Várpalota

Keszthely

Nagyatád

Nagykáta

Komárom

Nyírbátor

Szigetvár

Jászapáti

Csongrád

Orosháza

Mezőcsát

Derecske

Devecser

Szécsény

Körmend

Kemecse
Szerencs

Bonyhád

Kisvárda

Kiskőrös

Gárdony Ráckeve

Kapuvár

Csenger

Mezőtúr

Kistelek
Letenye

Edelény

Szentes
Szarvas

Tapolca

Kalocsa

Gödöllő

Mohács

Záhony

Szikszó

Fonyód

Marcali

D.keszi
Hatvan

Putnok

Kőszeg

Tamási

B.keszi

Sarkad

Rétság

Cigánd

Karcag

Csurgó

Sümeg

Cegléd

Csorna

Vecsés

Enying

Vasvár

Ibrány

Pásztó

Sárvár

BicskeKisbér

Komló

Siófok

Monor

Dabas

Heves

Békés

Sellye

Aszód

Siklós

Gyula

Tokaj

Barcs

Tolna

Makó

Lenti

Gönc

Pápa

Sásd

Paks

Szob

Baja

Encs

Ajka

Gyál

Tata

Bóly

Ózd

Mór

Zirc

Tab

Vác

Tét

1

2

Településkategóriák
 Legmagasabb életminőségű városok (1-20. hely)

 Magas életminőségű városok (21-40. hely)

 Jó életminőségű városok (41-80. hely)

 Közepes életminőségű városok (81-120. hely)

 Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok (121-151. hely)

1. Szigetszentmiklós
2. Pilisvörösvár

5

Mosonmagyaróvár

Hajdúböszörmény

Kiskunfélegyháza

Törökszentmiklós

Mezőkovácsháza

Kunszentmárton

Baktalórántháza
Balassagyarmat

Kunszentmiklós

Vásárosnamény

Hajdúszoboszló

Sátoraljaújhely

Bátonyterenye

Balmazújváros

Berettyóújfalu

Balatonalmádi

Szentgotthárd

Fehérgyarmat

Püspökladány

Gyomaendrőd

Kazincbarcika

Zalaszentgrót

Pannonhalma

Hajdúhadház

Balatonfüred

Kiskunmajsa

Bélapátfalva

Martonvásár

Tiszaújváros
Tiszavasvári

Mezőkövesd

Pétervására

Kiskunhalas

Tiszakécske

Hajdúnánás

Jánoshalma

Füzesabony
Szentendre

Mátészalka

Sárospatak

Jászberény

Szentlőrinc

Mórahalom

Celldömölk

Kunhegyes

SzeghalomNagykőrös

Bácsalmás

Esztergom

Tiszafüred

Sárbogárd

Dombóvár

Pécsvárad

Nyíradony

Nagykálló

Oroszlány

Gyöngyös

Várpalota

Keszthely

Nagyatád

Nagykáta

Komárom

Nyírbátor

Szigetvár

Jászapáti

Csongrád

Orosháza

Mezőcsát

Derecske

Devecser

Szécsény

Körmend

Kemecse
Szerencs

Bonyhád

Kisvárda

Kiskőrös

Gárdony Ráckeve

Kapuvár

Csenger

Mezőtúr

Kistelek
Letenye

Edelény

Szentes
Szarvas

Tapolca

Kalocsa

Gödöllő

Mohács

Záhony

Szikszó

Fonyód

Marcali

D.keszi
Hatvan

Putnok

Kőszeg

Tamási

B.keszi

Sarkad

Rétság

Cigánd

Karcag

Csurgó

Sümeg

Cegléd

Csorna

Vecsés

Enying

Vasvár

Ibrány

Pásztó

Sárvár

BicskeKisbér

Komló

Siófok

Monor

Dabas

Heves

Békés

Sellye

Aszód

Siklós

Gyula

Tokaj

Barcs

Tolna

Makó

Lenti

Gönc

Pápa

Sásd

Paks

Szob

Baja

Encs

Ajka

Gyál

Tata

Bóly

Ózd

Mór

Zirc

Tab

Vác

Tét

1

2

Településkategóriák
 Legmagasabb életminőségű városok (1-20. hely)

 Magas életminőségű városok (21-40. hely)

 Jó életminőségű városok (41-80. hely)

 Közepes életminőségű városok (81-120. hely)

 Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok (121-151. hely)

1. Szigetszentmiklós
2. Pilisvörösvár

Hazánk egyes nagytérségeiben eltérő a járásszékhelyek által nyújtott élet minősége. Budapest 
tágabb körzetében, továbbá az Észak-Dunántúlon és a Balaton partján a legmagasabb, illetve a 
magas életminőségű járásszékhelyek vannak többségben - egy erős középvárosi hálózat alakul 
ki. A déli országrészekben rendkívül vegyes a kép – számos jó és közepes életminőségű város 
mellett egy-egy kiugróan jó vagy nehéz helyzetű járásszékhelyt is lehet találni. Végezetül az 
ország keleti harmadában a problémás és a közepes életminőségű járásszékhelyek vannak 
többségben. Ez utóbbi területről egyedül Tiszaújváros került be a 40 legjobb életminőségű város 
közé, és mindössze további nyolc város kapott „jó életminőségű” besorolást.
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STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET

ERŐS GAZDASÁG

ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

EGYÉNI JÓMÓD

ERŐS CIVIL TÁRSADALOM

FIATALOK KOMPETENCIÁI

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

HÉTFA JÁRÁSSZÉKHELY MONITOR VÁROSI ÉLETMINŐSÉG INDEX

Az indexet az alábbi dimenziók mentén képeztük
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FŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A HÉTFA Városi Életminőség Index változásainak részletes elemzése rámutat néhány általános összefüggésre arra vonatkozóan, hogy milyen 
tényezők formálták járásszékhelyeink életminőségi helyzetét és a 2010-es években bekövetkezett életminőség-változásait.

• Magyarország területi közigazgatása 2013. január 1-vel tért vissza a járási rendszerhez. A járások területi lehatárolását és a járásszékhelyek 
kiválasztását átfogó megalapozó vizsgálat, széleskörű igazgatási és közéleti vita előzte meg. Az alsó-középszintű igazgatási terek  
újraszabásának hét éves tapasztalata alapján elmondható, a járásszékhelyek döntő többsége jó választás volt 2012-ben, az alsó-középszintű 
térségi világoknak valós szervezői ezek a városok.

• A HÉTFA Városi Életminőség Index értékei szerint szinte minden járásszékhely életminősége javult 2012 és 2018 között, a 2010-es évek a 
gyarapodás, az előrelépés évtizedeként vonulnak be a magyarországi városok történetébe. Leginkább a Szociális biztonság terén sikerült 
előrébb lépni, de az Erős gazdaság és az Egyéni jómód dimenziók is sokat javultak. Ezzel szemben a demográfiai mutatók terén részleges 
visszaesés volt megfigyelhető, míg a Fiatalok kompetenciái országos szinten stagnáltak.

• A 2010-es években azok a járásszékhelyek tudtak leginkább előrébb lépni, amelyek nagy volumenű helyi gazdaságfejlesztést tudtak 
megvalósítani, s ehhez megkapták a szükséges kormányzati támogatást. A kis- és közepes méretű városaink világában a helyi és térségi 
vezetés és a kormány együttműködésének mértéke fontos befolyással bír a gyarapodásra.

• Az egyes települések szintjén az életminőségben bekövetkezett változások a legerősebben az Élhető és biztonságos települési környezettel 
és a Fiatalok kompetenciáival függnek össze. A kihívásokkal küzdő városok esetében pedig a Szociális biztonság volt a legfontosabb dimenzió 
az előrelépésben. 

• Látható azonban az is, hogy járásszékhely kisvárosaink egy része nem tud szűk mikrotérségi központból nagyobb, járási léptékű térszervező 
erővé válni. A kistérségi, majd a járási központok közül néhány nem tudott középvárossá fejlődni, ehhez a megvalósítottnál sokkal jelentősebb, 
tartósabb városhálózat-fejlesztési intézkedésekre lenne szükség. Erre a távlatos térségi fejlesztő munkára azért is lenne szükség, mert a 
perifériás térségek tartós felzárkózása jól működő központok nélkül nehezen valósítható meg.

• Eredményeink megerősítették, hogy továbbra is fennállnak a Magyarország egyes nagytérségei közti markáns különbségek. Budapest 
térsége, az Észak-Dunántúl, valamint a Balaton-part járásszékhelyeinek életminősége kiemelkedő vagy magas, a déli országrészek városai 
jó és közepes minősítésbe esnek, míg a keleti országrészben a járásszékhelyek döntő többsége közepes életminőségű vagy annál rosszabb 
helyzetben lévő. 

• Továbbra is megfigyelhető a Dél-Dunántúl más régiókhoz viszonyított lassú lecsúszása. A határ menti járásszékhelyek leszakadása egy 
évszázados folyamat, mely napjainkban is tetten érhető. Közülük csak azok a települések tudtak előrelépni, amelyek erős kapcsolatban 
állnak a határ túloldalán fekvő térségekkel vagy eleve a kedvező adottságokat biztosító nyugati határszélen találhatók. 
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A legjobb életminőségű járásszékhelyek

A HÉTFA Városi Életminőség Index 2018-as értéke alapján legjobb helyzetű 40 járásszékhely többsége a fővárosi agglomeráció területén található; a legjobb helyzetű 
12 város közül hat: Szentendre, Gödöllő, Dunakeszi, Budakeszi, Vác és Szigetszentmiklós. A többi agglomerációs település is magas életminőségű (pl. Vecsés, Gyál, 
Pilisvörösvár, Aszód), illetve a főváros tágabb vonzáskörzetében is számos további kiemelkedő helyzetű várost találunk (Balassagyarmattól, Hatvanon, Gyöngyösön, 
Jászberényen és Dabason át egészen Martonvásárig). A magas életminőségű városok másik része az Észak-Dunántúlon található, ahol stabil kis- és középvárosi hálót 
figyelhetünk meg, melynek kiemelkedő települései Mosonmagyaróvár, Komárom, Esztergom, Tata és Mór. A Balaton-part mentén is találunk kimagasló életminőségű 
városokat, például Siófokot, Balatonfüredet és Fonyódot, melyek mind a 20 legmagasabb életminőségű város közé tartoznak. Az ország déli és keleti térségeiben 
csupán néhány iparváros és nagyvállalati központ került az élmezőnybe: Tiszaújváros (MOL Petrolkémia és Jabil), Paks (MVM Paksi Atomerőmű), Bóly (Bonafarm) vagy 
Tab (Flextronics). 

A legmagasabb és magas életminőségű járásszékhelyek a Városi Életminőségi Index alapján, 2018
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A komoly kihívásokkal küzdő járásszékhelyek

Elemzési eredményeink szerint a legrosszabb helyzetben levő 31 járásszékhely többsége Északkelet-Magyarországon található, ebből hét Borsod-Abaúj-Zemplén, öt 
pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hazánk további, hagyományosan nehéz helyzetű térségeiben, Békésben (Viharsarok) és a Közép-Tisza vidékén is számos 
település esetében regisztráltunk hazai összehasonlításban kedvezőtlenebb éleminőségi szintet. A kis- és középvárosi háló gyengesége, alacsony életminősége a 
környező térség életminőségére és fejlettségére is komoly kihatással bír. Ennek visszahúzó erejét a térségi átlaghoz képest kiemelkedően teljesítő nagyobb városok, 
mint Nyíregyháza vagy Miskolc kisugárzó ereje sem képes ellensúlyozni. 

 A külső perifériákon is találhatóak kihívásokkal küzdő járásszékhelyek: a Dráva mentén, Bácskában, illetve az északi határ mentén Bátonyterenyétől Göncig nyolc 
város egy vonalban – ezekben a térségekben a nehéz megközelíthetőség, a határok árnyékoló szerepe jelent komoly hátrányt. Végezetül az Észak-Dunántúlról egy város 
került a komoly életminőségi kihívásokkal küzdő járásszékhelyek körébe. Devecser kedvezőtlen értékeinek hátterében egyedi története áll: a település – a szocializmus 
időszaka alatt felfejlesztett Ajka árnyékában – lassú visszaesésnek indult az elmúlt század második felében, majd helyzetét tovább súlyosbította a 2010-es vörösiszap-
katasztrófa és annak máig érzékelhető utóhatásai.

Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő járásszékhelyek a Városi Életminőségi Index alapján, 2018
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 A JÁRÁSSZÉKHELYEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA 2012 ÉS 2018 KÖZÖTT 
A járásszékhelyek által biztosított élet minősége jelentősen javult 2012 és 2018 között. A pozitív folyamatok hátterében számos tényező áll: a tartós gazdasági növekedés, 
a településeken végrehajtott fejlesztések, a lakossági invesztíciók. A gazdaság, s ezzel összefüggésben a foglalkoztatottság és jövedelmek növekedését jelzi, hogy a 
járásszékhelyek leginkább három dimenzió mentén léptek előre: a Szociális biztonság, az Egyéni jólét növelésében és az Erős gazdaság megteremtésében.

