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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma jelentősége 
A munkanélküliség kialakulásáról és okairól számos közgazdasági, 
szociológiai tanulmányban, tankönyvben olvashatunk (Pl. Ploetz 1994, 
Bánfalvy 1989, Samuelson és Nordhaus 1993). Arról is több 
tudományos munka látott napvilágot (Pl. Frey 1999, Kovács Tibor  
2002a, Köllő 1997, Laki 1997b, Tóth 1999b), hogy Magyarországon 
belül a munkanélküliség több szempontból sem mutat homogén képet. 
Arról azonban, hogy a területi eltéréseket milyen társadalmi-gazdasági 
tényezők befolyásolják és azok hogyan, milyen mértékben hatnak a 
különböző típusú munkanélküliség kialakulására, már kevesebben 
szólnak (Kertesi és Ábrahám 1996, Fazekas 1993, Kulcsár et al. 1996, 
Dövényi és Tolnai 1993). 
A piacgazdasággal jellemezhető országokban annak természetes 
velejárója a kisebb-nagyobb mértékű munkanélküliség jelenléte. 
Magyarországon a rendszerváltással lényegében egyidőben jelent meg 
a nyílt munkanélküliség. Ezzel gyakorlatilag azonos időben létrejöttek 
a munkaügyi központok és kirendeltségek is, megkezdődött a 
munkanélküliek regisztrálása. A 90-es évek elején drámai módon 
növekedett a regisztrált munkanélküliek száma.  
Az országon belül térben és időben nem egyformán zajlottak az 
átalakulás társadalmi-gazdasági folyamatai, így a munkanélküliség 
megjelenése, tetőzése, illetőleg hullámzása is jelentős eltéréseket mutat. 
A munkanélküliség 1993-as országos csúcsértéke után fokozatos 
csökkenés volt megfigyelhető. Ez a folyamat az ezredforduló tájékára 
ismét megfordult, illetve ingadozóvá vált. Az ország egyes 
kistérségeiben még ma is eléri a 30%-ot (pl. Encs) a munkanélküliségi 
ráta, míg a fejlettebb térségekben a 3%-ot sem éri el (pl. Sopron) 1. 

1.2. Célkitűzések 
A rendszerváltást követően a területi társadalmi, szociális és gazdasági 
egyenlőtlenségek jelentősen felerősödtek (pl. Laki 1997b, Nemes Nagy 
1998b). Egyes térségek komoly gazdasági fejlődésnek indultak, mások 
elszegényedtek. A különbségek megmutatkoznak a humán erőforrások 
fejlettségében éppúgy, mint a gazdasági potenciálok jelenlétében.  
                                                 
1 Foglalkoztatási Hivatal 2004. május 20. (volt OMMK, előtte OMK) adatai alapján, saját számítás  
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Dolgozatomban a munkanélküliség térségi különbségeit befolyásoló 
társadalmi-gazdasági tényezőket próbálom feltárni, meghatározva az 
egyes vidéki térségekre jellemző munkanélküliség-típusokat. A 
jellemző munkanélküliség-típusok meghatározása segítséget nyújthat a 
döntéshozóknak a munkanélküliség kezelési módjainak kialakításában.  
Hipotéziseim a következők: 

1. A munkanélküliség egy-egy jellegzetességét a rendelkezésünkre 
álló adatokkal megfogható társadalmi-gazdasági sajátosságok 
határozzák meg. 

2. Az emberi erőforrások állapota igen jelentős szerepet kap a 
munkanélküliség térségi differenciáltságára ható tényezők között. 

3. A kistérségek megkülönböztethetők és csoportosíthatók a 
munkanélküliségi jellemzőik alapján. 

A disszertáció fő céljai a következő pontokban foglalhatók össze: 
1. A témával összefüggő hazai és nemzetközi szakirodalom 

áttekintése; 
2. A vidéki munkanélküliség térségi különbségeinek, társadalmi-

gazdasági sajátosságainak jellemzése, beleértve a humán 
erőforrások állapotát; 

3. A vidéki kistérségekben a munkanélküliség alakulásának 
elemzése nem, kor, iskolai végzettség, időtartam és gazdasági 
szektor szerint; 

4. A vidéki kistérségek tipizálása a munkanélküliség jellemzői 
alapján. 

1.3. Megoldandó feladatok 
A dolgozatban megoldandó feladatok sokrétűek. Részben elméleti 
áttekintést kívánnak meg a munkanélküliség mint társadalmi jelenség 
témaköréből, másrészt kifejezetten módszertani jellegűek, például a 
munkanélküliség térségi összefüggéseinek vizsgálatakor, harmadrészt 
pedig az elemzések tapasztalatait összegzik elméleti és módszertani 
megközelítésben egyaránt. 
A következőkben a célokkal összhangban a dolgozat feladatait 
ismertetem.  
− A hazai és nemzetközi szakirodalmat három fő témakörben 

tekintem át.  
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• Elsőként a munkanélküliség általános témakörével foglalkozom, 
amelynek keretében a fogalom jelentését, a munkanélküliség 
különböző típusait, mérési módszereit ismertetem.  

• Az irodalomfeldolgozás második részében a területi 
egyenlőtlenségeket taglalom. Az elemzések területi dimenzióját a 
dolgozatomban a vidéki kistérségek jelentik. Ennek kapcsán 
bemutatom a magyarországi vidéklehatárolási próbálkozásokat, 
valamint ismertetem az Európai Unióban, az OECD-ben, illetve 
az Amerikai Egyesült Államokban elfogadott vidéklehatárolási 
gyakorlatot is.  

• A harmadik részben az elemzés során alkalmazott statisztikai 
módszerek, a faktoranalízis, a klaszteranalízis és a 
diszkriminancia-analízis alkalmazására idézek példákat a hazai és 
nemzetközi szakirodalmakból.  

− Az anyag és módszer fejezet első részében az elemzéshez 
alkalmazott adatbázisokat mutatom be, majd a mutatók mellett � az 
azokból szerkeszthető indexekre vonatkozó példákat ismertetek. A 
fejezetet a munkanélküliségi adatok elemzéséhez felhasznált 
többváltozós statisztikai módszerek összefoglalása zárja. 

− A következő fejezet � elemzések, eredmények � tartalmazza a 
vidéki munkanélküliség térségi eloszlására vonatkozó saját 
feldolgozásaimat, amelyeket a korábban említett egy- és 
többváltozós módszerek felhasználásával végeztem. Először a 
kistérségek típusai és demográfiai jellemzői alapján a 
munkanélküliség területi differenciáltságát elemzem, majd � 
többváltozós eljárások segítségével � munkanélküliségi jellemzőik 
alapján tipizálom a vidéki kistérségeket. Ebben a fejezetben a 
többváltozós technikákat egymásra építve alkalmazom, kihasználva 
így az egyes módszerek komparatív előnyeit. A faktoranalízis, 
klaszteranalízis és diszkriminancia-analízis eredményeinek 
egymásra épülése révén az általam kidolgozott munkanélküliségi 
aránykategóriák módszerének segítségével a kistérségi 
jellegzetességeket tárom fel. Itt mutatom be azokat a kistérségi 
típusokat és a típusalkotás legfontosabb változóit, amelyek 
körülhatárolják a gazdasági és szociális beavatkozás 
legszükségesebb térségeit.  
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2. A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM 
ÁTTEKINTÉSE 

A szakirodalom áttekintése során három témakört emeltem ki. Az első 
a munkanélküliség fogalma és mérése. A második témakör keretében a 
területi egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakcikkek, kutatások 
feldolgozását végeztem el. A harmadik részben a munkanélküliség 
térségi különbségeire vonatkozó, többváltozós statisztikai 
módszerekkel végzett elemzéseket, esettanulmányokat dolgozom fel. 

2.1. A munkanélküliség fogalma és mérése 
Látszólag a �munkanélküli� meghatározása nagyon egyszerű, hiszen 
azt gondolhatnánk, hogy akinek nincs munkája, az a munkanélküli. De 
mit jelent valójában az, hogy valakinek nincs munkája?  
A rendszerváltással lényegében egyidőben megszűnt a teljes 
foglalkoztatás, a �fölösleges� munkaerőt elbocsátották. Ezen túlmenően 
a gazdaságtalan, ráfizetéssel működő üzemek bezárása is a 
munkanélküliség drasztikus emelkedését vonta maga után (Laki 1999). 
A KSH felmérése szerint a munkanélküliek 59%-a leépítések, 
átszervezések következtében vesztette el állását (Kovács Tibor 1999). 
Az így munkanélkülivé vált emberek egy része élt a segélyezés 
lehetőségével, regisztráltatta magát a munkaügyi kirendeltségen, mások 
maguk próbáltak munkát keresni, bíztak abban, hogy a munkahely 
nélküli állapot csak átmeneti (Laki 1997b). Ismét mások, főként a 
falvakban élő nők nem is regisztráltatták magukat, részben szégyellték 
munkanélküli státusukat, részben az otthoni és a családi gazdaságban 
végzett munka kitöltötte idejüket. Egyesek a feketemunkából, alkalmi 
munkákból és a munkanélküli segélyből ugyanolyan jól, vagy még 
jobban megélnek, mintha elhelyezkednének valahol. Őket 
�Halálbrigádnak� nevezi a szakirodalom egy része. (Inkább 
meghalnának, minthogy elmenjenek dolgozni.) (Dövényi és Tolnai 
1993.) 
Az emberek személyiségüktől függően azonban nem egyformán viselik 
a �feleslegesség� állapotát. �Az emberek többsége akkor is nehezen 
viseli el a kiszorítottság, a fölöslegesség érzését, a tétlenségre 
kárhoztatást, ha az adott ország viszonyai között még a munkanélküli 
segélyből is elfogadhatóan meg lehet élni.� (Kovács Tibor 1999) 
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A munkanélküliek számbavétele kétféle módon történik hazánkban. Az 
első nyilvántartás a nyolcvanas évek végétől a munkaügyi 
kirendeltségek nyilvántartása, a regisztrált munkanélküliek adatbázisa 
volt. Törvényi úton 1991-ben szabályozták2, ki minősül 
munkanélkülinek, illetve ki jogosult támogatásokra, szolgáltatások 
igénybevételére. A törvény azóta többször módosult (Rózsa 2001).  
A másik nyilvántartás forrása a KSH 1992-ben bevezetett munkaerő-
felmérése. A munkaerő-felmérés az ILO (International Labour Office) 
ajánlásain alapul, így nemzetközi összehasonlításra is alkalmas módon 
méri a munkanélküliséget (Laky 2003, Lindnerné 2002). 