A legtöbb település Városi Életminőség Indexének értéke átlagosan 3-4 ponttal nőtt, ugyanakkor ez a szám erősen összefüggött azzal, hogy mennyi volt a település 
kiindulási értéke 2012-ben: a legalacsonyabb értékű városok esetén akár kétszer akkora értéknövekedés is előfordult, mint a legjobb értékűek esetén (5-6, valamint 
2,5-3). Minél magasabb volt egy városban az életminőség, annál kisebb a várható értéknövekedés, azaz a magyar alsó-középfokú központként működő városok között  
enyhe kiegyenlítődés, relatív közeledés érzékelhető. Kutatásunkban a kiinduló helyzet okozta eltéréseket szerettük volna kiküszöbölni, így azt vizsgáltuk, hogy az egyes 
települések értéke mennyire tér el a kiinduló értékekből becsült értéktől. Ehhez a lineáris regressziót alkalmaztunk: a 2012-es Városi Életminőség Index értékéből előbb 
megbecsültük az egyes települések várható, 2012 és 2018 közötti értékváltozását, majd a becsült és a valós értékváltozás közti eltéréseket ábrázoltuk a lenti térképen.

A járásszékhelyek Városi Életminőségi Indexének változása, 2012-2018

Kiemelkedő növekedés

Vártnál nagyobb növekedés

Várt növekedés

Vártnál mérsékeltebb növekedés

Enyhe visszaesés
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Ahogyan a térkép is mutatja, az egyes kategóriák területi megoszlása egyenletes, azaz nem különülnek el térben az előrelépő és hátracsúszó városok. Ugyanakkor 
így is megfigyelhető néhány térbeli jellegzetesség: míg a Dél-Alföldön (Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyékben) a legtöbb járásszékhely a várhatónál jobban 
előre tudott lépni, addig a Dél-Dunántúlon és Pest megyében a vártnál mérsékeltebb növekedést elérő városok vannak többségben. A legsokszínűbb képet az ország 
legnagyobb fejlettségi problémáival küzdő térsége, Északkelet-Magyarország, valamint egyik legmagasabb életminőségű térsége, az Észak-Dunántúl mutatják.

A járásszékhelyek Városi Életminőség Indexének 2018-as értéke, valamint az érték 2012 és 2018 közötti változása alapján összeségében hat jelentősebb, egymástól 
valamelyest elkülönülő térséget tudunk megkülönböztetni: Budapest vonzáskörzetét, az Észak-Dunántúlt, a Balaton vidékét, a Dél-Dunántúlt, a Dél-Alföldet, valamint 
Kelet-Magyarországot. Az egyes nagytérségek életminőségi jellemzőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Nagytérség Idetartozó megyék, területek A Városi Életminőség Index jellemző értéke 
2018-ban

A Városi Életminőség Index jellemző 
változása 2012 és 2018 között

Balaton-part Veszprém, Somogy és Zala kapcsolódó 
területei Legmagasabb életminőségű városok Kiemelkedő és vártnál nagyobb mértékben 

növekedők

Dél-Dunántúl Zala, Somogy (kivéve Balaton-part), Baranya, 
Tolna, Fejér déli része

Jó és közepes életminőségű városok (+ 
a határ mentén komoly életminőségi 
prolémákkal küzdő városok)

Vártnál mérsékeltebben növekedők

Budapest vonzáskörzete

Pest nagy része, környező megyék  
(Komárom-Esztergom, Fejér,  
Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád) közel 
eső területei

Legmagasabb és magas életminőségű 
városok

Budapesthez közel: visszaesők és vártnál 
mérsékeltebben növekedők;  
távolabb: vártnak megfelelő, vagy annál 
jobban növekedők

Észak-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron, Vas, továbbá  
Komárom-Esztergom és Veszprém  
nagy része, illetve Fejér északi fele

Magas életminőségű városok (kiegészülve 
néhány legmagasabb és jó életminőségű 
kategóriába tartozó településsel)

Sokszínű

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest déli 
része Jó és közepes életminőségű városok Kiemelkedő, vártnál nagyobb, vagy vártnak 

megfelelő mértékben növekedők

Kelet-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén,  
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 
Békés, illetve Nógrád, Heves és 
Jász-Nagykun-Szolnok Budapest 
vonzéskörzetén kívül eső részei

Közepes életminőségű és komoly 
életminőségi problémákkal küzdő városok Sokszínű

Amennyiben a Városi Életminőség Index értékének változását az egyes dimenziók értékváltozásával vetjük össze, a legerősebb összefüggés az Élhető és biztonságos 
települési környezet, valamint a Fiatalok kompetenciái mutatócsoportok értékváltozásával áll fent. Továbbá a legalacsonyabb életminőséget nyújtó települések esetén 
a Szociális biztonság dimenzió változása is hasonló hatással volt a komplex mutató alakulására: vagyis azon városok életminősége, amelyek ezekben a dimenziókban 
hátracsúsztak, nem tudott kellőképpen növekedni, míg az életminőség jelentősen emelkedett azokon a településeken, melyek értékei növekedtek az említett dimenziók 
vonatkozásában. 
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A legtöbbet javító járásszékhelyek

Az életminőségben legtöbbet fejlődő járásszékhelyek néhány jól elhatárolható térségbe összpontosulnak: a Dél-Alföldön hat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 
a Balaton partján három-három, Vas és Komárom-Esztergom megyékben pedig két-két ilyen várost találunk. Ugyanakkor az egyes települések felemelkedése mögött 
nem kifejezetten területi jellegzetességek, sokkal inkább egyedi történetek állnak, melyek a legtöbb esetben egy meghatározó helyi, gazdasági vagy politikai szereplő 
sikeres érdekérvényesítő tevékenységén vagy a helyi közösség erősödésén alapulnak. 

Kiemelkedő növekedésű járásszékhelyek a Városi Életminőség Index alapján, 2012-2018

Kiskunfélegyháza

Vásárosnamény

Kunszentmiklós
Balatonfüred Tiszakécske

Esztergom

Bácsalmás

Nyírbátor

Körmend

Kisvárda

Kistelek

Fonyód

Vasvár

Enying

Makó

Tata

Kiemelkedő növekedés

Tiszakécske esetében például az építőipar megerősödése nemcsak a gazdaságot erősítette meg, hanem további dimenziókra is hatással volt, úgy mint a demográfiai 
helyzet és az oktatás minőségének javulása. Ugyancsak az erős (igaz, külföldi hátterű) gazdasági szereplő hatására tudott jelentős javulást elkönyvelni Esztergom. 
Bár más dimenziókban nem tudtak nagymértékben előrelépni, azonban mindenképp kiemelendő, hogy a gazdaság terén a legnagyobb fejlődést a két borsodi vegyipari 
központ, Kazincbarcika és Tiszaújváros érte el.

Bár Kisvárda és Makó nincsenek egymás közelében, mégis nagyon hasonló dimenziók mentén léptek előre. Mindkettő a települési infrastruktúra bővítése (Élhető városi 
környezet, Elérhető szolgáltatások), a Szociális biztonság, valamint az Erős civil társadalom erősítése terén ért el jelentős sikereket.

Más településeken – pl. Körmenden, Bácsalmáson, Balatonfürden, Vasváron – kifejezetten a civil társadalom megerősödésén alapult a kiemelkedő mértékű előrelépés.  
E téren az egyébként is jobb helyzetben levő dunántúli városok tudtak komoly haladást elkönyvelni (kiemelendő még Komárom városa, amely a legnagyobb növekedést 
érte el e dimenzióban, ám más téren csekélyebb mértékű fejlődés jellemezte), azonban a fenti alföldi példák is mutatják, hogy a keleti országrészben is komoly potenciál 
rejlik a civil társadalom erősítésében.
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Visszaeső járásszékhelyek

A Városi Életminőség Index értéke tehát a legtöbb járásszékhelyen emelkedett és csupán három városban csökkent: Budakeszin, Dunakeszin és Szobon. A Budapest  
vonzáskörzetében fekvő városok helyzetének változásában egymástól eltérő tényezők játszottak szerepet. Dunakeszi, ami 2012-ben a legmagasabb Városi Életminőség 
Indexszel bírt az egész országban, három dimenzió mentén csúszott vissza: a szuburbanizációs folyamatok mérséklődése miatt csökkent a Stabil demográfiai helyzet 
mutatója, továbbá az Élhető és biztonságos települési környezet és az Elérhető szolgáltatások dimenziói terén is veszített relatív előnyéből. Előbbi is a szuburbanizációval 
függ össze: a lakásépítések erősen csökkenő száma okozta a visszaesést a települési környezet kapcsán. Dunakeszi Városi Életminőség Indexének csökkenése miatt a 
város a többi járásszékhelyhez képest is visszaesett és 2018-ban már Szentendre, Gödöllő és Paks is megelőzte életminőség terén.

Ugyancsak hazánk egyik legmagasabb életminőségű városai közé tartozik Budakeszi, amelynek visszaesését egy dimenzió terén való hátracsúszás jelentette. 2012-ben 
még e város bírt a legmagasabb értékkel a Civil társadalom dimenzió terén, azonban 2018-ra mind a civil szervezetek, mind a kulturális rendezvények, mind pedig az 
alkotói közösségi tagok száma erőteljesen visszaesett. Ennek köszönhetően a korábban második legmagasabb életminőségű járásszékhelyünk 2018-ban „már csak” a 
6. volt.

Végezetül Szob jelentősen eltér a fenti két várostól – és a Pest megyei átlagtól egyaránt. Városi Életminőség Indexe közepes volt 2018-ban (igaz, 2012-ben még a magas 
életminőségű városok közé tartozott). Visszesésének okai a helyi fiatalsághoz és ezzel kapcsolatban a település jövőjéhez kapcsolódtak: megszűnt a kollégium és a 
bölcsőde (Elérhető szolgáltatások dimenzió), a helyi iskolában tanulók kompetenciái jelentősen visszaestek (Fiatalok kompetenciái dimenzió), míg a vándorlási és 
elöregedési mutatók romlottak (Stabil demográfiai helyzet dimenzió). E visszaesést pedig nem tudta kompenzálni a gazdasági, társadalmi és környezeti szféra más 
dimenzióiban bekövetkező növekedés.
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BARANYA MEGYE

A megyeszékhely több vizsgált dimenzióban is magas értékeket kapott, melyek közül az Elérhető szolgáltatások tekintetében bizonyult a legerősebbnek. Bár megyén 
belül kimagasló Pécsett az életminőség, a többi megyei jogú várossal összevetve csupán a középmezőnyben helyezkedik el. Pécset a megyei rangsorban Bóly városa 
követi: a település életminőségét elsősorban az erős helyi gazdaság (agráripar) és az ezen alapuló magas lakossági jövedelmi szint biztosítja, továbbá a civil társadalom 
jelenléte is meghatározónak bizonyult. 

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Pécs   15   -15   30   11   0   15   -12   -4 56 53

Bóly   -60   2   -31   -8   -16   7   12   -2 54 51

Komló    23   -2   -9    19    -5    4    6    -18 47 42

Mohács    -12   5   -15    9    2    -20    1    -25 50 46

Pécsvárad   -6   -14   -104   -18   -31   -5   -7   -5 52 50

Sásd    -1   -10   -11    6    -19    1    46    -1 46 42

Sellye    -30   13   -58   -14   -1   44   10   2 45 41

Siklós   -26   -24   22   -20   -6   14   14   -17 48 44

Szentlőrinc     -10   6   -94   -6   1   21   -10   11 48 45

Szigetvár   -6   -27   -69   -21   -23   39   -27   1 48 46

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely). A félkövérrel kiemelt megyei jogú városok a hozzájuk legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyekkel kerültek egy csoportba az egyes dimenziókban. Az egyes 
körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre vagy csúsztak hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megyei ragsorban 3. helyen található Pécsvárad elsősorban a Fiatalok kompetenciái tekintetében emelkedik ki (országos szinten is a 9. legjobb értéket érte el ebben 
a dimenzióban). A megyei járásszékhelyek közül Sellye bizonyult a legalacsonyabb életminőséget kínálónak – az Ormánság hagyományosan elmaradott vidék és a 
járásszékhely is komoly nehézségekkel küzd, elsősorban a környező kistelepülések kiszolgálása kapcsán. A megye többi járásszékhelye közepes életminőségű, de az 
egyes dimenziók mentén változatos képet mutatnak (pl. Komló - jó infrastruktúra, Szentlőrinc és Szigetvár - Stabil demográfiai helyzet, Mohács – relatíve jó oktatás).
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Baranya megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018

Szentlőrinc

Pécsvárad

Szigetvár

Mohács

Komló

Siklós
Sellye

Sásd

Pécs

Bóly

Legmagasabb életminőségű városok

Magas életminőségű városok

Jó életminőségű városok

Közepes életminőségű városok

Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok

Baranya megye járásszékhelyei közül több is relatíve visszacsúszott más járásszékhelyekhez képest az elmúlt évtizedben, ami azzal függhet össze, hogy a térség egészét 
több évtizede lassú visszaesés jellemzi: kifejezetten negatívan érintette a délszláv háború okozta bizonytalanság, a Mecsek ásványkincseire épülő ipar leépülése, valamint 
a gyorsforgalmú kapcsolat sokáig tartó kiépítetlensége (a Pécsig tartó szakasz 2010-ben készült csak el, míg a tervezett, horvát határhoz vezető szakasz továbbra sincs 
kész) és máig jellemző kihasználatlansága. E települések esetében a közös pontot a Stabil demográfiai helyzet, valamint az Élhető és biztonságos települési környezet 
dimenzióinak értékcsökkenése jelentette.
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BÁCS-KISKUN MEGYE

A megye települései közül kitűnik a megyeszékhely, Kecskemét, mely három dimenzióban is kiemelkedő értéket ért el: az Elérhető szolgáltatások (2. legjobb az egész 
országban), az Egyéni jómód és az Erős gazdaság terén. Utóbbi két dimenzió terén különösen nagyot lépett előre a város a 2012-es értékekhez képest, nagyrészt a 
Mercedes gyár 2012-es indulásának köszönhetően. 