2.1.1. A munkanélküliség fogalma 
A népesség egy meghatározott időszakban végzett tevékenysége 
alapján két fő csoportra osztható: a gazdaságilag aktív és gazdaságilag 
nem aktív (inaktív3) népességre. A gazdaságilag aktív népességet4 a 
rendelkezésre álló munkaerő alkotja, lehetnek foglalkoztatottak vagy 
munkanélküliek. 
A KSH fogalom-meghatározása foglalkoztatottnak tekint mindenkit, 
aki az adott héten legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát végzett, 
vagy munkájától csak átmenetileg volt távol.  
A munkanélküli fogalmának meghatározása már korántsem ilyen 
egyszerű5.  
A nemzetközi ajánlások szerint a munkanélküliség fogalma három 
kritérium egyidejű teljesülésén alapul. A definíció szerint 
munkanélkülinek tekintendő minden olyan 15-74 éves korú személy, 
aki 

- a vonatkozó héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amitől 
ideiglenesen távol volt; 

- aktívan keresett munkát az adatfelvételt megelőző négy hétben;  
- munkába tudna állni két héten belül, ha találna megfelelő állást 

(Laky 2003, Csaba 1998). 
A meghatározás egyik gyenge pontja a második kritérium, nevezetesen 
az, hogy mi tekintendő aktív munkakeresésnek. A munkaerő-felmérés 

                                                 
2 1991. évi IV. Törvény. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról.  
3 Inaktív népesség: A 15-74 éves korú népesség nem foglalkoztatott és nem munkanélküli része. 
4 Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma (1999 óta a 
Gyesen, Gyeden lévők nem tartoznak ide). 
5 A népszámlálás során például azt tekintették munkanélkülinek, aki annak vallotta magát. 



 11 

szempontjából már az is aktív munkakeresésnek minősül, ha valaki 
rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, vagy elolvasott egy hirdetést.  
A másik problematikus pont a foglalkoztatottak körének nagyfokú 
heterogenitása. Eszerint, ha valakinek egy órányi jövedelemszerző 
tevékenysége volt az elmúlt héten, már nem tekintendő 
munkanélkülinek. Ez a meghatározás felveti az alulfoglalkoztatottság 
problémáját is. Az alulfoglalkoztatottság két formája: egyrészt a látható 
� azaz kevesebbet dolgoznak, mint a normális szokásos munkaidő � 
másrészt a rejtett � alacsony bérezés, vagy nem a képzettségnek 
megfelelő alacsonyabb szintű foglalkoztatás (Csaba 1998, Schafft 
2003, Lindnerné 2002). Ploetz (1994) véleménye szerint a modern 
piacgazdaság állandó kísérőjelensége az alulfoglalkoztatottság, �amikor 
is a munkaképes és dolgozni kívánó emberek egy részének nincs 
munkahelye. � a rendelkezésre álló munkaerőpotenciál felülmúlja a 
termelési folyamatban ténylegesen alkalmazott munkaerőt.� (7. old.) A 
munkanélküliség velejárójának tartja az alulfoglalkoztatottságot, de 
tartalmában nem tartja azonosnak a két fogalmat.  
Felmerül a kérdés, mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik életkoruk 
vagy a szakképzettségük hiánya miatt már lemondtak arról, hogy állást 
keressenek, de adott esetben munkába tudnának állni két héten belül 
(passzív munkanélküliek). Ez a réteg nem jelenik meg a 
munkanélküliek nyilvántartásában, mégis számolni kell velük. 
Bizonyos szempontból ők is munkanélkülinek tekintendők, csak 
nincsenek regisztrálva (Dövényi és Tolnai 1993). A passzív 
munkanélküliek �a kihasználatlan munkaerő-kínálat részét képezik, 
ezért rejtett munkanélkülieknek tekinthetők� (Csaba 1998: 15. old.). 
Galasi (2003) szerint a munkanélküliek fogalmába gyakran beleértik a 
reményvesztetteket is, akik az elhelyezkedési esélyek hiánya miatt nem 
keresnek munkát. A munkaerő-felmérésben a passzív munkanélkülieket 
is nyilvántartják, és külön kategóriaként kezelik (Laky 2003). 
Hazánkban az elsőként alkalmazott munkanélküliségi mutató a 
regisztrált munkanélküliek száma volt. A munkanélküliek a munkaügyi 
kirendeltségeken regisztráltathatják magukat. A munkanélküli a 
regisztrációból csak akkor kerül ki, ha munkába áll, ha képzési 
programban vesz részt6, vagy ha adott rendszerességgel nem jelenik 
meg a kirendeltségen7 (Klinger 1998). A Foglalkoztatási Hivatal szerint 
regisztrált munkanélküli az, akit nyilvántartásba vettek, nem tanuló, 
                                                 
6 A képzési program időtartama alatt ideiglenesen nem munkanélküliként tartják nyilván 
7 Kéthavonta. 
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nem nyugdíjas, munkaviszonnyal nem rendelkezik, foglalkoztatást 
elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkozást 
keres és munkavégzésre rendelkezésre áll (Laky 2003). Az alkalmi 
munkavégzés nem kizáró ok a regisztráció alól. Ez alapvető különbség 
a kétféle (KSH munkaerő-felmérés és a Foglalkoztatási Hivatal) 
adatgyűjtési rendszerben. 
A regisztráción alapuló nyilvántartásnak is megvannak a maga korlátai. 
A törvényi szabályozás változásai, a támogatási rendszer módosulása 
nagymértékben befolyásolja a munkanélküliek számának alakulását. 
Emiatt az időbeni összehasonlítás csak alapos körültekintéssel 
végezhető el. A regisztrált munkanélküliek száma nemzetközi 
összehasonlításra sem alkalmas, mert a fogalmat az országok 
többségében nem, vagy nem így használják (Klinger 1998). 
A regisztrált munkanélküliek adatbázisának előnye, hogy teljes körű 
nyilvántartásból készült, így kisebb területi egységek � kistérségek, 
települések � összehasonlítására is alkalmas.8 

2.1.2. A munkanélküliség típusai 
A munkanélküliség definiálására többféle terminológiát használnak. A 
kialakult definíciók tartalmilag sok esetben átfedik egymást. 
A klasszikus közgazdaságtan szerint a munkanélküliség következő 
típusai léteznek.  
A súrlódásos munkanélküliség akkor alakul ki, amikor valaki 
munkahelyet változtat, költözés vagy egyéb okok miatt (Keynes 1965). 
Bánfalvy (1989) szerint a súrlódásos munkanélküliség azért jön létre, 
mert az emberek nem kötődnek egész életükben egy munkahelyhez. A 
munkahely-változtatás közben átmenetileg munkanélkülivé válhatnak.  
A másik típus az �önkéntes� munkanélküliség, amikor a munkavállaló 
önként válik munkanélkülivé � vagy marad munkanélküli �, mert nem 
fogadja el a munkahely által kínált bér vagy egyéb feltételeket. A 
regisztrált munkanélküliek között is előfordul, hogy valaki 
visszautasítja a számára felkínált munkalehetőségeket, mert egy 
bizonyos jövedelmi szint alatt nem hajlandó elhelyezkedni.  
Samuelson és Nordhaus (1993) csoportosításában a súrlódásos és az 
önkéntes típusú munkanélküliséget is a frikciós munkanélküliségi 
kategóriába sorolja. Ez a típus teljes foglalkoztatás esetén is 
                                                 
8 Szemben a KSH munkaerő-felmérésével, amely mintavételen alapuló teljeskörűsített eredményeket ad. 
Így kistérségi, települési szintű elemzésekhez nem használható. 
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előfordulhat. Pearce (1993) ezt a típust álláskeresési 
munkanélküliségként jellemzi. A munkanélküliség harmadik 
kategóriája az ún. �kényszerű� munkanélküliség. Gazdasági értelemben 
a kényszerű munkanélküliség akkor lép fel, amikor kevés a 
munkalehetőség, miközben az adott bérszínvonal mellett a munkával 
nem rendelkező emberek elmennének dolgozni (Samuelson és 
Nordhaus 1993). Ebbe a kategóriába sorolhatnánk a strukturális 
munkanélküliséget is. A gazdaság növekedése, fejlődése a gazdasági 
struktúra átalakulásával jár. Új munkahelyek jönnek létre, míg mások 
megszűnnek. Újfajta képességekre van igény. A felszabaduló munkaerő 
nem tudja szaktudását felhasználni az újonnan létrejött munkahelyeken. 
A strukturális feszültség addig tart, míg a munkaerő át nem áramlik a 
hagyományos gazdasági területekről az új területekre. Az átalakulás 
időigényes, átképzéssel, esetenként lakóhely-változtatással jár 
(Bánfalvy 1989). 
Strukturális munkanélküliség esetében a munkaerő-piaci kereslet és 
kínálat nem fedik egymást. Az egyensúlyhiány azért lép fel, mert 
változik az egyes foglalkozások kereslete, egyik szakma iránt nő, a 
másik iránt csökken, és a kínálat nem képes gyorsan a kereslethez 
igazodni. Ezért a strukturális munkanélküliséget gyakran a súrlódásos 
munkanélküliség egy szélsőségesebb formájának tartják, amely csak a 
munkavállalók átképzésével vagy költözésével oldható meg, az 
összkereslet bővítésével nem. A klasszikus közgazdaságtan tagadja, 
hogy ez a típusú munkanélküliség hosszabb távon fennmaradhat 
(Pearce 1993, idézi Dolmány 1995). 
A munkanélküliség a fenti típusokon kívül más szempontok szerint is 
felosztható. Időtartam alapján lehet tartós9 vagy átmeneti 
munkanélküliség, illetve szezonális munkanélküliség. Társadalmi 
csoportok alapján beszélhetünk ifjúsági, női, kisebbségi 
munkanélküliségről.  
A fiatal munkanélküliek szociológiailag is lényeges csoportját alkotják 
a pályakezdők, mivel a munkaerőpiacra való bekerülésüket és 
elhelyezkedésüket sokszor nehezíti a velük szemben tanúsított 
munkáltatói diszkrimináció. Ezt a hátrányos megkülönböztetést a 
tapasztalat, gyakorlat hiánya, valamint a férfiak esetében korábban a 
sorkatonai szolgálat, míg a nőknél a családalapítás, gyermekvállalás 
okozza. Ez a fajta megkülönböztetés nagy problémája a társadalomnak, 

                                                 
9 Tartósan munkanélkülinek az egy évnél régebben munkát kereső munkanélkülit nevezzük. 
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mivel ezek a fiatalok mind morálisan, mind egzisztenciálisan 
veszélyeztetettek (Frey 1996). 
A tartósan munkanélküliek csoportja különösen nagy terhet jelent a 
társadalom számára. Ez a csoport, ha egyszer kikerül a 
munkaerőpiacról, akkor nagyon nehezen, vagy sajnos sok esetben 
egyáltalán nem tud visszakerülni. Jellemző erre a csoportra, hogy 
viszonylag könnyen elfogadják ezt a helyzetet, így nehéz kizökkenteni 
őket a mély � akár lelki � válságból, és újra elhelyezni őket (Aberg 
2001).  