A legtöbb járásszékhely jó vagy közepes életminőségű, ugyanakkor különböző dimenziók mentén számítanak sikeresnek, illetve problémásnak. Kiemelendő közülük 
Kiskunfélegyháza az Elérhető szolgáltatások vagy Tiszakécske a Stabil demográfiai helyzet kapcsán.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Kecskemét   -25   8   33   16   14   -3   6   1 59 54

Bácsalmás   26   -8   112   -6   5   46   -15   -2 45 38

Baja    -35   0   19    13    10    -1    -17    20 52 47

Jánoshalma    2   -2   24    10    1    35    -41    -2 42 36

Kalocsa   -30   -7   55   19   8   3   17   -40 50 46

Kiskőrös    3   13   4    -15    6    -33    2    31 52 47

Kiskunfélegyháza    35   10   20   11   13   7   55   4 52 47

Kiskunhalas   -3   8   9   25   0   -48   24   15 50 45

Kiskunmajsa     -18   25   -22   12   0   46   44   -12 48 42

Kunszentmiklós   38   19   22   27   8   7   -60   5 47 41

Tiszakécske    127   28   37   35   5   -42   46   -16 50 43

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely). A félkövérrel jelölt megyei jogú városok a hozzájuk legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyekkel kerültek egy csoportba az egyes dimenziókban. Az egyes 
körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megye déli részén, Bácska területén három járásszékhely található: Baja, illetve a komoly életminőségi problémákkal küzdő Bácsalmás és Jánoshalma. Bács-Bodrog 
vármegye legnagyobb részét elcsatolták 1920-ban, így a Magyarországnál maradt területek jelentős hátrányba kerültek. A térség északi részének természetes központja 
Baja (jelentős, 36 ezer fős népességgel az egyik legnépesebb járásszékhely az országban), ugyanakkor határ menti, periférikus helyzete miatt meg sem közelíthette 
Kecskemét jelentőségét és nem tudta betölteni a neki szánt szerepet, azaz nem tudott az 1950-ben létrejött Bács-Kiskun megye déli területeinek valódi központjává 
válni. Mindez a dimenzióértékein is meglátszik. A másik két város közül Jánoshalma van különösen kedvezőtlen helyzetben, hiszen a Civil társadalom kivételével minden 
dimenzióban meglehetősen alacsony értékeket vesz fel.
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Bács-Kiskun megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018

Kiskunfélegyháza

Kunszentmiklós

Kiskunmajsa
Kiskunhalas

Tiszakécske

Jánoshalma

Kecskemét

Bácsalmás

Kiskőrös

Kalocsa

Baja

Legmagasabb életminőségű városok 

Jó életminőségű városok

Közepes életminőségű városok

Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok 

A megye több járásszékhelye is a 2010-es évek nagy nyertesei közé tartozik: Tiszakécske, Kiskunfélegyháza és Bácsalmás is a szakértői előrejelzésnél nagyobb 
mértékben tudott előrelépni, illetve az összes többi Bács-Kiskun megyei város is előrelépett a ranglistán. Az Élhető és biztonságos települési környezet, a Szociális 
biztonság és az Egyéni jólét dimenziója mentén a legtöbb város fejlődött, ugyanakkor mindegyik város más-más téren tudott igazán kiemelkedni az elmúlt időszakban.
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BÉKÉS MEGYE

Békés megye Magyarország egyik legnehezebb helyzetű megyéje, ami a Városi Életminőség Index értékein is visszaköszön. Legmagasabb életminőségű városa a 
megyeszékhely, Békéscsaba, amely azonban csupán a magas életminőségű kategóriába esik, vagyis nincs a legjobb helyzetű 20 városunk között. Békéscsaba elsősorban 
Erős civil társadalma, valamint a Fiatalok kompetenciái és az Elérhető szolgáltatások terén teljesít átlag felett. Ezt követi a népszerű fürdőhely, Gyula: a város az Élhető 
és biztonságos települési környezet, valamint az Erős civil társadalom dimenziói mentén ér el kiemelkedő, illetve nagyon jó eredményt, ugyanakkor viszonylag csekély 
mértékű növekedés jellemezte 2012 és 2018 között, emiatt más járásszékhelyekhez képest relatíve visszaesett.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Békéscsaba   -3   -6   -25   29   -1   16   -1   -14 54 51

Békés   -11   1   54   7   5   23   0   -10 45 40

Gyomaendrőd    2   -24   90    -25    1    -15    -12    3 45 41

Gyula    -53   -29   -19    7    -2    14    9    10 52 49

Mezőkovácsháza   -5   1   -3   -14   5   30   -11   16 47 42

Orosháza    3   2   28    1    -9    -15    -24    8 49 45

Sarkad    47   -1   10   -7   -1   -4   2   -1 39 34

Szarvas   -7   15   49   -43   -3   -6   11   9 50 45

Szeghalom     -73   21   9   0   15   6   3   -9 48 44

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely). A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak hátra 
a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megye többi járásszékhelye közepes életminőségű vagy komoly problémákkal küzd. A legjobb értékekkel Szarvas bír (elsősorban az Erős gazdaság és az Erős civil 
társadalom dimenziói miatt), míg Szeghalom az Élhető és biztonságos települési környezet terén emelkedik ki. A többi város közül kifejezetten nehéz helyzetű Sarkad, 
ami a Stabil demográfiai helyzet dimenziója kivételével minden más téren gyengén teljesít. A városok legtöbbje stabilnak mondható abból a szempontból, hogy sem nagy 
előrelépések, sem pedig jelentős visszacsúszások (kivéve a már említett Gyula esete) nem jellemzőek, így bár életminőségük közepes vagy problémás, hátrányuk jó pár 
évtizedre nyúlik vissza. 
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Békés megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hazánk legészakibb és fejlettségi szempontból egyik legsokszínűbb megyéje meghatározó változásokon ment át az elmúlt évtizedekben – a rendszerváltást követő 
gazdasági és társadalmi átrendeződés jelentős területi hatásokkal bírt. A megye székhelye és egyben Észak-Magyarország központja Miskolc, amelynek népességszáma, 
gazdasági ereje és központi szerepe erősen erodálódott az 1990-es években. A 2000-es évek első évtizedében sikerült azonban megerősíteni pozícióit, sőt 2012 és 
2018 között jelentősen emelkedett a város életminősége. Jelenleg az Elérhető szolgáltatások terén kimagasló (4. helyen áll), míg az Élhető és biztonságos települési 
környezet, valamint az Erős civil társadalom terén nagyon jó értékeket ért el.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Miskolc   10   15   56   6   10   12   -11   1 55 50

Cigánd   106   0   -70   0   0   7   2   1 35 29

Edelény    23   -1   -7    -5    8    2    9    -23 46 41

Encs    -1   17   19    -2    -16    -36    10    -1 44 40

Gönc   6   19   35   0   8   29   -12   -2 40 33

Kazincbarcika    20   63   15    -7    14    7    -42    -14 52 46

Mezőcsát    63   18   34   -8   1   10   8   4 43 38

Mezőkövesd   29   -2   36   -6   1   -9   -35   -1 52 47

Ózd     32   4   -6   5   3   -2   -2   19 40 34

Putnok     122   2   -12   -5   0   -2   -11   -6 37 34

Sárospatak    -4   17   4    -7    4    -7    15    14 49 44

Sátoraljaújhely   7   32   7   -2   3   5   -21   -13 49 44

Szerencs    1   6   88    1    11    -20    47    -31 51 46

Szikszó    71   88   24   -18   3   26   8   7 46 40

Tiszaújváros   -52   1   -8   0   5   8   10   8 60 55

Tokaj    -156   -2   26   -35   1   -1   -5   6 49 47

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely). A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak hátra 
a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megyét érintő 1990 utáni gazdasági átalakulás nem mindegyik településen járt visszaeséssel. Kifejezetten jól járt Tiszaújváros: az iparváros kedvező gazdasági 
szerkezetének köszönhetően (a vegyipar szerepe meghatározó, legfontosabb vállalata a MOL Petrolkémia) sikeresen vészelte át az 1990-es éveket és mára Magyarország 
egyik legmagasabb életminőséget nyújtó városa lett – sikerét az Erős gazdaság és az Egyéni jólét dimenziói mellett a Fiatalok kompetenciái terén elért kimagasló 
értékek biztosítják. Hozzá hasonló, bár csupán jó életminőségű Kazincbarcika (a vegyipar szerepe Tiszaújvároshoz hasonlóan meghatározó, legfontosabb vállalata 
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a BorsodChem), ami az Erős gazdaság mellett az Élhető és biztonságos települési környezet dimenziójában ért el átlag feletti értéket. Ugyancsak jó életminőségű 
a borsodi Mezőség központja, Mezőkövesd, ami az Elérhető szolgáltatások terén ért el kiemelkedő eredményt. A Városi Életminőségi Index értéke jó (Szerencs) és 
közepes (Sátoraljaújhely, Sárospatak és Tokaj) a megye keleti részének jelentősebb történelmi gyökerekkel rendelkező városaiban. Ezek az Élhető és biztonságos 
települési környezet és az Erős civil társadalom dimenziói terén teljesítenek kimagaslóan, ugyanakkor a népességcsökkenés miatt instabil demográfiai státuszuk és 
nehezen megközelíthető, periférikus helyzetük kapcsán számos nehézséggel szembesülnek. A többitől valamelyest eltér Szikszó városa, ahol a Hell Energy üzeme 
található: ennek köszönhetően a város gazdasági helyzete szilárd – az Erős gazdaság dimenzió mentén országosan a harmadik legnagyobb előrelépést könyvelhette el 
a város, Kazincbarcikát és Tiszaújvárost követően.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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Ezzel szemben a megye északi részén (Putnok, Edelény, Encs, Gönc), valamint a legkeletibb (Cigánd) és legdélibb (Mezőcsát) szegletében komoly életminőségi 
kihívásokkal küzdő járásszékhelyeket találhatunk. Ezek a városok a korábbiakban nem töltöttek be komoly központi szerepet, és jelentős társadalmi-gazdasági 
problémákkal szembesülő járásaikban napjainkban is nehezen tudják ellátni a járásszékhelyi funkcióik jelentős részét. Legtöbbjük nehezen megközelíthető (kivétel az 
M3-as autópálya mellett található Mezőcsát), továbbá a szociális biztonság, az erős civil táradalom és a fiatalok képzettségének hiánya, valamint a gazdaság visszaesése 
is számos nehézséget okoz. Ugyanakkor demográfiai helyzetük stabil, amihez jelentősen hozzájárul a roma népesség fiatalosabb korszerkezete. Hozzájuk hasonló 
értékekkel bír a rendszerváltozást követő időszak egyik legnagyobb vesztese, Ózd is: a nehézipar leépülése miatt az egykor közel 50 ezer fő által lakott város népessége 
a harmadával esett vissza, továbbá komoly életminőségi kihívásokkal is küzd.
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE

Csongrád-Csanád megye legmagasabb életminőségű városa – a legtöbb megyéhez hasonlóan – a megyeszékhely, Szeged, mely az Elérhető szolgáltatások mellett a 
Fiatalok kompetenciái dimenziókban ért el kiemelkedő értékeket. A 160 ezer fős város a Dél-Alföld központjának és 2012-ben a legmagasabb életminőségű városának 
számított, azonban 2018-ra Kecskemét értéke megelőzte Szegedét.

A megye többi járásszékhelye jó vagy közepes életminőségű. Szegedhez hasonlóan Szentes, Makó és Hódmezővásárhely is az Elérhető szolgáltatások és a Fiatalok 
kompetenciái terén ért el kiemelkedő vagy nagyon jó értékeket. Ugyanakkor a megye járásszékhelyei egységesen az Egyéni jómód dimenziója kapcsán teljesítenek a 
legrosszabbul: döntően csak közepes értéket érnek el. A Városi Életminőség Index 2012-es és 2018-as értékeit összevetve két járásszékhely is kimagasló növekedéssel 
büszkélkedhet (Makó és Kistelek), a többi város fejlődése viszont átlagosnak tekinthető – egyedül Mórahalom lépett hátrébb a rangsorban.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Szeged   -20   -16   -44   7   -4   21   6   1 58 55

Hódmezővásárhely   -39   24   90   11   14   23   -13   -19 51 47

Csongrád    16   19   50    13    -24    4    10    -22 49 45

Kistelek    41   4   69    16    -11    19    22    29 49 41

Makó   24   30   100   9   14   39   47   -1 52 44

Mórahalom    26   27   -132    -12    -21    13    -27    50 50 47

Szentes    -25   14   -25   0   -9   23   1   6 53 49

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely). A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak hátra 
a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Ha az egyes dimenziók terén, a 2012-2018-as időszakban történt változásokat nézzük, Csongrád-Csanád megye járásszékhelyei az Erős civil társadalom, valamint az 
Erős gazdaság terén léptek leginkább előre, míg az Egyéni jómód dimenziója terén a legtöbb város értéke visszaesett. A regionális átlagnál összességében valamelyest 
kedvezőbb értékek hátterében több tényező is áll, például a járásszékhelyek többsége nagy lélekszámú, erős mezővárosi hagyományokkal büszkélkedő középváros 
(ezt jelzi az is, hogy az Elérhető szolgáltatások terén döntően nagyon jó vagy kiemelkedő értékűek a megye járásszékhelyei). Népesség tekintetében a megye másik 
megyei jogú városa, Hódmezővásárhely jár az élen, míg a legtöbb szolgáltatással – egyes megyeszékhelyeket is megelőzve – Szentes és Makó rendelkezik. A megye 
járásszékhelyei közül csupán Mórahalom és Kistelek népessége nem éri el a 15 ezer főt, ugyanakkor Szeged erős kisugárzása miatt életminőségük nem annyira 
alacsony, mint a más megyékben található, hasonló lélekszámú és szintén periférikus helyzetű társaiké.
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Csongrád-Csanád megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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FEJÉR MEGYE

A megye járásszékhelyeinek fele kimagasló életminőséget nyújt – közülük is kiemelkedik a megyeszékhely, Székesfehérvár, ami az ország legmagasabb életminőségű 
vidéki városa. Szinte minden dimenzió mentén kiemelkedő vagy nagyon jó értékű: különösen kitűnt az Elérhető szolgáltatások (1. helyen az országos rangsorban), 
az Erős gazdaság (4. helyen az országos rangsorban), a Szociális biztonság (4. helyen az országos rangsorban), valamint az Egyéni jómód dimenziók terén (6. hely az 
országos rangsorban). A királyok városa az 1990-es évek egyik legnagyobb nyerteseként már évek óta fontos gazdasági központnak tekinthető; abban azonban, hogy az 
élre tudott törni életminőség tekintetében, az erős gazdaság mellett a települési környezet élhetőbbé és biztonságosabbá válása is meghatározó szereppel bírt. 