2.1.3. A munkanélküliség mérése 
Munkanélküliség még a jól működő, egyensúlyi helyzetben lévő 
piacgazdaságokban is megfigyelhető. Egy magas foglalkoztatottsági 
szintű gazdaságban is jelentős számú munkanélküli lehet. �A 
természetes ráta az a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, amelyet a 
nemzet anélkül élvezhet, hogy ezzel az infláció elfogadhatatlan 
felgyorsulását kockáztatná.� (Ploetz 1994: 15. old.). Mérése, 
mérhetősége rendkívül nehéz, hiszen kisebb eltérések az egyensúlyt 
illetően még elfogadottnak számítanak. Így például régebben a 2-3%-
os, ma már 5-6%-os munkanélküliséget is még egyensúlynak tekintik a 
fejlett piacgazdaságokban (Frey 1999). 
A munkanélküliek eltérő nyilvántartási rendszeréből fakadóan a 
munkanélküliség mérésére is többféle módszer alakult ki. A korábban 
ismertetett kétféle adatgyűjtési rendszerre két különböző mérési eljárás 
épül. A KSH munkaerő-felmérésén alapuló munkanélküliségi ráta az 
egységes nemzetközi módszertanból fakadóan nemzetközi 
összehasonlításokat tesz lehetővé. Előnye az, hogy a munkanélküliek 
felmérése mellett a foglalkoztatottak felmérése is megtörténik. 
Hátránya azonban a reprezentatív mintavételen alapuló becslés, mely 
nem teszi lehetővé a kisebb területi egységekre történő számításokat.  
A másik módszer a regisztrált munkanélküliek létszáma alapján 
számított munkanélküliségi ráta. E mutató pontatlansága a regisztráció 
bizonytalanságából, valamint a gazdaságilag aktív népesség eltérő 
meghatározásából ered. �Azért tér el egymástól a két számítási mód, 
mert azok is regisztráltathatják magukat munkanélküliként, akikkel a 
KSH-statisztika nem számol. Ugyanis a hivatal felmérésében nem 
számít munkanélkülinek, aki a megkérdezés hetében akár egyórányi 
jövedelemszerző munkát végzett. Eltérést jelent az is, hogy a KSH csak 
azokat veszi be a munkanélküliek közé, akik a megkérdezést megelőző 
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egy hónapban aktívan kerestek munkát. Tehát a KSH felmérésében 
követelmény a munkanélküli állapothoz, valamint hogy az illető 
akarjon, és ha alkalma van, tudjon is munkát vállalni. Ezeket a 
feltételeket a munkaügyi központok kevésbé tudják ellenőrizni.� 
(Andor 2000). 
A munkanélküliségi ráta definíciója a kétféle megközelítésben tehát a 
következő: 

• A KSH Munkaerő-felmérés definíciója szerint a 
munkanélküliségi rátát megkapjuk, ha a munkanélküliek számát a 
tárgyév január 1-i 15-74 éves gazdaságilag aktív népesség 
százalékában fejezzük ki. 

• A Foglalkoztatási Hivatal definíciója szerint a munkanélküliségi 
ráta a regisztrált munkanélküliek december 20-i létszáma a 
tárgyévet megelőző január 1-i gazdaságilag aktív népességének 
százalékában kifejezve (Laky 2003). 

Problémát jelent a kistérségi-települési szintű idősoros elemzések 
esetében a gazdaságilag aktív népesség adatának a népszámlálásokhoz 
kötődő volta. A gazdaságilag aktív népességről csak a népszámlálások 
időpontjára rendelkezünk teljes körű pontos információval. A 
népszámlálások közötti időszakban a mikrocenzus10 alapján végeznek 
becslést, ami a megyei, regionális vagy országos szinten használható a 
ráta kiszámításához, de kistérségi, települési szinten nem. Emiatt az 
olyan elemzésekhez, ahol országon belüli, megyei szint alatti 
összehasonlítást végzünk, a regisztrált munkanélküliek arányával11 
helyettesítjük a munkanélküliségi rátát. 
Banai és munkatársai (2000) a nemzetközi szakirodalomban ismert 
módszerek alkalmazásával a különböző adatforrások kombinációjával 
kistérségi, megyei, régiós szintekre értelmezhető becsléseket 
készítettek a foglalkoztatottakról és a munkanélküliségről. A becslések 
a megyékre készültek és a kisebb területi egységre a megyei adatokat 
osztották vissza az úgynevezett lakossági igény módszere szerint. 
Véleményük szerint a módszer jó lehetőséget ad összehasonlító 
vizsgálatok elvégzésére a munkanélküliség területi eloszlásainak 
elemzéséhez. 

                                                 
10 Két népszámlálás között tartott reprezentatív mintavételen alapuló �népszámlálás�. 
11 Regisztrált munkanélküliek aránya a munkanépes korú népességen belül. 
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2.2. Területi egyenlőtlenségek 
A területi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon a társadalmi-
gazdasági jelenségek elemzésénél hagyományosan az érdeklődés 
középpontjában állt és áll ma is (pl. Francia 1976, Dövényi és Tolnai 
1993, Faluvégi és Komjáthyné 1995, Kertesi és Ábrahám 1996, Kovács 
Tibor 2002a, Nemes Nagy 2003a). A szociológiai, szociográfiai 
elemzések � megmutatva az ország egyes vidékeinek sajátos adottságát, 
az ott élő emberek életmódját �, minden esetben a területi szempontból 
értelmezhető eltérésekre hívták fel a figyelmet. Elég csak Erdei Ferenc 
(1974, 1977) munkásságára utalni, vagy további máig ható 
szociográfiai munkákat említeni (pl. Matolcsy 1933). A területi 
egyenlőtlenségek később sem mérséklődtek jelentősen, és a gazdasági 
teljesítmény, az emberi erőforrások állapota térségileg ma is erősen 
differenciált (Enyedi 1996, Nemes Nagy 1998a).  
Különösen megnőtt a társadalom térbeli jelenségei iránti érdeklődés 
Magyarországon, ahol a központilag tervezett gazdaságtól a 
piacgazdaság felé történő elmozdulás, a gazdasági szerkezetváltozás, a 
radikális piacváltás és a támogatási politika átrendeződése tovább 
mélyítette a területi különbségeket (Cséfalvay 1993, Fazekas 1993, 
Andorka 1996, Nemes Nagy 1998c).  
Az OECD Magyarország-tanulmánya a területi különbségekkel 
kapcsolatban hasonló megállapításra jutott: �A területi 
egyenlőtlenségek nem új jelenség Magyarországon. A II. világháború 
után a nehézipari fejlesztések eredményeként északkeleti � délnyugati 
fejlődési tengely alakult ki. Az 1980-as évek eleje óta tartó gazdasági 
válság, valamint a rendszerváltozás gazdasági, politikai és társadalmi 
következményei jelentősen átalakították a területi struktúrát és növelték 
az egyenlőtlenségeket.� (OECD 2001) 
Hasonlóan értékeli a lezajlott folyamatokat Kovács Tibor (2002a) is: 
�A rendszerváltást követő években jelentős visszaesés jellemezte a 
magyar gazdaságot� Az évtized elején bekövetkezett visszaesést az 
eltérő adottságokkal és a korábban is eltérő gazdasági fejlettségi szinttel 
rendelkező országrészek, területek nem egyforma súllyal érték meg.�  
A keleti országrészek és a dél-dunántúli területek kerültek a 
legrosszabb helyzetbe, az észak-nyugat-dunántúli kistérségek 
gazdasági-társadalmi helyzete kedvezőbb képet mutat (Szörényiné 
1997, Tóth 1999a). 
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Az információs szektor területi egyenlőtlenségei hasonló képet 
mutatnak. Nagy (2002) vizsgálatából tudjuk, hogy a kistérségi alapú 
információs index jelentős területi különbségeket mutat, amelynek 
nyugat � kelet iránya szembetűnő.  
A szállítás, a közlekedés, az informatika és a kommunikáció 
technológiai fejlődésétől sokan a különbségek csökkenését, eltűnését 
várták a vidéki (rurális) és a városi (urbánus) területek között. Ennek 
ellenére az ilyen egyenlőtlenségek még a legfejlettebb országokban is 
fennmaradtak, a gazdasági recesszió, válság körülményei között pedig 
tovább éleződtek (Tigges és Tootle 1990, O�Brien at al. 1994, Brown 
és Hirschl 1995, Brown és Lee 1996). 
Nemes Nagy (1998a) a területi egyenlőtlenségeket tartalmuk, 
megjelenésük alapján hét dimenzióba sorolja be, megkülönböztetve 
statikus és dinamikus tartalmakat.  
1. táblázat 

Területi egyenlőtlenségi dimenziók 
 A viszonyítás szempontjai 
Dimenziók állapot folyamat 
  pozitív negatív 
1. Elhelyezkedés helyzet elmozdulás 
2. Mennyiség nagyság növekedés csökkenés 
3. Minőség fejlettség fejlődés visszaesés 
4. Szerkezet tagoltság tagolódás, homogenizálódás 
5. Szerepkör funkciók funkcióbővülés funkciócsökkenés 
6. Kapcsolatok áramlások kapcsolatbővülés kapcsolatcsökkenés
7. Viszonyok összefonódás függetlenedés függés erősödése 
Forrás: Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban, Bp. 1998, 48. oldal 
 
A dimenziók önállóságának és összefüggésének érzékeltetésére a 
településrendszer két pólusán lévő településtípust � a nagyváros és az 
aprófalu � jellemzi a továbbiakban a fenti szempontok szerint. 
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2. táblázat 
A településrendszer két pólusa a területi egyenlőtlenségi 

dimenziórendszerben 
Egyenlőtlenségi dimenzió Nagyváros Aprófalu 
Elhelyezkedés 
Mennyiség 
Minőség 
Szerkezet 
Szerepkör 
Kapcsolatok 
Viszonyok 

centrális 
népes 
fejlett 
tagolt 
sokfunkciós 
kapcsolatgazdag 
irányító 

peremhelyzetű 
kicsiny 
elmaradott 
homogén 
funkcióhiányos 
elszigetelt 
függő 

Forrás: Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban, Bp. 1998, 51. oldal 
 