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Székesfehérvár   -26   2   112   22   1   4   -4   0 63 58

Dunaújváros   -26   0   -9   4   -9   11   11   -3 56 52

Bicske    9   23   -98    19    6    22    20    3 53 49

Enying    38   -5   92    23    13    1    14    -21 46 39

Gárdony   2   -47   -11   14   -1   33   6   3 59 54

Martonvásár    7   -26   -75    11    -5    43    58    26 56 52

Mór    -26   5   -42   4   2   13   35   -23 57 53

Sárbogárd    46   -1   -55   21   19   -3   4   3 49 44

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megyeszékhelyt Dunaújváros követi mind a népesség, mind a központi funkciók vonatkozásában, életminősége azonban némileg elmarad mögötte. A település az 
Elérhető szolgáltatások és az Erős gazdaság dimenziókban kiemelkedő, melynek hátterében a szocialista iparosítás áll; a többi dimenzióban viszont gyengébben teljesít 
a város. 

A megye más városaiban is fontos szerep jut a gazdaságnak: a két megyei jogú város mellett Mór és Bicske is az országos élmezőnyben van az Erős gazdaság 
dimenziójában. Mór esetében ez kiemelkedő egyéni jólléttel és szociális biztonsággal párosul, akárcsak Budapest és Székesfehérvár egybeérő vonzáskörzetének 
járásszékhelyeiben, Gárdonyban és Martonvásáron. Ezekben a városokban az egyéni jómód nem csupán a helyi gazdaságból fakad, hanem abból, hogy a fővárosban és a 
regionális központban dolgozók közül sokan költöztek ki ide – ezt bizonyítják a kiemelkedő demográfiai mutatók. Gárdonyban a települési környezet, míg Martonvásáron 
az oktatás minősége jelenthet plusz vonzerőt. Ugyanakkor a SPAR Magyarország központjának helyet adó Bicskének hiába kiemelkedő a gazdasági és demográfiai 
helyzete, más téren nem tudott még felzárkózni a környező városok életminőségéhez.
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Fejér megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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A megye déli része jelentősen elkülönül: Sárbogárd és Enying életminősége közepes. Hazánk egyik belső perifériája ez, ahol a civil társadalom és az oktatás kapcsán 
aggasztó helyzettel szembesülhetünk. Ugyanakkor a megye többi városának fejlettsége pozitívan hatott ezekre a járásszékhelyekre is – különösen Enyingre, ami 2012-
ben a Dunántúl legalacsonyabb indexértékű járásszékhelye volt, azonban a települési környezet élhetőbbé tétele, a demográfiai helyzet javulása és a szegénység ellen 
való sikeres küzdelem hatására jelentősen előre tudott lépni.
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

A rendszerváltozást követő időszak egyik legnagyobb nyertese Győr-Moson-Sopron megye, mely az erős középvárosi hálózatnak és polgárosult társadalomnak, a 
megnyíló határoknak, valamint a közeli osztrák és német piacoknak – illetve az onnan érkező befektetéseknek – köszönheti jelenlegi fejlettségét. Ennek megfelelően 
a megye járásszékhelyei kiemelkedő, magas vagy jó életminőségűek – különösen az Élhető és biztonságos települési környezet dimenziójában tűnnek ki. Ugyanakkor 
2012 és 2018 között relatíve csekély mértékű növekedés jellemezte őket, így közülük több is hátracsúszott az országos rangsorban, úgy mint Sopron, Csorna és Kapuvár.

A Városi Életminőség Index 2018-as értéke a megyeszékhely, Győr esetében a legjobb, mely egyúttal az ország 3. legmagasabb életminőséget nyújtó városa, a legtöbb 
dimenzió mentén kiemelkedő értékekkel – közülük is érdemes külön megemlíteni az Erős gazdaság dimenzióját, ami jelentős mértékben az Audi működésének 
köszönhető. 

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Győr   5   0   18   7   1   -30   7   1 62 58

Sopron   -14   -44   6   -64   -20   -24   -1   18 55 53

Csorna    -20   -14   -58    -8    0    -27    -38    4 54 53

Kapuvár    -25   -51   -6    -45    -9    44    -40    17 53 50

Mosonmagyaróvár   -13   -2   9   -25   -7   27   6   8 57 53

Pannonhalma    20   -31   -2    16    -5    10    8    -14 56 52

Tét    24   -60   -46   12   -6   -5   50   24 51 46

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Ugyancsak a legmagasabb életminőségű járásszékhelyek közé tartozik Mosonmagyaróvár (országos és megyei szinten egyaránt), mely az Elérhető szolgáltatások 
mellett az Élhető és biztonságos települési környezet dimenziójában teljesít kiemelkedően. Ebben kedvező földrajzi pozíciója és jelentős népességszáma (32 ezer fő) 
mellett az is nagymértékben közrejátszhat, hogy Moson vármegye egykori központjaként évszázadok óta komoly térségszervező erővel rendelkezik. A megye másik 
megyei jogú városának, a szintén vármegyei központ Sopronnak is rendkívül kedvezőek a települési környezethez kapcsolódó mutatói, akárcsak a demográfiai helyzete. 
Annak ellenére, hogy a város csak korlátozottan tud gazdasági erőt felmutatni, az egyéni jövedelemszint kedvező, mivel a soproniak jelentős része jár át dolgozni 
Ausztriába. 
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Győr-Moson-Sopron megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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Kapuvár és Csorna 10 ezer fős népességükkel tipikus középvárosok, míg a megye délkeleti részén található Tét és Pannonhalma inkább kisvárosnak tekinthető (4 ezer 
fős népességgel). Kapuvár és Csorna számos dimenzióban járt be eltérő utat – míg előbbi a szegénység elleni küzdelemben emelkedik ki, addig utóbbi az Élhető és 
biztonságos települési környezet és az Erős civil társadalom terén jár elöl. A Győr vonzáskörzetében található Pannonhalma és Tét esetében a kimagasló demográfiai 
helyzet és a rendkívül gyenge gazdasági mutatók jelentik a közös pontot. Pannonhalma életében meghatározó a helyi bencés apátság – a tehetséges diákokat az egész 
országból vonzó gimnáziuma miatt a Fiatalok kompetenciái dimenzióban az országos első hely birtokosa, továbbá és az Élhető és biztonságos települési környezet 
dimenzióban is kimagaslóan teljesít (országos 3. hely).
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Hajdú-Bihar megye járásszékhelyeinek nagy része közepes életminőségű vagy komoly életminőségi problémával küzdő város. Egyedül a megyeszékhely, Debrecen 
emelkedik ki magasan közülük, mely a legmagasabb életminőséget nyújtó városok között van Magyarországon. A cívisváros az Elérhető szolgáltatások mellett az 
Egyéni jólét és a Fiatalok kompetenciái dimenziók terén kapott kiemelkedő értékeket; a települési környezet élhetőbbé és biztonságosabbá tétele kapcsán pedig komoly 
fejlődést könyvelhet el, ami az országos mezőnyben is jelentős előrelépést eredményezett.  

Hajdúszoboszló is a megyei átlagnál jobb értékkel bír a Városi Életminőségi Index alapján; a fürdőváros annak köszönheti a megyén belül relatíve kedvező helyzetét, 
hogy valamennyi dimenzióban a stabil középmezőnyben teljesít – nem bír kimagasló, de kimondottan gyenge értékekkel sem. Ezzel szemben például Hajdúböszörmény 
vagy Hajdúnánás hiába ért el kiemelkedő értéket az Elérhető szolgáltatások és az Élhető és biztonságos települési környezet dimenziókban, a civil társadalomhoz 
kapcsolódó mutatók alacsonyabb értékűek ezekben a városokban, ami jelentősen lerontja a Városi Életminőség Indexüket.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Debrecen   -11   -9   48   17   8   19   -1   3 57 52

Balmazújváros   1   8   51   0   5   -8   6   5 48 42

Berettyóújfalu    -27   13   -46    -12    5    22    -66    35 49 46

Derecske    -5   16   24    4    -8    -6    16    5 45 38

Hajdúböszörmény   3   13   10   -9   18   -7   -1   -6 50 45

Hajdúhadház    37   0   64    2    0    -3    3    -14 35 28

Hajdúnánás    19   -7   83   -9   -7   -21   -20   7 49 45

Hajdúszoboszló    9   -29   -30   7   -7   -1   -16   6 51 48

Nyíradony    5   36   -53   5   2   -33   0   -10 41 36

Püspökladány    -21   24   25   2   6   -12   12   -19 46 41

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A legrosszabbul teljesítő járásszékhelyek a megye északkeleti szegletében találhatók: Nyíradony és Hajdúhadház egyaránt rendkívül gyenge eredményeket ért el a 
legtöbb dimenzió terén, csupán stabil demográfiai helyzetük ellensúlyozza valamelyest a lemaradásukat. Náluk csak valamivel van kedvezőbb helyzetben Derecske, de 
osztozik a problémáikban, így a központi funkciók hiányában, a környező nagyobb városokhoz képest alacsony (15 ezer fő alatti) lélekszámban, valamint a megyeszékhely  
elszívó erejében. Emiatt ezek a települések csak korlátozottan képesek a járásszékhelyi funkciók ellátására.
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Hajdú-Bihar megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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A Városi Életminőség Index értéke és az a szerint elfoglalt pozíciók terén nem állt be nagy változás a megyében 2012 és 2018 között. Bár előrelépő (pl. Derecske, 
Püspökladány) és hátracsúszó (Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló) városok egyaránt vannak, azonban mérsékelt változásokról van szó, jelentős átrendeződésre nem 
került sor. Mindezek alapján a megye települései nem tartoznak az elmúlt évtized nagy vesztesei közé, viszont komolyabb előrelépés sem figyelhető meg. Tekintettel 
a debreceni BMW üzem megvalósításának csúszására, a gazdasági fellendülés – és ehhez kapcsolódóan több más dimenzió terén való előrelépés – tovább várathat 
magára.
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HEVES MEGYE

Heves megyében élesen elkülönülnek egymástól a három legnagyobb, valamint a kisebb járásszékhelyek életminőségi értékei. A legmagasabb életminőséget a többi 
megyéhez hasonlóan itt is a megyeszékhely, Eger nyújtja – kiemelkedő értékeket ért el az Elérhető szolgáltatások, a Fiatalok kompetenciái és az Erős civil társadalom 
dimenziókban, de nem tudott olyan ütemben növekedni, mint más városok, így relatíve visszacsúszott 2012 és 2018 között a Városi Életminőségi Index alapján felállított 
rangsorban: a 12-ről 19. helyre.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Eger   -19   -8   2   16   -3   -5   -13   0 58 56

Bélapátfalva   63   -9   27   6   -9   -14   -33   16 44 40

Füzesabony    29   24   -36    10    12    -68    -19    -13 49 46

Gyöngyös    -68   12   27    22    -1    -6    -12    -6 55 51

Hatvan   37   12   -32   20   17   14   -29   -2 57 52

Heves    -5   9   -55    2    5    13    -1    -13 45 41

Pétervására    -49   8   -108   -12   -3   -53   0   2 41 40

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Hatvan és Gyöngyös kimagasló és nagyon jó értékeket ért el a legtöbb dimenzióban. Hatvanban a Bosch üzem jelenlétének is köszönhetően a helyi gazdaság és az egyéni 
jómód rendkívül magas; Gyöngyös pedig több dimenzióban is nagyon jó értékeket ért el. A két város között több közös pont is felfedezhető, például mindkét település 
rendkívül széleskörű szolgáltatási lehetőségeket nyújt (M3-as autópálya és számos központi funkció), emellett viszonylag nagy népességűek (20, valamint 30 ezer fős 
városok) és a városi rangsorban mindkettő előre tudott lépni 2012 és 2018 között.
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Heves megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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A többi négy város a megye északi (Pétervására és Bélapátfalva), illetve délkeleti perifériáján található (Heves, Füzesabony). Komoly életminőségi problémákkal 
küzdenek, különösen a két északi, pár ezer fős népességű kisváros. Pétervására és Bélapátfalva egyaránt hegyvidéki, városhiányos környezetben fekszik, azonban 
központi funkcióik szűkössége és alacsony életminőségük miatt nem tudnak járásaik igazi központjaivá válni. A legnagyobb nehézségek a Fiatalok kompetenciái 
dimenzió kapcsán figyelhetők meg: mind a négy város gyenge értéket ért el ebben a mutatócsoportban, továbbá 2012 és 2018 között az összes járásszékhelyen (ideértve 
Gyöngyöst, Hatvant és Egert is) csökkent a dimenzió értéke. Mindez komoly nehézségeket vetít elő a jövőre nézve.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jász-Nagykun-Szolnok megyét hazánk kevéssé fejlett területei közt tartjuk számon. A Közép-Tisza vidéke gazdaságilag és társadalmilag is Magyarország egyik belső 
perifériájának, elmaradott térségének számít. Járásszékhelyeit életminőségük alapján lényegében két csoportra oszthatjuk: a megyeszékhely, valamint Jászberény 
található az első, míg a többi város a második csoportban.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Szolnok   -13   -5   10   17   -5   12   0   -2 56 52