Nemes Nagy arra hívja fel a figyelmet, hogy a területi 
összehasonlítások során több, különböző szempontot kell mérlegelni, 
mivel a területi egyenlőtlenségek vizsgálata nem szűkíthető le néhány 
dimenzióra vagy mutatóra. Mondhatjuk, hogy a dimenziók egyben 
társadalmi és gazdasági jellemzőkre is utalnak, operacionalizálásuk 
tehát a területi egyenlőtlenségek sokdimenziós terét tárja elénk.  
Egy másik tanulmányában Nemes Nagy (2003a) a népességi és a 
gazdasági súlypontok segítségével vizsgálja a területi folyamatokat. 
Vizsgálatában egy főváros-középpontú derékszögű térképi 
koordinátarendszert használt. A települések jelentették az alappontokat. 
A fővárostól Ny � K, illetve D � É irányban km-ben mért előjeles 
távolságok adták a települések középpontjainak helykoordinátáit. Négy 
mutató súlypontját számította ki az országra nézve, ezek: a népesség, a 
jövedelem, a munkanélküliség és a telefonellátottság. Vizsgálatával a 
főváros meghatározó szerepét, valamint az igen erőteljes nyugat � kelet 
megosztottságot igazolta. A különböző súlypontok elemzésével azt is 
bebizonyította, hogy az egyes gazdasági-társadalmi szegmensekben 
különböző irányú mozgások zajlottak. A munkanélküliség 
súlypontjának mozgása érzékletesen mutatja a keleti országrész 
problematikus helyzetét. Itt, Nemes Nagy szerint �reménytelenül 
megmerevedett a munkaerőpiac�.  
A területi egyenlőtlenség-vizsgálatok igen sokrétű megközelítéseket 
tartalmaznak és gazdag módszertani arzenált vonultatnak fel, amely 
módszerek mindegyike a természeti-táji adottságok, a gazdasági 
teljesítőképesség és a társadalmi jellegzetességek  szoros egymásba 
fonódását jelzik. 



 19 

Dolgozatomban a munkanélküliség területi differenciálódását kistérségi 
szintű elemzések segítségével mutatom be. A kistérségek közötti 
eltéréseket a vidéki � városi jelleg hangsúlyozásával közelítem meg. A 
következő fejezetekben először a vidéki kistérség lehatárolásának 
problémáját boncolgatom, majd az ún. �kedvezményezett� 
kistérségeket mutatom be.  
A vidék fogalmának tisztázása után a munkanélküliség területi 
differenciálódásával foglalkozó témakört dolgozom fel. Végül pedig a 
munkanélküliség alanyi oldalát képező, az �emberi fejlettséget� 
kifejező és a területi összehasonlításokra alkalmas �human 
development index� szakirodalmát tekintem át. 

2.2.1. Vidéki � városi térségek: a vidék fogalma 
A vidéki térségek lehatárolása számos nehézségbe ütközik. Az egyik 
legfontosabb probléma az, hogy magának a vidéknek, a vidéki 
jellegnek a meghatározása nem egyértelmű és nem egyszerű. Nem 
tudjuk a vidéki területeket a nem vidéki területektől egzakt módon 
megkülönböztetni. A �vidéki� szóról ma is a mezőgazdaságban 
dolgozó, az �elmaradottabb� körülmények között élő ember jut sokak 
eszébe. A �rurálist� gyakran azonosítják az agráriummal.  
Magyarországon nincs pontos, közigazgatási, tervezési meghatározása 
a vidéknek. A magyar közfelfogásban egyébként a Budapesten kívüli 
területeket általában vidéknek tekintik, nem minden ok nélkül. Igazán 
egyedül a főváros és környékének fejlődése, modernizációja közelíti 
meg a fejlett országok hasonló urbanizált területeinek szintjét 
(Obádovics és Madarász 1999). 

Nemzetközi megközelítések a vidék fogalmának tisztázására 
A vidék fogalmának komplex jellegét elméletben elismerve, de a 
gyakorlatban és a módszertanban mindmáig nehezen kifejezve, a 
kutatók az esetek többségében a valamilyen területi egységre számított 
népsűrűség alkalmazásával vágták át a �gordiuszi csomót.� A 
népsűrűségi mutatót az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is 
széleskörűen alkalmazzák. A különböző népsűrűségi küszöbértékek (8 
fő/km2, 50 fő/km2, 100 fő/km2, 150 fő/km2) a különböző célokhoz 
rendelt fejlesztési források elosztásában nyújtanak segítséget. A 
népsűrűségi mutató azonban nem tudja a tényleges területi-térségi 
sajátosságokat teljes mértékben bemutatni. 
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Az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) többek között e 
körülményt is figyelembevéve vizsgálataiban a népsűrűség mellett az 
urbanizáció mértékét és a településhálózat sajátosságait is figyelembe 
vette. A következő három kategóriát alkalmazták: 

• Sűrűn lakott zónák: olyan egymással határos, összefüggő 
településcsoportok, melyekben a népsűrűség településenként 
meghaladja az 500 fő/km2-t, és az össznépesség az adott zónában 
legalább 50 000 fő.  

• Átmeneti zónák: olyan településcsoportok, melyekben a 
népsűrűség mindegyik településen meghaladja a 100 fő/ km2-t és 
nem tartozik a sűrűn lakott zónához. A zóna teljes népessége 
legalább 50 000 fő, vagy egy sűrűn lakott zóna mellett kell 
elhelyezkednie.  

• Ritkán lakott zónák: olyan településcsoportok, amelyek nem 
tartoznak sem a sűrűn lakott zónákhoz, sem az átmeneti 
zónákhoz.  

Abban az esetben, ha egy település vagy egy településcsoport nem éri 
el a megkívánt népsűrűségi szintet, de teljes mértékben egy sűrűn lakott 
térségben vagy egy átmeneti zónában helyezkedik el, akkor az adott 
zóna részeként vehető figyelembe. Ha egy sűrűn lakott zóna és egy 
átmeneti zóna között helyezkedik el, akkor átmeneti zónaként 
értékelendő.  További feltétel, hogy az érintett települések csoportjának 
100 km2-nél kisebb területen kell elhelyezkednie (Kovács és Majoros 
1998). 
Az OECD 1994-ben megállapított kategóriáinak vidéki jelleg alapján 
történő tipizálása aszerint történt, hogy a kistérség vidéki jellegű 
(népsűrűség 150 fő/km2 alatt), illetve városi jellegű (népsűrűség 150 
fő/km2 fölött) településeinek lakónépessége milyen arányban oszlik 
meg a kistérségen belül. 

"Alapvetően vidéki" jellegű kistérség, melyben a vidéki 
településeken élők aránya nagyobb, mint 50%, 
"Jellemzően vidéki" jellegű kistérség, melyben a vidéki 
településeken élők aránya 15% és 50% közötti, 
"Alapvetően városi" jellegű kistérség, melyben a vidéki 
településeken élők aránya kisebb, mint 15% (OECD 1994). 

Az OECD ruralitási mutatójával szemben megfogalmazott kritikák 
közül az egyik legfontosabb az, hogy egymástól nagyon nagy 
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mértékben különböző területeket sorol egy csoportba (például 
Norvégiát és Törökországot). A két ország a népsűrűségüket tekintve 
hasonló lehet, de fejlettségük alapján � akármilyen mércével mérjük is 
� nagyon messze kellene elhelyezkedniük egymástól. Megfelelő lehet-e 
egy olyan mutató, amely két ennyire különböző fejlettségű területet egy 
csoportba sorol? 
A vidéki térségek sajátosságait szem előtt tartó magyarországi 
vidékfejlesztési politika kialakításának érdekében az OECD ajánlásait 
figyelembe véve, a vidék fogalmát az Európa Tanács ajánlásainak 
megfelelően alakították ki és értelmezték. Eszerint a vidéki övezet 
olyan tájrészt jelent, mely alapvetően mezőgazdasági hasznosítású 
területekből és mérsékelt nagyságú beépített területekből, 
településekből tevődik össze. A vidéki térségek a városi és egyéb 
övezetektől az alábbi jól megkülönböztethető jellemzőkkel 
rendelkeznek: 

- a mezőgazdasági tevékenység dominanciája,  
- a nyílt zöldterületek dominanciája, melyeknek ökológiai 

funkcióik vannak, 
- kis népsűrűségű, nagy területen elszórt tulajdonok, 
- mérsékelt nagyságú közösségek, települések, a fizikai 

foglalkozások elsődlegessége, 
- a természetes táj megléte, 
- a helyi vagy a tájegységi kultúra megléte, mely az ember és a 

föld kapcsolatából ered. 
A vidéki térségeknek gazdasági, ökológiai és szociális funkciói 
egyaránt vannak, melyeket a társadalom egésze számára lát el. A vidéki 
térségek gazdasági és ökológiai funkciójukat elsődlegesen a 
mezőgazdaságon keresztül gyakorolják, ezért a vidék fennmaradása, 
megőrzése főként a mezőgazdasági tevékenység eredményességétől és 
minőségétől függ12. 
Az Amerikai Egyesült Államokban a vidék fogalmának meghatározása 
alapvetően szintén a népsűrűségi értéken alapul. Az amerikai 
Népszámlálási Hivatal szerint a városias térség (urbanized area) egy 
központi várost és az azt körbevevő térséget jelenti, amelynek 
együttesen a népességszáma 50 ezer fő vagy több, és a népsűrűsége 
meghaladja az 1000 fő/négyzetmérföld értéket. Egy városias terület 
több különböző megyéhez (county) is tartozhat. A városias (metro) 

                                                 
12 A Vidéki Térségek Európa Kartája 2-3. cikkely, 1996. 
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térség definíciójának nem megfelelő térségek a vidéki (rural, non-
metro) területek. A 2003. évi kódrendszer 1089 �metro� térséget és 
2052 �non-metro� térséget tartalmazott. A �metro� térségek népessége 
2000-ben 232 579 940 fő volt, a non-metro térségek népessége pedig 
48 841 966 fő.13 

Magyarországi megközelítések a vidék fogalmának tisztázására 
A vidéki térségek lehatárolását 1995-ben az OECD ajánlásai alapján 
végezték el. Az alacsony népsűrűséget jellemző 150 fő/km2-es 
küszöbértéket figyelembe véve az ország területének 98%-a, 
népességének pedig 75%-a minősült vidéki jellegűnek.  
A Budapest körül kialakult agglomerációs övezeten kívül egyetlen 
magyar vidéki kistérség sem volt városi jellegűnek tekinthető, vagyis 
Magyarország � a főváros és környéke kivételével � "alapvetően 
vidéki" vagy "jellemzően vidéki" területnek minősült. Ennek egyrészt 
az az oka, hogy a nagyobb, valóban urbanizáltnak tekinthető városaink 
is nagy kiterjedésű közigazgatási területtel bírnak, azaz 
közigazgatásilag nincs meghatározva az ún. szoros értelemben vett 
agglomerációs városkörnyékük, másrészt pedig a városok másik nagy 
csoportja, különösen az ország keleti részét alkotó Alföldön, korábban 
is falusias beépítésű, nagy mezőgazdasági (közigazgatási) területtel 
rendelkező ún. mezőváros vagy óriásfalu volt. Figyelemre méltó tény 
az is, hogy több mint félszáz térségben egyetlen olyan település sincs, 
amelyikben a népsűrűség elérné a 150 fő/km2-t (Vidékfejlesztés 
Magyarországon 1995). 
Kovács Teréz (1999) �Mi tekinthető vidéknek?� c. vitaindító cikkében 
a következőképpen határozta meg a vidék fogalmát: 
Azok a térségek, amelyek az alábbi öt feltétel közül négynek 
megfelelnek, vidéki térségnek számítanak: 

− a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 1990-ben meghaladta a 
20%-ot, 

− az ezer lakosra jutó őstermelők száma több mint 120 fő, 
− a lakosság több mint 50%-a 120 fő/km2 népsűrűség alatti 

településen él, 
− a népsűrűség kisebb mint 80 fő/km2, 
− a lakosságszám 1960 óta 92%-ra csökkent (1996-ra). 

                                                 
13 What is rural? Defining Rural: Available Resources. (www.nal.usda.gov) Measuring rurality: rural-urban 
continuum codes. (www.ers.usda.gov)  
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Kovács Teréz javasolt mutatórendszerének hiányosságai közé tartozik, 
hogy gazdasági fejlettséget mérő mutatót nem vesz figyelembe, 
valamint a vidék egyik fő problémája, a munkanélküliség szintén 
kimarad a kritérium-rendszeréből. A demográfiai mutatók fontosságát 
nem megkérdőjelezve, túlzottnak tűnik három népesedési mutató 
alkalmazása is. A népsűrűség fontos mutató, bár az alacsony 
népsűrűség önmagában nem jelent különösebb problémát, ám nagyon 
sok korábban bekövetkezett gazdasági-társadalmi változás indikátora.  
A mutatók láttán felmerül a kérdés: ki lehet-e fejezni a vidéki jelleget 
ennyire határozott, helyenként önkényes küszöbértékekkel, hiszen a 
vidék értékkötött fogalmának meghatározásában sincs egység a kutatók 
között. 
Válaszképpen többen próbálkoztak különböző szempontok alapján a 
vidék, ill. a támogatásra jogosult térségek meghatározásával. Fehér 
(1999) például négy hipotetikus alapmutató kialakítását javasolja, 
melyek segítségével elvégezhető lenne a vidéki térségek közelítő 
lehatárolása. A népesség, népmozgalom jellemzésére a vidéki népesség 
arányát, a társadalmi jólét jellemzésére az egy főre jutó bruttó 
jövedelem számítását, a gazdasági szerkezet jellemzésére a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak + őstermelők aránya, a mező- és 
erdőgazdálkodás árutermelésének aránya vagy a vállalkozássűrűség 
mutatók közül egy alkalmazását javasolja. A környezet jellemzésére 
alkalmas mutató kiválasztását arra illetékes szakemberre bízná.  
Az Európa Tanács és az OECD vonatkozó ajánlásait figyelembe véve 
Dorgai (1999) a következőképpen határozta meg a vidéki település 
fogalmát: azt a települést tekintjük vidékinek, amelyik városi ranggal 
nem rendelkezik, vagy rendelkezik, de lakónépessége nem éri el a 
10 000 főt. 
Vidéki jellegűnek az olyan térség, kistérség mondható, ahol a vidéki 
településeken élő lakónépesség aránya több mint 15%. 
Fenti definíció szerint a községek lakónépessége 3 788 970 fő, a 10 000 
fő alatti városok össznépessége pedig 503 160 fő. Ennek alapján az 
ország vidéki népességének aránya 42,2%. 
A lehatárolás gyenge pontja az, hogy vannak olyan nagyvárosközeli 
községek, amelyek nem tekinthetők vidéknek, s ezzel ellentétben 
néhány 10 000 lakost meghaladó, de vidékinek tekinthető kisváros 
kimarad a vidéki lehatárolásból. 
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Az Európai Unió vidékfejlesztési és agrárszerkezet-átalakítási 
előcsatlakozási programja keretén belül elkészült Magyarország 
Vidékfejlesztési Terve, melyben a vidéki térségek lehatárolása a 
következő szempontok szerint történt: 

- demográfiailag kedvezőtlen helyzet; 
- elöregedés és tartós elvándorlás; 
- gazdaságilag átlagos vagy elmaradott; 
- infrastrukturálisan átlagos vagy elmaradott; 
- dinamikában átlagos vagy elmaradott; 
- általában (komplex mutató) átlagos vagy elmaradott. 

A vizsgált mutatók által meghatározott struktúra nagyrészt megfelelt az 
OECD módszerét követő, de a 120 fő/km2-es települési népsűrűséggel 
jellemezhető vidéki térség lehatárolásnak (Magyarország 
Vidékfejlesztési Terve 2000). 
Ennek alapján 92 kistérség alkotta Magyarország vidéki térségeit és 
ugyanez a csoport jelentette a területfejlesztés kedvezményezett térség 
típusai közül a vidéki (vagy rurális) térségeket. Magyarország vidéki 
térségeinek területe 57 235 km2 (62%), az itt élő népesség 3 395 009 fő 
(33%) volt. Az ország teljes területének ruralitás szerinti beosztása: 
alapvetően vidéki 92 kistérség, jellemzően vidéki 49 kistérség és 
alapvetően városi jellegű 9 kistérség (térképet lásd a 4. számú 
függelékben). 
Magyarországon a városias jellegű területek aránya igen alacsony, 
3,9%, és itt a népesség mindössze 26,4%-a élt. A vidéki területek 
aránya 96,1%, ahol a népesség 73,6%-a volt található. Az alapvetően 
vidéki (legalacsonyabb népsűrűségű) területek nagysága összesen 57 
235 km2, (62%), népessége 3 395 009 fő (33%) volt. Magyarország 
népességének egyharmada tehát a vidékiség jellemzőit legerősebben 
magán hordozó térségekben élt, további 40%-a pedig szintén kívül esett 
a városias területeken. 
A fenti megközelítéseket egy újabb szempont figyelembevételével 
egészítette ki David Brown professzorral14 közösen kidolgozott, a 
városközelségtől is függő lehatárolás15. Feltételezésünk szerint a 
városhoz közeli, de az alacsony népsűrűségű lokáció előnyös az 
emberek számára: hozzáférnek a városi szolgáltatásokhoz és 
álláshelyekhez, miközben mentesülnek a nagyvárosi hátrányoktól. 

                                                 
14 Cornell University N,Y, USA 
15 A kutatás a Cornell Egyetemmel (N.Y., USA) közösen a Melon Alapítvány támogatásával készült. 
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A népsűrűségi felosztás mellett (legsűrűbben, sűrűn, ritkán, 
legritkábban lakott helyek) megjelent tehát a nagyvároshoz16 közeli17 és 
a nagyvárostól távoli kategória is. A továbbiakban ebben a 
koordinátarendszerben vizsgáltuk a térségeket.  
A két különböző dimenzióban (népsűrűség, nagyvárostól való távolság) 
végzett vizsgálatok azt is bizonyították, hogy mivel a nagyvárosoktól 
távoli kistérségek a legtöbb mutató tekintetében kedvezőtlenebb 
helyzetben vannak, mint a nagyvárosokhoz közel lévők, a központi 
helyek kisugárzása jól érzékelhető. A nagyvárosoktól távoli, ritkán 
lakott kistérségeknek a vidékfejlesztési politika célterületeinek kell 
lenniük (Kulcsár et al. 1996, Madarász et al. 1998). 
Mint láttuk, a vidéki kistérségek lehatárolását nagyban befolyásolja az 
alkalmazott mutatórendszer. A vázolt lehatárolások sokféle 
mutatórendszert használtak. Általában elmondható, hogy a lehatárolt 
térségeket objektív mutatókkal próbálják jellemezni, mint pl. távolság, 
mg-i termőhelyi adottságok stb. Kevés az olyan mutató (pl. a 
munkanélküliség, életminőség) amely a lakosság életkörülményeit 
venné számba.  

2.2.2. A vidékfejlesztés kedvezményezett térségeinek lehatárolása 
Bár a statisztikai kistérség nem számbavételi egység a KSH 
adatgyűjtésében, sok esetben a területi folyamatok, térségi elemzések 
alapját képezi (Pl. Nemes Nagy 2003b, Németh 2003, Kiss J.P. 2003, 
Obádovics Cs. 2001, Jakobi és Kiss 2003, Csatári 1996, Farkas 2002). 
A vidékfejlesztés térségeit mint kedvezményezett statisztikai 
kistérségeket Magyarországon először 1995-ben, kormányrendeletben 
határolták le. A 41 kistérség lakónépessége közel  egymillió-
négyszázezer fő volt, és a térségek viszonylag egyenletesen 
helyezkedtek el az országban. Az 1996-os területfejlesztési törvény18 
megszületése után a vidéki térségek lehatárolásánál a népsűrűséget 
ugyancsak figyelembe vették. A törvény az uniós rendelkezésekkel 
összhangban kívánta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit 
meghatározni. A statisztikai kistérségi körzetek besorolása a következő 
mutatók alapján készült (GATE-KTI 1996): 

- népsűrűség (fő/km2), 1994 
- népességszám-változás (%), 1970�1994 

                                                 
16 A vizsgálatban nagyváros alatt az 50 ezer főnél nagyobb lélekszámmal rendelkező településeket értettük. 
17 Közelinek a harminc kilométeren belüli településeket tekintettük. 
18 XXI. törvény, Magyar Közlöny 1996/26. sz. IV. 5. 
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- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az aktív népességen 
belül (%), 1990 

- területnagysággal súlyozott AK-értékek (AK) 
A kistérségeket a négy változó szerint külön-külön rangsorolták. A 
kistérségeket a népsűrűség, a népességszám változása és az AK-értékek 
szerint növekvő, a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya szerint 
csökkenő sorba rendezték. A sorszámokhoz pontszámokat rendeltek. 
Az összpontszám megállapításánál úgy ítélték meg, hogy a demográfiai 
jelleg túl hangsúlyos, a két demográfiai változó pontértékének csak az 
átlagát vették figyelembe. Az alacsony pontszámokkal rendelkező 
kistérségek a vidékfejlesztési támogatásra leginkább rászoruló 
célterületnek tekinthetők. A magas pontszámokkal rendelkező 
térségeket lehet � ezen lehatárolás alapján � kedvező adottságúnak 
minősíteni.  
A második hasonló témájú kormányrendelet 1997-ben19 jelent meg. A 
rendelet alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési kedvezményezett 
térségek azok a statisztikai vonzáskörzetek, amelyek az alábbi 
követelményeket kimerítik: 