Jászapáti   -1   1   29   -4   0   -8   -1   11 44 39

Jászberény    -9   -2   80    4    5    29    11    -13 55 50

Karcag    4   16   12    2    7    -38    0    -19 46 41

Kunhegyes   22   2   59   3   2   -20   6   -24 43 37

Kunszentmárton    -2   17   -12    -9    6    3    -8    -38 44 41

Mezőtúr    -2   21   22   10   13   -10   4   -12 46 41

Tiszafüred    -29   -7   -22    -3    7    -1    48    -23 47 43

Törökszentmiklós    12   25   28   12   4   -1   11   -19 47 41

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megye két legjobb életminőségű járásszékhelyének kedvező értékei mögött eltérő okok állnak. Szolnok ezt megyeszékhelyi pozíciójának, valamint a szocializmus 
erőteljes fejlesztéseinek köszönheti. Kiemelkedő értékekkel csak az Elérhető szolgáltatások terén bír, ugyanakkor az Erős gazdaság, az Egyéni jólét, az Erős civil 
társadalom és a Fiatalok kompetenciái terén is nagyon jó helyezést kapott. Vele szemben Jászberény kifejezetten egy lábon álló város: a Budapesthez relatív közel fekvő 
város (ami az Elérhető szolgáltatások mutató magas értékére kínál magyarázatot) a Lehel, majd Electrolux üzem hatására tudott magas életminőségű várossá válni. 
Ez az Erős gazdaság kiemelkedő, valamint az Egyéni jómód és a Szociális biztonság dimenzióiban elért nagyon jó értékekben köszön vissza. Ugyanakkor a helyi ipar 
veszélybe került, ugyanis 2019-ben leépítések indultak a gyárban – ennek pedig rövid és hosszú távon is komoly hatásai lehetnek a város életminőségére.
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Jász-Nagykun-Szolnok megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok

A megye többi járásszékhelyének Városi Életminőség Index értéke ennél jóval alacsonyabb volt: közepes életminőségű (Törökszentmiklós, Tiszafüred, Mezőtúr, Karcag) 
és komoly életminőségi problémákkal küzdő városok (Jászapáti, Kunszentmárton, Kunhegyes) találhatók itt. Bár legtöbbjük jelentős történelmi háttérrel rendelkező 
egykori mezőváros, ez már nem köszön vissza szinte semelyik dimenzióban: a Stabil demográfiai helyzet, az Egyéni jómód, a Szociális biztonság, az Erős civil társadalom 
és az Erős gazdaság dimenziói terén is mind a hét település közepes vagy gyenge értékeket ért el. Az Élhető és biztonságos települési környezet dimenzióban is csak 
Mezőtúr és Tiszafüred, a Fiatalok kompetenciái terén ismét csak Tiszafüred, míg az Elérhető szolgáltatások terén Törökszentmiklós bírt jó értékekkel. E városok 2012 
és 2018 között általánosságban véve a várhatónak megfelelően gyarapodtak és legtöbbjük egy-két pozíciót előre is lépett (pl. Törökszentmiklós kilenc, Karcag pedig hét 
helyezést): kivétel Kunszentmárton és Tiszafüred voltak, hiszen a megye déli (Tiszazug) és északkeleti sarkában fekvő két település egyaránt számos pozíciót vesztett.
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

A megye járásszékhelyei kifejezetten jó értékekkel bírnak és számos tekintetben hasonlítanak egymásra: az Erős gazdaság (az országos rangsorban a legjobban 
teljesítő 26 város közül öt Komárom-Esztergom megyei), a Szociális biztonság, az Egyéni jólét, valamint az Elérhető szolgáltatások dimenziókban egyaránt kiemelkedő 
vagy nagyon jó értékeket értek el a városok. 

Ugyanakkor számos eltérést is felfedezhetünk: a megye legmagasabb életminőségű városai közé tartozik a jelentős történelmi hagyományokkal rendelkező, erős 
középvárosi funkciókat betöltő Komárom, Esztergom és Tata, mely települések a fent említett erősségek mellett  a civil társadalom és a fiatalok képzettsége alapján is 
kiemelkednek a megyei átlagból (Komárom az Erős civil társadalom dimenzióban az országos rangsor 1. helyén áll). Ezeknek a városoknak a növekedési üteme is az 
országos átlag körüli, vagy azt meghaladó volt – Esztergom és Tata esetében jelentős előrelépésről beszélhetünk.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Tatabánya   -9   17   2   7   14   17   -4   -4 56 52

Esztergom   -13   3   30   12   -1   -9   8   11 57 52

Kisbér    89   -6   -1    -24    0    -12    -37    6 53 50

Komárom    -18   -5   -7    0    -1    27    26    -3 59 55

Oroszlány   21   19   -13   17   7   -4   -56   -13 54 51

Tata    -16   2   67    8    12    21    42    -2 58 53

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Komárom-Esztergom megyei járásszékhelyek második csoportját a megye déli részén található iparvárosok jelentik: a megyeszékhely Tatabánya és Oroszlány. 
Mindkét város a szénbányászatnak köszönhette gazdasági felfutását a XX. században. Bár a bányák napjainkra bezártak, kitűnő megközelíthetőségüknek köszönhetően 
a települések gazdasága átstrukturálódott: sok és jelentős gépipari cég, illetve autóipari beszállító telepedett meg a térségben, így az Erős gazdaság dimenzióban 
kiemelkedő értékeket értek el. A Civil társadalom, valamint a Fiatalok kompetenciái dimenziókban azonban elmaradnak a Komárom-Esztergom-Tata hármastól  – 
közepes, valamint gyenge értékekkel bírnak. Ennek hatására az életminőségük „csupán” a magas kategóriába esik. A két város közül Oroszlány van relatíve nehezebb 
helyzetben, amit rosszabb értékei, továbbá a 2012 és 2018 közötti pozícióvesztése egyaránt mutat.
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Komárom-Esztergom megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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A megye többi járásszékhelyétől alapvetően különbözik a kis népességű, egyik csoportba sem besorolható Kisbér. A Városi Életminőségi Index értéke elmaradt a 
megye többi járásszékhelyétől, ami egyrészt abból következik, hogy az Erős gazdaság és az Elérhető szolgáltatások dimenziókban elmarad a megyei vetélytársaktól, 
másrészt, hogy a Civil társadalom és a Fiatalok kompetenciái terén közepes illetve gyenge értékekeket ért el. 2012 ás 2018 között relatíve alacsony növekedési ütem, 
így pozícióvesztés jellemezte a várost – a Fiatalok kompetenciái terén gyengült leginkább. Ugyanakkor kis méretéhez képest is különösen jó helyen áll az Egyéni jólét 
dimenzióban, összefüggésben a környéken  elérhető munkahelyek bőségével.
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NÓGRÁD MEGYE

Hazánk legkisebb népességű megyéjének járásszékhelyei rendkívül sokszínűek: a városok szinte valamennyi életminőségi kategóriát lefedik. A megye központja, 
Salgótarján az ország legalacsonyabb életminőségű megyeszékhelye és a megyei járásszékhelyek rangsorában is az utolsó előtti helyen áll (csak Bátonyterenyét 
előzi meg). Bár megyeszékhelyként az Elérhető szolgáltatások terén kiemelkedő, a népesség elvándorlása, valamint a települési környezet leromlása és a nagyfokú 
szegénység következtében a Városi Életminőség Index értéke összességében alacsony. Salgótarján a szocialista érában felfutott nehézipari ágazatok (kohászat, 
gépgyártás, üveggyártás) válságával párhuzamosan évtizedek óta hanyatlott, és a negatív trendek nagyon nehezen fordíthatók meg. A demográfiai problémák, illetve a 
szegénység gyenge gazdasággal és civil társadalommal, valamint a fiatalok relatíve alacsony képzettségével párosul.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Salgótarján   -13   10   -32   8   1   -7   -6   22 49 44

Balassagyarmat   -80   12   35   3   5   -2   -10   23 54 49

Bátonyterenye    -7   9   -5    -4    5    -2    5    26 45 41

Pásztó    21   16   -43    -2    11    -11    39    5 51 46

Rétság   9   6   -12   46   -32   -1   1   3 52 48

Szécsény    -4   -17   -35    -4    3    -5    28    -18 50 46

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Nógrád megyei járásszékhelyek demográfiai helyzete jellemzően közepes vagy gyenge – ez alól egyedül a Budapesthez viszonylag közel eső Rétság jelent kivételt. 
A kiemelkedő gazdaságú és erős civil társadalommal rendelkező város az Elérhető szolgáltatások terén gyenge, emiatt életminősége a jó kategóriába sorolható. 
Általánosságban véve az is elmondható a megye városairól (a fentebb említett két egykori bányászvárost kivéve), hogy relatíve jó értékekkel bírnak az Erős civil társadalom 
dimenzióban – Szécsény városa például ennek a mutatócsoportnak köszönheti jó életminőségű minősítését, hiszen a többi dimenzió terén rendre közepes értékeket 
ért el. Hozzá hasonlóan Pásztó is elsősorban a civil társadalmi aktivitás miatt került ebbe a kategóriába. Bár a megye városait rosszul érintette a rendszerváltás utáni 
időszak, napjainkban a többi magyar járásszékhelyhez képest stagnálás vagy enyhe előretörés figyelhető meg a 2012-2018 közötti időszakra vonatkozóan.

Végezetül külön kell foglalkoznunk a korábbi megyeszékhellyel, Balassagyarmattal. Salgótarjánhoz hasonlóan a város demográfiai helyzete rossz, ugyanakkor stabilan 
jó (bár nem kiemelkedő) értékeket ért el az összes többi dimenzióban. Összességében sokkal jobb életminőséget biztosít a jelenlegi megyeszékhelynél, ugyanakkor 
funkcionális kínálata némileg gyengébb, népessége pedig lényegesen alacsonyabb.
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Nógrád megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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PEST MEGYE

Magyarország legnépesebb megyéje, melynek megyeszékhelye egyben az ország központja, Budapest. A főváros élete kihat egész Magyarországra, s ez hatványozottan 
igaz Pest megyére. Az agglomerálódás és a szuburbanizáció mértéke alapvetően határozza meg az egyes települések értékeit a különböző dimenziók és a Városi 
Életminőségi Index esetén egyaránt. Három koncentrikus gyűrűről beszélhetünk: a Budapesttel lényegében összenőtt belső agglomerációs gyűrűről (Érd, Budakeszi, 
Dunakeszi, Vecsés, Gyál és Szigetszentmiklós); a főváros vonzáskörzetéről (Pilisvörösvár, Szentendre, Vác, Gödöllő, Aszód, Monor, Dabas és Ráckeve); valamint az azon 
kívül eső, periférikusnak számító járásokról és székhelyeikről (Nagykőrös, Nagykáta, Cegléd és Szob).

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Érd   6   -15   -12   0   -2   -23   -12   -10 57 54

Aszód   1   -15   -14   -6   3   -40   -44   -2 55 54

Budakeszi    3   -21   -44    -22    0    -27    3    2 60 61

Cegléd    24   13   30    11    25    -25    -41    -1 51 47

Dabas   15   1   -45   6   13   -12   12   -17 54 50

Dunakeszi    -2   -10   -29    0    0    -27    16    -39 61 61

Gödöllő   -27   -3   -17   -2   -3   1   8   2 62 60

Gyál   11   15   -19   1   9   -8   -2   6 54 49

Monor    29   -9   -25    -19    6    -39    8    -43 53 50

Nagykáta    27   -8   34    -27    1    -14    -29    -1 48 45

Nagykőrös   56   -4   12   35   12   -17   -34   -5 50 45

Pilisvörösvár    0   6   2    -9    7    16    7    -2 55 51

Ráckeve   7   -38   -36   -18   -25   -14   4   -22 52 49

Szentendre   -3   -8   -13   -17   0   3   -3   22 63 60

Szigetszentmiklós    0   -8   -67    -13    -2    -15    4    -5 58 57

Szob    -82   -4   12    -5    1    -40   -127    -19 50 51

Vác   18   -5   6   -3   -5   -15   -13   13 59 56

Vecsés    -16   -4   -17    -3    1    -7    -31    -2 55 52

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

Az első két csoportba tartozó városok demográfiai helyzete kiemelkedő vagy nagyon jó, míg a periférikus városoké jó vagy közepes. A megye járásszékhelyeinek 
gazdasága változatos: míg Dunakeszi, Gödöllő, Szentendre és Vecsés, valamint a korábbi kistérségi központ, Budaörs értékei kiemelkedőek, addig a periférikus városok 
nagyrésze (Cegléd kivételével), valamint egyes agglomerációs (alvó)városok (pl. Monor) közepes vagy gyenge értékekkel rendelkeznek. Az agglomerációs városok a 
Szociális biztonság és az Egyéni jólét dimenziókban kiemelkedően vagy nagyon jól teljesítenek, ami jól jelzi, hogy az ott lakók többsége nem feltétlenül helyben, a helyi 
gazdaságból szerzik jövedelmeiket, hanem a fővárosban, illetve az agglomeráció más munkahelyeket koncentráló településein.
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A gazdasági helyzet mellett az Erős civil társadalom, a Fiatalok kompetenciái és az Elérhető szolgáltatások dimenziók jelzik igazán, mely városok emelkednek ki a 
tágabb értelemben vett agglomerációból: Szentendre, Gödöllő és Vác mindhárom dimenzióban rendkívül jó teljesítménnyel büszkélkedhet, Dunakeszi, Budakeszi és 
Érd értékei pedig bár visszafogottabbak az előbbi hároménál, átlag felettiek. Összességében az agglomeráció nyugati és északi szektoraiban kiemelkedő életminőségű 
járásszékhelyeket találunk; a délkeleti szektorban viszont csak magas és jó életminőségű városok vannak (Vecsés, Gyál és kissé távolabb Monor). Dél felé haladva 
csökken a városok által nyújtott életminőség szintje – bár Szigetszentmiklós indexértékét megemelik a demográfiához, a jövedelemhez, a szegénység visszaszorításához 
és gazdasági helyzethez kapcsolódó mutatók, de a tőle még délebbre eső Ráckeve és Dabas értékei jóval alacsonyabbak.