- az urbanitás/ruralitás20 hányados az országos átlag alatt, 
- a mezőgazdasági aktív keresők aránya a vidéki átlag felett, 
- az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap az országos átlag 

75%-a alatt, 
- a munkanélküliek aránya 1996. dec. 20-án  az országos átlag 

1,33-szorosa felett van. 
Mivel a mutatórendszerbe bekerült a személyi jövedelemadó és a 
munkanélküliség is, így a kedvezményezett térségek inkább a 
fejletlenebb megyékben jelentek meg. Szemben az előző 
kormányrendelettel, amely a lakosság 13,6%-át érintette, ez már a 
lakosság 16,5%-át. 
Az 1998-as, harmadik kormányrendeletben21 a személyi jövedelemadó-
alapnak nem a 75, hanem a 90%-át kellett küszöbértéknek tekinteni. 
Ennek ellenére a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeinek száma 
csökkent, s ez az ország lakosságának hozzávetőleg a 13 százalékára 
terjedt ki. A lehatárolás külön érdekessége az volt, hogy a 
mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei egyébként is bekerültek a 

                                                 
19 106/1997. VI.18. 
20 Az urbanitás/ruralitás hányados alatt azt érti a kormányrendelet, hogy az adott kistérség lakosságának 
hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű területen. 
21 19/1998. II.4 
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kedvezményezett kategóriába, mivel más szempontból is elmaradottak 
voltak (Kovács Teréz 1999). 
Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetében a kistérségeket a 
különböző területfejlesztési céloknak megfelelően csoportosították 
(Csatári 1996). Faktoranalízis segítségével a következő térségtípusokat 
alakították ki: 
(1) Városi kistérségek 
(2) Vidéki kistérségek 

(2.1) Komplex módon fejlesztendő átlagosan fejlett vidéki 
kistérségek 

(2.2) Hátrányos helyzetű vidéki kistérségek 
- Ipari válság sújtotta kistérség 
- Alapvetően mezőgazdasági jellegű kistérség 
- Határ menti periférikus helyzetű kistérség 
- Belső periférikus helyzetű kistérség 

Az elemzéseknél hat mutatócsoportot használtak összesen 25 
mutatóval. A különböző térségtípusokat faktoranalízissel határozták 
meg. A 25 mutatóból egy komplex mutató készült, amely az általános 
kistérségi fejlettséget fejezte ki (igen fejlett, fejlett, átlagos, fejletlen, 
igen fejletlen). Ugyanezzel a módszerrel határozták meg az elmaradott, 
az ipari válság és a munkanélküliség sújtotta, valamint a 
mezőgazdasági vidékfejlesztési térségeket is. 
Eredményül 66 elmaradott kistérséget, 12 ipari válság sújtotta 
kistérséget, 50 mezőgazdasági vidékfejlesztésre alkalmas kistérséget, 
valamint 20 tartós munkanélküliséggel sújtott kistérséget határoltak le. 
Az 106/1997-es kormányrendelethez készült lehatárolások (Faluvégi 
1998) és besorolások lényegében követik az MTA RKK Alföldi 
Tudományos Intézetében alkalmazott módszereket. Azokhoz képest 
több elmaradott kistérséget, több tartós munkanélküliséggel sújtott 
térséget és kevesebb mezőgazdasági vidékfejlesztésre alkalmas térséget 
határoltak le.  
A 19/1998-as kormányrendelet szerint tehát már csak 38 kistérség 
tartozott a mezőgazdasági vidékfejlesztés célterületébe. A 24/2001-es 
országgyűlési határozat csökkenti a kedvezményezett térségek típusait, 
csak három kedvezményezett térségtípust jelöl ki: a társadalmi-
gazdasági szempontból elmaradott térséget, az ipari szerkezetátalakítás 
térségeit és a vidékfejlesztés célterületeit. Az országgyűlési határozat 
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alapján megszületett 91/2001-es kormányrendelet (1. sz. Függelék) már 
67 vidékfejlesztési térséget sorol fel.  
Halmozottan hátrányos helyzetű térségek lehatárolására is többen tettek 
kísérletet (Fehér 2000, Faluvégi 1995, Csatári 1996). Fehér (2000) 
halmozottan hátrányos, hátrányos és egyéb körzeteket különböztetett 
meg. Olyan mutatórendszert dolgozott ki, melyben külön is vizsgálta a 
lejtősségnek, a földminőségnek és az agrárnépesség arányának 
szerepét. A vizsgálatokat a kistérségi vonzáskörzetek szintjén végezte 
el. Kifejezetten hátrányos helyzetűnek 27 kistérséget, az országos 
átlaghoz képest a legkedvezőbb helyzetűnek pedig 23 kistérséget talált. 
A tartósan hátrányos helyzet, a lemaradás okainak a következőket 
tartotta: 

− Elöregedett lakosság, kedvezőtlen korösszetétel 
− Aprófalvas településszerkezet 
− Foglalkoztatási lehetőségek hiánya 
− Alacsony gazdasági teljesítmények és jövedelmi színvonal 
− Alacsony vállalkozássűrűség, gyenge alkalmazkodási képesség 
− Kedvezőtlen természeti feltételek. 

Nem tért ki azonban arra, hogy e tényezők milyen nyilvánvaló szoros 
kapcsolatban vannak egymással, vagyis az oknak tartott tényezők nem 
függetlenek egymástól. 
Több lehatárolási megoldás esetében szerepelt a magában is 
ellentmondást hordozó �mezőgazdasági vidékfejlesztési térség� 
fogalma, amely azt sugallja, hogy van más szektorhoz kötődő 
vidékfejlesztési térség is. A mezőgazdasági jelleg nem jelenti azt, hogy 
a fejlesztés jellege is a mezőgazdasághoz kötődik, vagy, hogy más 
térségekben ne adódna lehetőség a mezőgazdaság fejlesztésére. A 
mezőgazdasági vidékfejlesztési térség fogalma nem gazdagítja, inkább 
összezavarja a lehatárolási kísérleteket. Csatári (1999) a mezőgazdasági 
vidékfejlesztési térségek helyett a vidékfejlesztési térségek kifejezés 
használatát javasolja. Láthattuk, hogy a többi kritérium alkalmazása 
elégséges volt ahhoz, hogy az ún. �mezőgazdasági vidékfejlesztési 
térségek� bekerüljenek a támogatottak közé (Farkas és Obádovics 
megjelenés alatt). 
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2.2.3. A munkanélküliség területi differenciálódása 
Nemes Nagy (2003a) kutatásai érzékletessé tették azt a változást, amely 
a munkanélküliség elterjedésének folyamatában Magyarországon 
lezajlott, és a munkanélküliség területi differenciáltságának időbeli 
sajátosságait jellemezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy 1990 után 
először az északkeleti területeken jelent meg tömeges méretekben a 
munkanélküliség, majd az egész országban kiegyenlítettebbé vált, és a 
2000-es évtized elején �ismételten visszahúzódott� a kiinduló 
területekre.  
A munkanélküliség területi differenciáltságára Laki (1997a) is nagy 
figyelmet fordított. �Köztudott, hogy a hazai munkanélküliség 
területileg és településtípusok szerint rendkívül differenciált. A nyílt 
munkanélküliség már megjelenésekor is az ország infrastrukturálisan és 
gazdaságilag fejletlenebb területein és falusias településein kezdett 
sűrűsödni, tömegesség válása idején a �kelet�nyugati� lejtőiben 
látványos formát öltött. A későbbi gazdasági és munkaerő-piaci 
fejlemények � nem változtattak lényegesen a már kialakult helyzeten, 
pontosabban felerősítették és még markánsabbá tették a területi-
települési különbségeket.� Az ország keleti, északkeleti régióiban 
számottevően magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a fővárosban 
vagy a nyugati megyékben � csaknem duplája az országos átlagnak 
(Laki 1999: 301. old.). Kertesi és Ábrahám (1996) a területi 
egyenlőtlenségek okaival foglalkozó tanulmányukban az alacsony 
iskolázottságnak, illetve a cigány népesség nagyobb arányának 
tulajdonították az északkeleti régió magasabb munkanélküliségét. 
Ugyanerre a problémára hívja fel a figyelmet Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyére vonatkozóan Marosi (1995) a �Do You Speak Romany?� 
című cikkében. Kiemeli, hogy aki a keleti régióban a 
munkanélküliséggel foglalkozik, az �szemben találja magát a cigányság 
gondjaival is. Aki a cigányság gazdasági-társadalmi másságával 
foglalkozik, az minduntalan beleütközik az iskolázatlanság 
problémájába.� Felzárkóztató képzési programok, szaktanfolyamok 
indításában lát lehetőséget a feszültségek enyhítésére. 
Tóth (1999b: 41. old.) a falusi munkanélküliségnek a vidék hátrányos 
helyzetét erősítő jellegére utalt, amikor a következőket írja:  �A hazai 
munkanélküliség fejlett országokétól eltérő sajátossága, hogy a 
falvakban élőket erőteljesebben sújtja, mint a városban lakókat. Míg az 
ország népességének csupán egyharmada (37,2%-a), az aktív 
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keresőknek pedig 33%-a él községekben, addig a munkanélküliek 
43,6%-a falusi lakos.�  
A vidéki és városi területek munkanélküliségének összehasonlítására 
vonatkozó vizsgálatában Hamrick (2001) elemzése a munkanélküliek 
utolsó álláshelyeinek jellemzőire és a munkanélküliek demográfiai 
jellemzőire irányult az USÁ-ban. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
vidéki területeken egész kicsit alacsonyabb volt az állás elvesztésének 
valószínűsége, mint a városi területeken, de aki elvesztette az állását, 
sokkal nehezebben tudott újra elhelyezkedni, mint a városias 
területeken. A munkanélküliek közel fele mind a vidéki, mind a városi 
területeken talált újra munkát, de rendszerint alacsonyabb fizetésért. 
Ennek oka általában az volt, hogy nem találtak teljes munkaidős állást, 
csak részmunkaidőben tudtak elhelyezkedni.  
A demográfiai adatok azt mutatták, hogy a vidéki területeken a férfi 
munkanélküliek aránya (57%) kismértékben meghaladta a városi 
területeken tapasztalt arányt (52,5%). Kormegoszlást tekintve a 20�24 
évesek aránya az összes munkanélkülin belül a vidéki területeken 
alacsonyabb volt, de ezt az azonos népesség-korcsoport hasonlóan 
alacsonyabb részaránya is eredményezhette. Az adatok iskolai 
végzettség szerint is nagy eltérést mutattak. A vidéki területeken 
jellemzőbb volt a munkanélküliek alacsonyabb iskolai végzettsége, a 
városi területeken pedig az átlagnál magasabb iskolai végzettséget 
tapasztalt.  
Dövényi és Tolnai (1993) kistérségi szintű elemzése, amelyet az egy 
munkanélkülire jutó üres álláshelyek száma alapján készítettek, 
hasonlóan nagy területi differenciáltságot jelzett a 90-es évek elején. A 
kistérségeket három kategóriába sorolták: a válsághelyzetben lévő 
kistérségekre eredményeik szerint már kezdettől fogva az átlagosnál 
nagyobb munkanélküliség volt jellemző. A krízishelyzetben lévő 
térségek közé tartozott Észak-Magyarország szinte valamennyi körzete. 
A második alaptípusba a köztes helyzetű kistérségeket sorolták. 
Ezekben a térségekben a munkanélküliségi ráta a mindenkori országos 
átlag körül alakul. Ez a csoport nem teljesen homogén, eltérő helyzetű 
kistérségek sorolhatók ide. A munkanélküliséggel kevéssé 
veszélyeztetett körzetek (harmadik alaptípus) száma a legkevesebb. Itt 
a munkanélküliségi ráta az országos átlag felét sem érte el. 
Dolmány és munkatársai (2003) a települések földrajzi elhelyezkedése 
és a kistérségi munkanélküliség között kerestek összefüggést Pest 
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megyében. A településeket a munkahely elérhetőségének körülményei 
alapján három csoportba sorolták:  