Pest megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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A periférikus városok közül érdemes külön kiemelni Szob városát, mely teljesen elkülönül a megye más járásszékhelyeitől: a mindössze 3 ezer fős kisváros jelenleg 
gyenge központi funkciói miatt nem tud a járásban térszervező szerepet betölteni, bár 2012-ben még magas életminőségű városnak számított. A Városi Életminőségi 
Index értékében bekövetkező visszaesés következtében jelentősen hátracsúszott a járásszékhelyek rangsorában, ugyanakkor a települési környezet itt a legélhetőbb és 
legbiztonságosabb az egész megyében, ami hosszú távon a város megújulásának forrása lehet.
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SOMOGY MEGYE

A megye északi, Balaton-parti pereme és déli, határ menti pereme határozottan elkülönül egymástól – a megyeszékhely Kaposvár pedig a kettő között, a megye középső 
részén helyezkedik el. A Balaton-parti települések az Élhető és biztonságos települési környezet (Fonyód az országos ranglista 1. helyén), az Egyéni jólét és a Stabil 
demográfiai helyzet, valamint a Fiatalok kompetenciái terén nagyon jó értékeket értek el. Továbbá Siófok az Elérhető szolgáltatások, míg Fonyód az Erős civil társadalom 
dimenziójában kiemelkedő.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Kaposvár   -62   1   80   20   -12   -1   -7   10 55 51

Barcs   -13   -18   -28   4   -14   -3   14   1 47 43

Csurgó    -93   10   0    12    -12    32    5    -13 45 41

Fonyód    98   -32   123    -43    -5    -4    4    -5 57 51

Marcali   -14   -21   23   0   6   11   12   -44 51 48

Nagyatád    -6   -13   -3    -3    -1    0    -21    2 51 48

Siófok   -6   -27   143   -29   -5   -8   21   3 56 51

Tab    28   -1   19    12    -12    30    -16    3 54 49

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Balatontól ugyan némileg távolabb esik, viszont relatíve jó értékekkel bír Tab: ennek egyértelmű oka a Flextronics cég szerepvállalása a település életében és ennek 
köszönhetően a gazdasági mutatók magas értéke. Ugyanakkor a város az Élhető települési környezet és a Szociális biztonság terén is jó teljesített.

A határ menti térségben található Csurgó több területen is komoly életminőségi kihívásokkal küzd: a legnagyobb nehézségeket a Stabil demográfiai helyzet, az Élhető 
és biztonságos települési környezet, az Egyéni jólét, a Fiatalok kompetenciái és az Elérhető szolgáltatások terén tapasztalják. Ugyanakkor a város aktív civil szférával 
rendelkezik (a helyiek identitását pl. az NB I-es kézilabda csapat is erősíti).

A megye köztes területének központja, egyben legmagasabb életminőségű városa a megyeszékhely, Kaposvár: a többi megyeszékhelyhez hasonlóan kiemelkedően 
teljesít az Elérhető szolgáltatások terén, a többi dimenzióban nagyon jó vagy jó értékeket ért el.  
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Somogy megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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Jó életminőségű városok

Közepes életminőségű városok

Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok

A Városi Életminőség Index 2012-es és 2018-as értékeit összevetve határozottan kirajzolódik a megye polarizálódása, a Dél-Dunántúl és a Balaton-part elkülönülése: a 
Balaton-parti települések, valamint Kaposvár és Tab javítani tudott a Városi Életminőség Index szerinti rangorban (elsősorban a települési környezet élhetőbbé tételével 
és a bűnözés sikeres visszaszorításával), míg a délebbre lévő városok (Barcs, Csurgó, Nagyatád, valamint Marcalit is ideértve) nem tudtak olyan mértékben növekedni, 
ahogyan az a 2012-es, kiinduló értékekből várható lett volna, így hátracsúsztak a rangsorban.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hazánk legkeletibb és egyben egyik legkevésbé fejlett megyéje. Mindez az életminőségi mutatókban is visszaköszön, hiszen a 
járásszékhelyek bő egyharmada komoly életminőségi kihívásokkal küzd. A Szociális biztonság, az Egyéni jólét, valamint az Élhető és biztonságos települési környezet 
dimenziókban általában véve rendkívül rosszul teljesítenek a megye települései, azonban a Stabil demográfiai helyzet terén – a jelentős elvándorlás ellenére – döntően 
nagyon jó és jó értékeket vettek fel.

A megye általánosan alacsony életminőségi szintjéből kitűnik a megyeszékhely, Nyíregyháza, mely kiemelkedő életminőséget nyújt. A megye nyugati részén található 
város központi funkciói révén jelentős vonzást gyakorol a környező térségek településeire – nem csupán a saját, hanem a szomszédos járásokban egyaránt (a város 
ingázási zónája a Tiszavasvári, Kemecsei, Ibrányi, Baktalórántházai és Nagykállói járások nagy részére is kiterjed). Ezek a városok azonban komoly életminőségi 
kihívásokkal küzdenek (kivétel a közepes életminőségű Nagykálló): döntően kevés központi funkcióval és népességpotenciállal rendelkeznek, emiatt nem tudták tartani 
a lépést népesebb és erősebb vetélytársakkal. Alacsony értékeket érnek el a Szociális biztonság, az Egyéni jólét és a Fiatalok kompetenciái dimenziókban egyaránt. 
Kérdéses, hogy járásaik valódi központjaivá tudnak-e válni a jövőben és elő tudják-e segíteni térségeik fejlődését; a helyzet komolyságát az is jól mutatja, hogy a vártnál 
csak kisebb mértékben növekedett a Városi Életminőségi Indexük értéke 2012 és 2018 között (ismét csak Nagykálló kivételével).

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Nyíregyháza   -14   -4   13   20   -6   5   -18   -1 56 53

Baktalórántháza   -5   6   -47   -2   -4   -9   -3   29 39 37

Csenger    -11   13   -13    -4    -4    19    -73    3 43 39

Fehérgyarmat    7   -15   -38    -21    -22    -43    18    25 47 44

Ibrány   24   4   -116   10   -3   3   -12   -7 43 39

Kemecse    29   3   -17    -2    -4    20    -20    7 39 36

Kisvárda   -21   23   104   25   2   39   -18   21 52 46

Mátészalka    -11   14   7    -10    10    -11    -27    59 53 48

Nagykálló    42   27   -33    7    -11    -12    0    0 46 41

Nyírbátor   27   70   -11   9   -5   0   1   42 50 43

Tiszavasvári    14   2   -96    -9    -1    13    7    4 42 39

Vásárosnamény   -8   25   66   -4   -5   -35   32   57 50 43

Záhony    33   -44   -1    -8    -47    0    -83    0 48 46

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.
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A Nyíregyházától távolabbi térségekben ugyanakkor már fontosabb alközpontokat találunk: Kisvárdát, Mátészalkát, Vásárosnaményt és Nyírbátort. E települések már 
nagyobb népességűek és életminőségük is magasabb, több dimenzió mentén is jó vagy nagyon jó értékekkel rendelkeznek. További közös pont, hogy ezek a városok a 
vártnál nagyobb mértékben tudtak fejlődni az elmúlt évtizedben, sőt Kisvárda, Vásárosnamény és Nyírbátor a legnagyobbat előrelépő járásszékhelyek között van.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok 

A megye periférikus helyzetű járásszékhelyei ismét csak közepes és problémás életminőségűek. Közös jellemzőjük, hogy relatíve alacsony növekedési ütem 
jellemezte őket 2012 és 2018 között. Csenger és Záhony két határ menti, ötezer főnél kisebb népességű város, melyekhez rendkívül kis méretű járások tartoznak. 
Megközelíthetőségük kifejezetten nehézkes, ami Csenger esetében demográfiai, jóléti és környezeti kihívásokkal, valamint nagyfokú szegénységgel is kiegészül. Záhony 
valamelyest kedvezőbb értékeit az Ukrajna felé irányuló kereskedelemnek és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak köszönheti. Itt kell megemlítenünk Fehérgyarmat 
városát is, ami bár közepes életminőségű és nyolcezer fő körüli lakosságú város (azaz népesebb az előbbieknél), azonban egy rendkívül nagy, 50 települést magában 
foglaló járás székhelye, emiatt erősen kérdéses, hogy mennyire tudja ellátni központi szerepkörét ekkora területen.
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TOLNA MEGYE

Tolna megyét alapvetően erős kisvárosi hálózat jellemzi: a járásszékhelyek népessége 8 és 20 ezer között van, melyből a megyeszékhely Szekszárd sem emelkedik 
ki különösebben. Az életminőség tekintetében is meglehetősen egységes és stabil kép bontakozik ki, melyből természetesen a megyeszékhely tűnik ki: elsősorban 
a széleskörű szolgáltatásai és funkciói, valamint gazdasága kapcsán bizonyult erősnek, továbbá a település rendkívül aktív civil társadalommal is büszkélkedhet. Ez 
utóbbi állítás a megye egészére elmondható: Tolna megye városaiban általánosságban meghatározó a civil társadalom szervezettsége.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Szekszárd   -40   -4   -37   -5   -4   1   40   2 59 56

Bonyhád   -78   -30   64   0   -14   19   21   -7 53 50

Dombóvár    -11   -37   6    24    1    20    30    17 51 46

Paks    -47   0   19    17    1    2    12    -8 61 57

Tamási   11   19   61   -14   -11   -1   25   -20 52 47

Tolna    59   -19   -4    -4    -21    4    -21    -34 50 47

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Bonyhád, Paks és Dombóvár méretükben és funkciógazdagságukban követik Szekszárdot. Ugyanakkor a megye legélhetőbb települése Paks – az atomerőmű alapjaiban 
határozza meg a város életét, mely ennek köszönhetően szinte minden dimenzióban kiemelkedő értékeket ért el, a demográfiát és a fiatalok képzettségét kivéve. 
Bonyhád és Dombóvár a megye déli részeinek hagyományos központjai, és a Városi Életminőségi Index alapján a jó életminőségű besorolásba tartoznak. Míg Bonyhád 
az Elérhető szolgáltatások és az Erős civil társadalom terén kiemelkedő (utóbbi gyökerei arra vezethetők vissza, hogy Bonyhád volt a dél-dunántúli németség és az ún. 
Schwäbische Türkei kulturális központja; a kitelepítések ellenére a svábság, valamint a második világháborút követően ide telepített bukovinai székelység a mai napig 
jelentős szerepet tölt be a város életében), valamint a demográfiai és gazdasági mutatók alapján gyenge; addig Dombóvár mindegyik mutató esetén közepes vagy jó 
értékekkel bír.

A megye északnyugati részén található a megye legkisebb népességű (nyolcezer fős) járásszékhelye, Tamási. Életminősége jó, míg a dimenziók közül az Erős civil 
társadalom és az Erős gazdaság terén teljesít a legjobban. Végezetül a megyének nevet adó Tolna városának életminősége a legrosszabb a megyében (igaz, országosan 
ez továbbra is jó életminőséget jelent), amelyre a megyeszékhely közelsége nincs kifejezetten jó hatással, hiszen csak az Élhető és biztonságos települési környezet 
terén ért el nagyon jó értéket és több dimenzióban csupán közepes értékű volt. Továbbá 2012 és 2018 között relatíve vissza is csúszott a rangsorban, ami a megyéből 
rajta kívül csak Szekszárdra volt igaz.
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Tolna megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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VAS MEGYE

Hazánk legnyugatibb megyéje az ország fejlettebb térségei közé tartozik – ennek okai többek között Ausztria közelsége (egyszerre munkalehetőség és befektető), továbbá 
az erős középvárosi hálózat. Mindezt a járásszékhelyek életminősége is tükrözi: döntően jó és nagyon jó életminőséget nyújtó városokat találunk itt. Azonban fontos látni, 
hogy a megye Ausztria közelsége miatt relatív kedvező helyzete még nem elég a budapesti agglomeráció, továbbá az Észak-Dunántúl többi részének (különösen annak 
középső és északi része) életminőségéhez való felzárkózáshoz – bár az elmúlt évtizedben közeledni tudott hozzájuk: Szentgotthárd kivételével mindegyik járásszékhely 
nagyot lépett előre a Városi Életminőségi Index értéke szerinti rangsorban.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Szombathely   8   -3   -30   -4   5   -2   25   37 59 53

Celldömölk   -24   -3   3   0   23   -32   -3   53 54 50

Körmend    4   -6   44    -12    9    43    38    9 55 49

Kőszeg    14   -31   6    -36    9    -34    20    45 53 48

Sárvár   -9   -15   -13   6   0   11   10   43 55 51

Szentgotthárd    6   29   -2    -46    -13    31    11    -16 52 50

Vasvár    3   5   10    19    29    31    2    8 50 43

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Sok más megyéhez hasonlóan itt is a megyeszékhely, Szombathely életminősége a legmagasabb, mely számos téren kiemelkedő: a Fiatalok kompetenciái (országos 
rangsor 10. helye) mellett az Erős gazdaság, az Egyéni jólét, az Erős civil társadalom és az Elérhető szolgáltatások dimenziókban is. Csupán az Élhető és biztonságos 
települési környezet tekintetében nem ért el legalább jó értéket.

A megye többi városa nagyon hasonló értékekkel bír: jellemzően jó és magas életminőségű járásszékhelyek, melyek számos dimenzióban, így a  Szociális biztonság, az 
Egyéni jólét, az Erős civil társadalom és a Fiatalok kompetenciái terén is döntően jó és nagyon jó értékeket vettek fel – vagyis polgárosodott és megfelelő egzisztenciát 
kínáló városokról van szó. Ugyanakkor mindegyik település rendelkezik valamilyen sajátossággal: a gazdag történelmi hagyományokra visszatekintő Kőszeg gazdasági 
ereje kifejezetten gyenge és romló, amit a külföldi munkavállalás tud valamelyest enyhíteni. Celldömölk az ország 2. legjobbja az Élhető és biztonságos települési 
környezet dimenzióban, azonban demográfiai mutatói nagyon rosszak. Sárvár idegenforgalmának és élelmiszeriparának köszönhetően a város gazdasági helyzete 
kiemelkedően erős. A város megközelíthetőségén, Szombathelyhez, Celldömölkhöz és Kőszeghez hasonlóan, nagyot lendített az M86-as út megépítése. Azonban a 
megye déli részén elhelyezkedő járásszékhelyek továbbra is nehezen megközelíthetőek – nagyrészt ennek köszönhető, hogy meglehetősen szűkösek a rendelkezésre 
álló szolgáltatások. Körmend ugyanakkor számos téren teljesít kiemelkedően, emellett nagymértékű növekedés is jellemezte a Városi Életminőség Index értékét 2012 
és 2018 között. Ugyancsak nagyot tudott előrelépni a közeli Vasvár, amely azonban továbbra is a megye legalacsonyabb életminőségű járásszékhelye. Magyarország 
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legnyugatibb járásszékhelye Szentgotthárd, melynek az Elérhető szolgáltatások terén megnyilvánuló hátrányát az Élhető és biztonságos települési környezet (6. legjobb 
az országban), valamint az Opel-gyár miatt kiemelkedő gazdasági ereje ellensúlyozza. Ugyanakkor életminőségének növekedése elmaradt a várttól az elmúlt évtizedben. 

Vas megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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VESZPRÉM MEGYE

Veszprém megye az elmúlt évtizedekben a Dunántúl legjelentősebb közigazgatási határváltozásain átesett megyéje: az 1950-es megyerendezés teljesen átrajzolta 
határait, majd 1978-ban a Keszthelyi járás visszakerült Zala megyéhez, illetve 1992 és 2002 között több lépésben 11 település Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozott. 
Ennek is köszönhető, hogy a megye jelenlegi fejlettségi képe mozaikos, ami a járásszékhelyek életminőségi értékein is visszaköszön.

Legmagasabb életminőséget nyújtó városa a megyeszékhely, Veszprém, ami a 7. legjobb értékű az egész országban. Csupán két dimenzió, a demográfiai helyzet és 
a települési környezet terén nem kiemelkedő, ugyanakkor 2012-ben még ezekben is élvonalban volt. Ugyancsak kiemelkedő értékűek a Balaton-parti települések, 
Balatonalmádi és Balatonfüred: leginkább az Egyéni jólét, az Erős civil társadalom és a Fiatalok kompetenciái dimenziókban tűnnek ki. Szintén a megye nyugati felén 
található Várpalota iparvárosa is, ami bár megsínylette a rendszerváltoztatást követő időszakot, azonban Székesfehérvár és Veszprém közötti kitűnő elhelyezkedése 
miatt életminősége továbbra is jó.

A megye keleti és északi részén két magas életminőséget nyújtó várost találunk – mindkettő fontos egyházi központ. A protestáns intézményekkel rendelkező Pápa  
mindegyik dimenzióban jó, vagy nagyon jó értékeket vett fel. A város a megye Bakonytól északnyugatra eső részének hagyományos központja: központi szerepét erősíti, 
hogy a térségben gyenge a Bakony másik oldalán fekvő Veszprém vonzóereje, igaz Győr hatása annál jelentősebb.  A Bakonyban található Zirc kisvárosa pedig a ciszterci 
rend apátságának ad otthont. A város a Szociális biztonság (országos 1. helyezett a dimenzióban) és az Erős civil társadalom terén kiemelkedő, bár a települési környezet 
élhetősége csak közepes szintű.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Veszprém   -22   -3   -40   22   -2   -4   0   -3 61 59

Ajka   12   -1   -55   -2   8   23   23   5 55 51

Balatonalmádi    9   -17   -1    -15    0    1    0    -36 59 56

Balatonfüred    -38   8   70    -16    2    5    30    -21 59 54

Devecser   106   -10   -157   -37   -4   -10   -74   1 42 41

Pápa    10   3   -38    24    10    -10    14    15 54 49

Sümeg    -5   -20   -59    -14    6    -29    12    -3 49 46

Tapolca   2   -18   -23   -6   2   -14   45   -45 52 48

Várpalota    15   12   -67    16    17    -22    -25    15 53 50

Zirc    -26   -25   -40    14    9    -9    14    -17 55 52

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megye déli és nyugati része tekinthető a legsokszínűbbnek: az itt található négy járásszékhely négy különböző életminőségi településkategóriába sorolható. A térség 
legnagyobb és legjobb (magas) életminőségű városa Ajka, mely felemelkedését az iparosodásnak köszönheti. Gazdasági átstrukturálódása sikeres volt, illetve civil 
társadalma is kifejezetten erős – csupán demográfiai helyzetének közepes, valamint az Élhető és biztonságos települési környezet dimenzióban elért jó eredménye miatt 
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nem került a kiemelkedő életminőségű városok közé. A vele szomszédos Devecser ugyanakkor kifejezetten rossz értékekkel rendelkezik – a Dunántúl legalacsonyabb 
életminőségű városa. Ez egyrészt Ajka felfejlesztésének „köszönhető”, hiszen a gazdag hagyományú kisváros a szocialista időszak egyik legkomolyabb kárvallottja volt, 
amit tovább tetézett a 2010-es vörösiszap-katasztrófa. Az Élhető és biztonságos települési környezet dimenzióban 2012 és 2018 között jelentősen visszaesett Devecser, 
s noha a város újjáépítése jelentősen megdobta az új építésű lakások arányát 2011-ben és 2012-ben, de 2014-2018 között csupán két új lakást építettek.

Összességében elmondható, hogy Veszprém megye délnyugati része hazánk egyik belső perifériájának tekinthető, ugyanis Ajka kivételével egyik város életminősége sem 
éri el az Észak-Dunántúl átlagát, sőt, Tapolca, Sümeg és Devecser egyaránt jelentős pozíciókat vesztett a Városi Életminőségi Index által meghatározott járásszékhelyi 
rangsorban 2012 és 2018 között.

Veszprém megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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ZALA MEGYE

Zala megyét több szempontból is a kettőség és köztesség szavakkal jellemezhetjük. Gondolhatunk itt Zalaegerszeg és Nagykanizsa összetett viszonyrendszerére; 
vagy arra, hogy az ország sokáig egyik legelmaradottabb, vidékies megyéje a szocializmus évtizedei során jelentős ipari központtá nőtte ki magát a helyi kőolajra 
alapozva; de arra is, hogy bár hivatalosan a Nyugat-Dunántúl régió része (és gazdaságilag jobban is hasonlít a nála északabbra eső területekre, mint a tőle keletre 
fekvőkre), azonban számos társadalmi jellemzője alapján a Dél-Dunántúlhoz áll közelebb. A 2012-es és 2018-as életminőségi mutatókat vizsgálva azt találjuk, hogy az 
időszak legnagyobb vesztese a megyék közül Zala: valamennyi járásszékhelyének az átlagosnál alacsonyabb volt az értéknövekedése, aminek következtében mindegyik 
város hátracsúszott a ranglistán. Leginkább a demográfiai, a gazdasági és az infrastrukturális helyzetben (Élhető és biztonságos települési környezet és Elérhetőség 
szolgáltatások dimenziók) zajlott le a relatív visszaesés. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy a Fiatalok kompetenciái dimenzió értékei a megye legtöbb városában 
átlag felettiek és növekedtek is 2012 óta.

TELEPÜLÉS
VÁROSI 

ÉLETMINŐSÉG 
INDEX 2018

VÁROSI 
ÉLETMINŐSÉG 

INDEX 2012

Zalaegerszeg   -47   -14   -94   7   -4   -11   1   -6 56 55

Nagykanizsa   -22   -33   -7   19   8   2   10   -6 55 52

Keszthely    -43   -24   47    -15    3    -26    5    -15 55 52

Lenti    -73   1   -27    -27    8    6    -9    6 52 50

Letenye   -39   -28   -62   -2   -12   -49   7   -2 46 44

Zalaszentgrót    0   -25   -51    -8    8    29    39    -14 50 46

A táblázatban a színes körök a járásszékhelyek rangsorbeli helyezését jelölik, az egyes dimenziók szerint. PIROS: Kimagasló (1-20. hely); NARANCS:Nagyon jó (21-40. hely); SÁRGA: Jó (41-80. hely); ZÖLD: 
Közepes (81-120. hely); KÉK: Gyenge (121-151.hely).  A megyei jogú városok értékeit utólag hasonlítottuk össze a járásszékhelyekével és az alapján jelöltük őket, hogy az egyes dimenziók mentén a hozzájuk 
legközelebbi értékkel bíró járásszékhelyek mely csoportba kerültek. E városokat félkövérrel jelöltük. Az egyes körök mellett a számok jelzik, hogy 2012-höz képest hány pozíciót léptek előre, vagy csúsztak 
hátra a városok a rangsorban. A táblázat végén a Városi Életminőség Index 2018-as és 2012-es értékeit tüntettük fel.

STABIL DEMOGRÁFIAI HELYZET ERŐS GAZDASÁG ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYÉNI JÓMÓD ERŐS CIVIL TÁRSADALOM FIATALOK KOMPETENCIÁI ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A megye két megyei jogú városa egyaránt magas életminőségű, és néhány dimenzióban hasonlóan kiemelkedőek, pl. Elérhető szolgáltatások és Fiatalok 
kompetenciái dimenziókban. Ugyanakkor számos téren el is térnek egymástól: míg Zalaegerszegen a gazdasági, jövedelmi-szegénységi, valamint a civil társadalmi  
dimenziókhoz kapcsolódó értékek a kedvezőbbek, addig Nagykanizsa az Élhető és biztonságos települési környezet dimenzióban kiemelkedő. Hozzájuk hasonló 
életminőségi értékkel bír a megye harmadik legnépesebb városa, Keszthely is: a Balaton-parti település a Fiatalok kompetenciái terén tűnik ki.

A megye három másik városának demográfiai mutatói kifejezetten rosszak, ami jelzi, hogy itt már nem csak a falvakat, hanem a városokat is elvándorlás és elöregedés 
jellemzi. Közülük a legjobb életminőségi értékekkel Lenti rendelkezik, ami annak köszönhető, hogy több dimenzióban is nagyon jó, vagy jó értékekkel bír. A megye 
északi részén található Zalaszentgrót tudta a legjelentősebb értéknövekedést elérni a megyében (az Erős civil társadalom és a Fiatalok kompetenciái terén sikerült 
előrelépniük, a demográfiai mutatóik pedig stagnálnak – bár utóbbi annak köszönhető, hogy ezek az értékek már 2012-ben is rendkívül alacsonyak voltak), azonban 
az országos rangsorban mérsékelten visszaesett. Végezetül, a legrosszabb értékekkel a megye déli sarkában található Letenye rendelkezik: komoly életminőségi 
problémával küzdő város, mely a megye többi városához hasonlóan hátrébb csúszott hazánk többi járásszékhelyéhez képest 2012 és 2018 között.
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Zala megye járásszékhelyeinek Városi Életminőség Indexe, 2018
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MÓDSZERTAN

A vizsgálat időbeli és térbeli keretei

A HÉTFA Városi Életminőség Index 2012-es és 2018-as adatokra támaszkodik: a 2012-es adatok a járások kialakítását megelőző, a 2018-as adatok pedig a jelenlegi 
viszonyokat térképezik fel (a legtöbb mutató esetén a 2018-as a legfrissebb adat, de bizonyos esetekben csak 2017-re voltak elérhető adatok; ld. 2. táblázat). Egyrészt 
ez a rövid időtáv már alkalmas bizonyos jellemző változások kimutatására, másrészt így biztosítható volt az adatkörök egyezősége és az egyes adatok elérhetősége is. 
A mutatót Magyarország összes városára (Budapest kivételével) kiszámoltuk, azaz összesen 345 településre gyűjtöttünk adatokat. Ugyanakkor jelen tanulmányban a 
járásszékhelyekre koncentráltunk – közülük is elsősorban azokra, amelyek nem megyei jogú városok. Ezáltal tudtuk vizsgálni a magyar városhálózat alsó-középfokán 
elhelyezkedő, valamilyen központi szerepkörrel rendelkező településeket – mivel a megyei jogú városok már a felső-középfokú szintnek felelnek meg, jóval bővebb és 
sokrétűbb központi szerepkörökkel. Az érintett 151 járásszékhely vizsgálata azért tekinthető kiemelkedő jelentőségűnek, mert e városok körül szerveződnek vidéki 
térségeink, így életminőségük erősen hat egy-egy térség felemelkedésére vagy lecsúszására.