• agglomerációhoz tartozó település, 
• agglomeráción kívül eső település, amelynek Budapesttel van 

közvetlen közlekedési kapcsolata, 
• agglomeráción kívüli település, amelynek csak közvetett 

kapcsolata van a fővárossal. 
Megállapították, hogy a munkanélküliség kialakulása, növekedésének 
mértéke szoros összefüggésben van a Budapesthez való kapcsolódással. 
A Budapesttől távolabbi, közlekedési szempontból kedvezőtlen 
helyzetű csoporthoz tartozó falvakban minden esetben magasabb 
munkanélküliségi arányt tapasztaltak, mint a Budapesthez közelebbi, 
kedvezőbb utazási feltételekkel rendelkező településeken. 
Magyarországon Köllő János (1997) elemzése mutatta ki, hogy �tíz 
kilométert meghaladó ingázási távolság esetén komoly � a távolsággal 
mélyülő � szakadék van az autózás és a tömegközlekedés költségei 
között. Durva becslésünk szerint az autós ingázás esetén a 10 km 
távolságban lévő állások 1/3-a, a 20 km távolságban lévők 2/3 része 
nem térítené meg a minimálbér és az utazási költség összegét. 
Tömegközlekedési kapcsolat esetén az ilyen okokból kieső 
munkahelyek aránya alacsonyabb, de hasonló távolságokon eléri a 15-
20 százalékot, illetve a 30-35 százalékot...� . 
Az ingázási költségek szerepét a regionális munkanélküliségi 
különbségekre Köllő (2002) egy későbbi tanulmányában vizsgálta 
behatóan. A vizsgálatot az a tény indokolta, hogy a munkavállalási célú 
ingázás csak magasabb bérek esetén kifizetődő. Megállapította, hogy a 
bejárási távolság függvényében megfigyelhető bérkülönbségek jól 
közelítik az ingázás költségét22. A munkahelyektől távolabb eső 
területeken, a válságövezetekben azonban mégsem az ingázási 
többletköltség felelős a rossz elhelyezkedési esélyekért, hanem a 
válságrégiók munkaerőpiacainak leromlott állapota. Az elhelyezkedési 
esélyekre vonatkozó becslések szerint nagyobbak a kelet�nyugati, mint 
a falusi�városi különbségek. 
Korábbi kutatásaink során a területi egyenlőtlenségek szempontjából 
szintén figyelembe vettük a nagyvárosoktól való távolságot mint a 

                                                 
22 Az ingázás költsége az a többletköltség, mely magában foglalja a közlekedési költségeket, illetve az 
utazással elvesztegetett időráfordítás. 
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hátrányos helyzet egyik fontos befolyásoló tényezőjét. Közeli és távoli 
településeket különböztettünk meg: a nagyvárosok23 30 km-es körzetén 
belüli, illetve kívüli településeket. A távolságon kívül a népsűrűségi 
mutató volt jelentősen differenciáló tényező. Eredményeink azt 
mutatták, hogy a nagyvárosok közelsége kedvezően befolyásolja a 
települések társadalmi-gazdasági helyzetét, míg a nagyvárosoktól 
távolabb eső, ritkán lakott települések munkanélküliségi, demográfiai, 
gazdasági mutatói sokkal kedvezőtlenebb képet mutatnak. A várostól 
való távolság egyben a települések gazdasági és infrastrukturális 
versenyhelyzetére is meghatározó befolyással bír (Kulcsár et al. 1996, 
Madarász et al. 1998). A munkanélküliség már a 90-es évek elején 
magasabb arányú volt a ritkábban lakott területeken, mint a magasabb 
népsűrűségű településeken. A nagyvárosoktól való távolság még nem 
éreztette jelentősen a hatását; a ráták erősen korreláltak az adott terület 
népsűrűségével. 1992 után azonban a nagyvárosoktól való távolság 
jelentősége erősen megnőtt. Az elmaradottabb területekről bizonyos 
fokú elvándorlás, illetve átrendeződés volt kimutatható a városias 
települések irányába (Kertesi 1997). 
Magyarország három nagy régiójában � az Alföldön, a Dunántúlon és 
az északi országrészben � eltérő módon befolyásolja a tér (a 
nagyvárosoktól való távolság) az emberek munkába állási lehetőségeit. 
A Dunántúl fejlettebb területein nem csupán alacsonyabb volt a 
munkanélküliség ráta, mint a másik két területen, hanem a 
nagyvárosoktól való távolság befolyásoló ereje is eltért. A kevésbé 
urbanizált, infrastrukturálisan elmaradottabb Alföldön és az ipari 
válságövezetekhez sorolt északi részen a munkanélküliségi ráta és a 
nagyvárosoktól mért távolság között erősebb volt az összefüggés, mint 
a nyugati országrészen (Madarász et al. 1998, Bódi és Obádovics Cs. 
2000). A munkanélküliségi ráta és a migráció kapcsolatának vizsgálata 
azt mutatta meg, hogy a magas munkanélküliségi rátával rendelkező, 
illetve az alacsony népsűrűségű területekre nagyfokú elvándorlás a 
jellemző. Másrészt viszont az alacsonyabb munkanélküliségi rátájú 
területek jelentős bevándorlási többletet mutatattak fel (Obádovics Cs. 
1997, 1998). Hasonlóan negatív összefüggést talált Csatári (1999) a 
vándorlás és a munkanélküliség között, amely a válságos térségek lassú 
elnéptelenedéséhez vezet.  
Hajós és Dolmány (2001) a munkaerő egyenlőtlen térbeli eloszlásának 
problémájára a földrajzi mobilitást említik mint egy lehetséges 
                                                 
23 Nagyvárosnak az 50 000 főt meghaladó lélekszámú városokat tekintettük. 
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megoldást. Véleményük szerint a munkaképes korú lakosság 
munkaerő-hiányos térségekbe való átköltöztetésével, a migráció 
átgondolt állami preferálásával enyhíthetők lennének a különbségek.  
Az Egyesült Államokban egy-egy foglalkoztatási válság 
következményei rövid idő alatt elenyésznek a migráció következtében, 
mert az emberek ott sokkal mobilabbak (Enyedi 1988, Hamrick 
200124), azonban Magyarországon az alacsony mobilitási szándék 
következtében, valamint az ingatlanárak szélsőségesen eltérő volta 
miatt nehezebben mozdulnak. A rendelkezésre álló statisztikai adatok 
nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy az elvándorlás 
mértékében mekkora azoknak az aránya, akik a munkanélküliség miatt 
változtatnak lakóhelyet (Obádovics Cs. 1997). Míg a munkaerő-piaci 
szempontból kedvezőbb helyzetű régióba történő vándorlás a 
munkanélküli szempontjából előnyös lehet, de más szempontból 
jelentős veszélyeket is hordozhat. Erre hívja fel a figyelmet Hajós és 
Dolmány (2001) amikor azt írják, hogy a munkanélküliek elvándorlása 
�az érintett régió elnéptelenedéséhez vezethet, és ezáltal annak a 
későbbi gazdasági fejlődésének gátja lehet.� A gazdaságilag elmaradott 
térségek migrációs viszonyait Kertesi és Ábrahám (1996.) is elemezték. 
Megállapították, hogy a válság sújtotta övezetekben a cigány népesség 
aránya kiemelkedően magas. Ezt egyrészt azzal magyarázták, hogy 
mivel a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező elvándorlók 
munkavállalási esélyei jobbak, de a cigány népesség általában 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, így ők költözés esetén is 
nehezebben találnának munkát, ezért maradnak. Másrészt a hanyatló 
gazdasági körzetekben alacsonyabb ingatlanárak rontják az 
elvándorlási esélyeiket, ugyanakkor letelepedés szempontjából vonzóak 
lehetnek. Mindezek a cigány népesség arányának további emelkedését 
eredményezi a gazdaságilag elmaradott térségekben.  
Székely és Dunai (2002) nemzetközi méretekben vetik fel a munkaerő-
vándorlás kérdését. Az EU-csatlakozás adta lehetőséget, a munkaerő 
szabad vándorlását pozitívumként értékelik. Úgy látják, hogy a jobban 
fizető munkahelyek mellett a korszerű technológiák elsajátítására is 
lehetőség nyílik. Véleményem szerint csak azok élnek majd az EU adta 
lehetőségekkel, akik egyébként is vállalkozó szelleműek, kreatívabbak, 
és egyéniségükből adódóan a munkanélküliség szempontjából is 
kevésbé veszélyeztetettek. 