Az egyes dimenziók és a Városi Életminőség Index módszertana

Tekintettel az életminőség sokdimenziós és sokmutatós jellegére, nyolc főbb témában (dimenzióban) összesen 50 mutatót vontunk be vizsgálatunkba (ld. 2. táblázat). 
Minden fő témában olyan állításokat fogalmaztunk meg, amelyek a vonatkozó szakirodalmak alapján kapcsolódnak a sikeres és magas életminőséget nyújtó városokról 
alkotott elképzelésekhez.

Az egyes települések főbb dimenziók szerinti értékeit az alábbiak szerint számítottuk ki. Először egyirányosítottuk a mutatókat aszerint, hogy a társadalmi konszenzusnak 
megfelelő kedvező értékek mindig magasabbak legyenek a kevésbé kedvezőknél. Ez azoknál a mutatóknál volt hasznos, ahol a magasabb érték alapvetően kedvezőtlenebb 
jelenségre utal, mint pl. a munkanélküliségi ráta vagy halálozási ráta. Ezt követően szakértői becsléssel egy elvi minimum és maximum értéket állapítottunk meg 
minden adatsorra úgy, hogy az érvényes legyen mindkét időpontban; így biztosítottuk az időbeli összehasonlíthatóságot, és kiszűrtük az esetleges kiugró értékek torzító 
hatását is. Az eredeti adatokat e minimum és maximum felhasználásával normalizáltuk, vagyis egy 0-tól 100-ig tartó intervallumra vetítettük. A normalizált adatsorokat 
mind a nyolc dimenzióban átlagoltuk, és e nyolc részindex átlagolásával kaptuk meg a HÉTFA Városi Életminőség Indexét, ami így ugyancsak a 0 és 100 között vehet fel 
értékeket. Ezen értékek összevonásával (súlyozatlan átlagolásával) kaptuk meg a HÉTFA Városi Életminőség Indexét, amely ugyancsak 0 és 100 közötti intervallumon 
értelmezhető.
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2. táblázat: A vizsgálatba bevont mutatók, azok vonatkozási időpontjai, valamint forrásuk

Mutatócsoport Mutató Időpont Forrás

STABIL DEMOGRÁFIAI 
HELYZET

Ezer főre jutó odavándorlók száma (elmúlt 5 év átlaga), ‰ 2012; 2018 KSH - T-STAR

Ezer főre jutó vándorlási egyenleg (elmúlt 5 év átlaga), ‰ 2012; 2018 KSH - T-STAR

Időskorúak eltartottsági rátája, % 2012; 2018 KSH - T-STAR

Halálozási ráta (elmúlt 5 év átlaga), ‰ 2012; 2018 KSH - T-STAR

ERŐS GAZDASÁG

1000 főre jutó működő társas vállalatok száma, db/fő 2012; 2017 KSH - T-STAR

Egy főre jutó helyi iparűzési adó, Ft/fő 2012; 2017 KSH - T-STAR

Egy főre jutó nettó vállalati bevétel, Ft/fő 2012; 2017 TeIR – T-MER

100 lakosra jutó adózó népesség aránya, % 2012; 2017 KSH - T-STAR

ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS 
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

A lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított települési hulladék az 
összes lakossági hulladék arányában, % 2012; 2018 KSH - T-100 000 főre jutó

100 000 főre jutó elkövetett bűncselekmények száma (3 év átlaga), db/fő 2012; 2017 PRE-STAT / 100 000 főre jutó

100 000 főre jutó közúti balesetek száma (5 év átlaga); db/fő 2012; 2018 KSH - T-Új építésű

Új építésű lakások (elmúlt 5 évben épített) az összes lakás arányában, % 2012; 2018 KSH - T-STAR

Szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 2012; 2018 KSH - T-Szociális biztonság

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma a 15-64 éves (állandó) 
népességben, % 2013; 2018 KSH T-STAR

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya, % 2012; 2017 KSH - T-STAR

Alacsony jövedelmű adózók (SZJA, 1 millió Ft alatti éves összevont 
adóalapba tartozó jövedelmi sávon) részaránya az összes adózó között; % 2012; 2017 TeIR –Települési adatgyűjtő

180 napnál hosszabb időre nyilvántartott álláskereső aránya a 15-64 
évesek között, % 2012; 2018 KSH - T-STAR

EGYÉNI JÓMÓD 

Internet-előfizetések 100 lakosra jutó száma (db) 2012; 2018 KSH - T-STAR

Személygépkocsik 1000 lakosra jutó száma (db) 2012; 2018 KSH - T-STAR

Értékesített használt lakások átlagos ára (millió Ft) 2012; 2018 KSH – T-STAR

Egy főre jutó lakossági jövedelem, Ft/fő 2012; 2017 TeIR –Települési adatgyűjtő

ERŐS CIVIL TÁRSADALOM

Parlamenti választási részvételi arány, % 2010-2014; 2018 Valasztas.hu

Ezer főre jutó civil szervezetek száma (db) 2012;2018 KSH - T-STAR

Kulturális rendezvények száma (elmúlt 5 év átlaga), db 2012; 2018 KSH - T-STAR

Alkotói közösségi tagok száma (elmúlt 5 év átlaga), db 2012; 2018 KSH – T-STAR
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Mutatócsoport Mutató Időpont Forrás

FIATALOK KOMPETENCIÁI

A város telephelyeinek 6. osztályos tanulóinak városi átlagos matematika 
képességpontja (3 év átlaga) 2012; 2018 Kompetenciafelmérés

A város telephelyeinek 8. osztályos tanulóinak városi átlagos matematika 
képességpontja (3 év átlaga) 2012; 2018 Kompetenciafelmérés

A város telephelyeinek 6. osztályos tanulóinak városi átlagos szövegértés 
képességpontja (3 év átlaga) 2012; 2018 Kompetenciafelmérés

A város telephelyeinek 8. osztályos tanulóinak városi átlagos szövegértés 
képességpontja (3 év átlaga) 2012; 2018 Kompetenciafelmérés

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
Budapestig 2012;2018 TeIR – T-MER

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a 
megyeszékhelyig 2012; 2018 TeIR – T-MER

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
autópálya csomópontig 2012; 2018 TeIR – T-MER

Települési funkciók

Kórház léte 2012;2018 KSH – T-STAR

Mentőállomás léte 2011; 2018 KSH – T-STAR

Járóbeteg-szakellátás léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Gyermekjóléti szolgálat / család- és gyermekjóléti szolgálat léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Bölcsőde léte 2012;2018 KSH – T-STAR

Idősotthon léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Gimnázium léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Egyéb középiskola léte 2012;2018 KSH – T-STAR

Kollégium léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Múzeum léte 2012; 2018 KSH – T-STAR

Mozi léte 2010;2018 KSH – T-STAR

Színház léte 2012; 2018 TeIR – T-MER

Sportcsarnok, sportpálya léte 2011; 2018 KSH – T-STAR

Uszoda, fürdő, gyógyfürdő léte 2011;2018 KSH – T-STAR

Kormányablak, okmányiroda léte 2011; 2018 KSH – T-STAR

Tűzoltóság léte 2014; 2018 KSH – T-STAR

Bankfiók léte 2011; 2018 KSH – T-STAR

Piac léte 2011; 2018 KSH – T-STAR
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1 Székesfehérvár 63,3
2 Szentendre 63,0
3 Győr 62,1
4 Gödöllő 61,9
5 Paks 61,1
6 Dunakeszi 60,7
7 Veszprém 60,5
8 Tiszaújváros 59,7
9 Budakeszi 59,6
10 Balatonalmádi 59,5
11 Balatonfüred 59,0
12 Szombathely 58,8
13 Komárom 58,8
14 Gárdony 58,7
15 Vác 58,6
16 Kecskemét 58,6
17 Szekszárd 58,5
18 Szigetszentmiklós 58,5
19 Eger 58,3
20 Tata 58,3
21 Szeged 57,6
22 Érd 57,4
23 Hatvan 57,1
24 Debrecen 57,1
25 Esztergom 57,0
26 Fonyód 56,9
27 Mosonmagyaróvár 56,8
28 Mór 56,7
29 Pécs 56,5
30 Siófok 56,5
31 Martonvásár 56,4
32 Nyíregyháza 56,3
33 Pannonhalma 56,3
34 Tatabánya 56,1
35 Dunaújváros 56,0
36 Szolnok 55,7
37 Zalaegerszeg 55,6
38 Vecsés 55,4
39 Aszód 55,4
40 Kaposvár 55,4
41 Sárvár 55,3
42 Miskolc 55,1
43 Ajka 55,0
44 Gyöngyös 55,0

45 Pilisvörösvár 54,9
46 Körmend 54,9
47 Zirc 54,9
48 Keszthely 54,7
49 Nagykanizsa 54,7
50 Sopron 54,6
51 Jászberény 54,5
52 Csorna 54,2
53 Békéscsaba 54,2
54 Tab 54,0
55 Oroszlány 53,9
56 Celldömölk 53,9
57 Bóly 53,7
58 Balassagyarmat 53,6
59 Gyál 53,6
60 Pápa 53,6
61 Dabas 53,6
62 Bonyhád 53,4
63 Várpalota 53,4
64 Bicske 53,1
65 Mátészalka 52,9
66 Monor 52,8
67 Kapuvár 52,8
68 Kőszeg 52,7
69 Kisbér 52,6
70 Szentes 52,5
71 Kiskunfélegyháza 52,4
72 Szentgotthárd 52,3
73 Lenti 52,3
74 Rétság 52,3
75 Kisvárda 52,2
76 Makó 52,2
77 Pécsvárad 52,1
78 Ráckeve 51,8
79 Kiskőrös 51,8
80 Kazincbarcika 51,7
81 Baja 51,6
82 Mezőkövesd 51,6
83 Tamási 51,6
84 Gyula 51,6
85 Tapolca 51,5
86 Szerencs 51,5
87 Marcali 51,5
88 Hajdúszoboszló 51,4
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89 Hódmezővásárhely 51,4
90 Cegléd 51,0
91 Pásztó 51,0
92 Nagyatád 50,9
93 Tét 50,8
94 Dombóvár 50,6
95 Kalocsa 50,4
96 Tiszakécske 50,4
97 Mórahalom 50,3
98 Vasvár 50,3
99 Szécsény 50,0
100 Tolna 50,0
101 Kiskunhalas 49,9
102 Vásárosnamény 49,9
103 Nyírbátor 49,8
104 Szob 49,8
105 Szarvas 49,8
106 Zalaszentgrót 49,8
107 Mohács 49,7
108 Hajdúböszörmény 49,5
109 Nagykőrös 49,5
110 Orosháza 49,4
111 Csongrád 49,4
112 Sárospatak 49,2
113 Tokaj 49,2
114 Salgótarján 49,1
115 Berettyóújfalu 49,0
116 Sárbogárd 48,9
117 Hajdúnánás 48,9
118 Füzesabony 48,8
119 Kistelek 48,8
120 Sümeg 48,7
121 Sátoraljaújhely 48,7
122 Szigetvár 48,4
123 Nagykáta 48,3
124 Szentlőrinc 48,3
125 Siklós 48,2
126 Kiskunmajsa 48,0
127 Szeghalom 47,8
128 Balmazújváros 47,6
129 Záhony 47,5
130 Kunszentmiklós 47,5
131 Fehérgyarmat 47,4
132 Barcs 47,3

133 Komló 47,3
134 Tiszafüred 47,2
135 Törökszentmiklós 46,7
136 Mezőkovácsháza 46,5
137 Sásd 46,5
138 Enying 46,5
139 Szikszó 46,2
140 Mezőtúr 46,0
141 Nagykálló 45,9
142 Karcag 45,8
143 Püspökladány 45,7
144 Letenye 45,7
145 Edelény 45,7
146 Gyomaendrőd 45,4
147 Bátonyterenye 45,3
148 Békés 45,2
149 Bácsalmás 45,0
150 Heves 44,8
151 Derecske 44,7
152 Csurgó 44,6
153 Sellye 44,5
154 Encs 44,5
155 Bélapátfalva 44,4
156 Kunszentmárton 44,2
157 Jászapáti 43,5
158 Mezőcsát 43,5
159 Ibrány 43,2
160 Kunhegyes 42,9
161 Csenger 42,8
162 Jánoshalma 42,2
163 Tiszavasvári 41,8
164 Devecser 41,6
165 Pétervására 41,0
166 Nyíradony 40,7
167 Ózd 40,3
168 Gönc 39,7
169 Baktalórántháza 38,7
170 Sarkad 38,7
171 Kemecse 38,6
172 Putnok 37,2
173 Hajdúhadház 35,4
174 Cigánd 35,3
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