                                                 
24 Állásuk elvesztése után a vidéki munkanélküliek 16,3 %-a költözött más településre, a városi 
munkanélküliek 12,2%-a. 
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2.2.4. A humán erőforrás fejlettségének területi különbségei 
A társadalmi-gazdasági folyamatok megfigyelése és értékelése az egyik 
legfontosabb szempont a világ szegény és hátrányos helyzetű területein 
élők életkörülményeinek javításával foglalkozók számára.  A 
szakemberek az elmúlt néhány évben nagy erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a társadalom állapotának jellemzésére alkalmas 
jelzőszámot találjanak, hogy nyomon követhessék a változásokat. 
Sok mutatóval találkozhatunk, amelyek a társadalmi, gazdasági 
helyzetet, folyamatokat hivatottak mérni. A gazdasági fejlődés 
hagyományos mutatói (például a GDP alakulása) a legáltalánosabb 
tendenciákat jelzik, de nem fejezik ki az emberi életkörülmények 
teljességét. Ez utóbbiak alakulása ugyanis nem feltétlenül esik egybe a 
GDP változásával. A gazdasági fejlődés hagyományos mutatói és a 
társadalmi jól-létet (well-being) illusztráló mutatók együttesen fejezik 
ki az emberek számára a hétköznapokban érzékelhető 
életkörülményeket.  
A nemzetközi irodalomban széles körű kutatás eredményeként az egyik 
legáltalánosabban használt mutató a HDI25 (Human Development 
Report 1990). Az indexet több mint 160 országra számolták ki 1990-
ben, és évről évre újraszámolják. A HDI-t az Egyesült Nemzetek 
Fejlesztési Programja (UNDP) keretében fejlesztették ki, amely a 
várható élettartamra, a képzettségre és a gazdasági aktivitásra 
vonatkozó mérőszámokat foglalja magába. Ezek kétségtelenül az 
emberi fejlettség igen fontos komponensei. Más mutatók, mint például 
a háztartások életminősége, a természeti környezet állapota vagy az 
emberi képességek állapota szintén szerepelhetnének benne. Az adatok 
hiánya és eltérő szerkezete azonban mindenütt jelentős korlátokat szab.  
A humán fejlettség mérésére több megközelítést is ismer a 
szakirodalom. Carlucci és Pisani (1995) például négy mutatócsoport 
segítségével az Európai Unió kilenc államát hasonlították össze. A 
mutatók a következők voltak:  

− a gazdaság területe (infláció, munkanélküliség, a GDP évi 
növekedése); 

                                                 
25 Human Development Index � az emberi fejlődés indexe 
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− a szociális terület (gyermekhalandóság, ezer lakosra jutó 
kórházi ágyak, középiskolai és felsőfokú oktatásban 
részesülők aránya az adott korcsoportokban);  

− az életminőség területe (férfiak és nők várható élettartama, az 
ezer lakosra jutó lakások száma);  

− és a környezet állapota (az erdőkkel borított terület aránya, a 
nitrogén-oxid-kibocsátás négyzetkilométerenként, a biológiai 
szennyvíztisztításba bekapcsolt lakások aránya).  

Fontosságuk szempontjából a statisztikai mutatókat minden országban 
véleményeztették az erre a célra felkért szakértőkkel. Ezek az 
értékelések közvetítették a �szubjektív� elemet, mivel a humán 
fejlettség szempontjából a cikk szerzői szerint az egyes mutatókhoz 
tartozó értékeknek különböző országokban a szakértők más és más 
jelentőséget tulajdoníthattak.  
A társadalmi jelzőszámok másik csoportja, a szegénység 
mérőszámainak alkalmazása hasonlóképpen sokrétű elméleti problémát 
vetett fel. A szegénység szubjektív és objektív megközelítéseit foglalja 
össze Hajdú (1997) �A szegénység mérőszámai� című művében. A 
szegénységkutatások többsége a gazdasági erőforrásokkal való 
rendelkezés abszolút vagy relatív mértékén alapuló jövedelem, illetőleg 
fogyasztói kosár vizsgálatára koncentrált. A jövedelmek és a jövedelmi 
egyenlőtlenségek számított mutatóin és függvényein alapuló 
megközelítések korlátai nemcsak abban állnak, hogy a rendelkezésre 
álló információk bizonytalanok és nem teljes körűek, hanem abban is, 
hogy bázisukat a piacgazdaság alapkategóriái jelentik, amelybe nem 
férnek bele például a kölcsönösségi viszonyokon alapuló informális 
(nem illegális!) gazdasági magatartások (Brown és Kulcsár 2001). A 
szegénység mutatószámai másrészt nélkülözik az életminőség humán 
faktoraira való utalásokat, bár a relatív depriváció kutatása már 
elmozdulást jelent a szűk anyagi megközelítéstől. Az életminőség 
humán faktorainak mérése nem azonos a szegénység szubjektív 
érzetének mérésével. A humán erőforráskészlet negligálása a 
szegénységi mutatókból komoly értelmezésbeli és érvényességi 
hátrányt jelent. 
A nemzetközileg számolt szegénységmutató (UNDP26) 1997-től (a 
korábban megfogalmazott kritikák hatására) jelentős mértékben 
hasznosított a HDI módszertanából (Nyitrainé 2001). A fejlődő és a 

                                                 
26 United Nations Development Programme. (Egyesült Nemzetek Fejlesztési Program) 
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fejlett országokra egyaránt számolt szegénységmutató három 
komponens esetében egyezik (hosszú és egészséges élet, a tudás szintje 
és a megfelelő életszínvonal), amely a fejlett országok esetében 
kiegészül a társadalomból való kirekesztettség mérésével (Human 
Development Report 1999, 2000). Látható, hogy ezek a módosulások 
már beemelik az életminőség több humán elemét, amelyet a HDI 
korábbi módszertanából származtattak. A jövőben a magyar HDI-
számítások kistérségi alkalmazásánál a társadalmi kirekesztettség 
kategóriájának beemelése szintén megfontolandó. 
A humán faktor, a képzettség bizonyos mutatói megtalálhatók a 
társadalmi kirekesztettség indikátorai között is, ami azt jelzi, hogy az 
életminőség e jelzőszáma és az emberi erőforrások állapota közötti 
összefüggés általánosan elismert (Füleki 2001). A társadalmi 
kirekesztettség mutatóinak képzése elsősorban az oktatási rendszerhez 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozik, a HDI 
megalkotásánál pedig a népesség iskolázottsági szintje a mérvadó. 
Nyilvánvaló azonban, hogy e két tényező között szoros kapcsolatot 
találhatunk, amelynek kifejtése a jövőbeni kutatások egyik feladata 
lehet. 
A képzés és a képzettség területi mutatóit többek között Jakobi (2002) 
is vizsgálta, ahol a felsőoktatási intézmények és a hallgatók, tanárok 
számszerűsített értékeit elemezte. Eredményei szerint Magyarországon 
Nógrád megye mutatta a legrosszabb értéket, Csongrád megye pedig a 
legjobbat. Ezek a mutatók azonban nem a népesség humán 
erőforrásain, mint a HDI-metodológia, hanem a térségek intézményi 
ellátottságán alapultak. 
A kistérségek centrum- és perifériatelepülései közötti 
egyenlőtlenségeket vizsgálta Lőcsei (2002) a jövedelemkülönbség, a 
munkanélküliség, a vándorlás és bizonyos infrastrukturális mutatók 
mentén. Megállapította, hogy a centrum- és a perifériatelepülések 
fejlettségi szintje között nincs automatikus megfelelés, de az sem 
tapasztalható, hogy a centrum minden esetben fejlettebb az adott 
kistérségben, mint a periféria települései. Az általa használt módszer 
(centrum−periféria) a HDI kistérségi eltéréseinek egyik magyarázó 
módszere lehet. 
Molnár (2000) a Nyugat-Dunántúli Régióban a régión belüli területi 
fejlődési egyenlőtlenségeket próbálta feltárni az ENSZ által használt 
fejlettségi mutató � a Human Development Index � metodikáját követő 
eljárás segítségével. Elemzéseit településszinten végezte, így az indexet 
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alkotó mutatók nem ugyanazok, mint az ENSZ ajánlásában leírtak. 18 
településszintű alapadatból képzett változót, amelyek a komplex 
fejlettségi mutató alapját képezték. Tanulmányában megállapítja, hogy 
a települések fejlettsége nem homogén a vizsgált régióban, s a 
heterogenitás a kistérségek között is jelentkezik. A fejletlenséget 
elsősorban a kistelepülésekre jellemzően tapasztalta. 
Az emberi fejlődés indexének bevezetése után gyorsan megjelentek 
annak kritikái is. A kritikák egy része az index mögött lévő emberi 
fejlődés koncepcióját bírálta, mások magát a metodikát, az indexképzés 
eljárását kritizálták (Husz 2001). 
Lind (2004) véleménye szerint a HDI jelentős innováció, de 
ugyanakkor jelentős módszertani problémákkal is küszködik. Az egyik 
a validitás kérdése: vajon azt méri-e az index, amit szándékozik, és 
megbízható módon mér-e, vagyis értelmezhetők-e az országok közötti 
különbségek. Vajon valóságos-e Bulgária és Oroszország előnye 
Portugáliával és Costa Rica-val szemben, ahogyan azt a HDI-jelentés 
sugallja.  
Az írástudás értelmezése is kultúrafüggő. Kanadában például, ahol a 
felnőtt lakosság 20%-a funkcionálisan analfabéta, az analfabétizmus 
hivatalos aránya 1%. Az angolul tudó kanadaiak funkcionális 
analfabéták ott, ahol a francia a hivatalos nyelv. A kínaiaknak mintegy 
ezer jelet és azok különböző jelentéseit kell megtanulniuk, hogy 
írástudóvá váljanak, más országokban ehhez elég akár 50�100 jel 
ismerete.  
Lind a GDP értékének beemeléséből adódó hasonló problémákra hívja 
fel a figyelmet. E mutató alkalmazása kedvezőtlen azoknak az 
országoknak számára, ahol igen jelentős pásztor- és vándorló népesség 
van, alapvető a mezőgazdaság és a rejtett, informális gazdaság 
jelentősége. Márpedig ez a világ nagyobbik része.  
A HDI koncepciójának és alkalmazásának komoly hibája volt Lind 
szerint az is, hogy bevezetését nem előzte meg széles körű szakmai és 
társadalmi vita, holott a fent jelzett problémák miatt a HDI egyes 
országokat előnytelen helyzetbe hozott, másokat pedig favorizált.  
McGillivray és White (1992) szintén komoly kritikai észrevételeket 
fogalmazott meg a HDI alkalmazásával kapcsolatban. Rámutattak a 
HDI és a GDP közötti jelentős redundanciára és arra, hogy milyen 
nehézségekbe ütközik az index időbeli összehasonlítása. E problémák 
miatt a HDI korlátozott alkalmazását javasolták. 



 38  

2.3. Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása 
A regionális egyenlőtlenségek elemzése során sok esetben társadalmi-
gazdasági folyamatokat, jellemzőket igyekszem feltárni. Ezek a 
folyamatok csak komplex, egymással szorosan összefüggő mutatókon 
keresztül vizsgálhatók. Ezekhez a vizsgálódásokhoz nyújtanak 
segítséget a különböző többváltozós statisztikai elemzési módszerek, 
mint például a faktoranalízis, klaszteranalízis vagy diszkriminancia-
analízis. 
A következő alfejezetekben a felsorolt többváltozós analízisekre 
mutatom be a legjellemzőbb példákat a szakirodalomból. A módszerek 
matematikai-statisztikai leírását a 3. fejezet megfelelő alfejezeteiben 
fejtem ki. 

2.3.1. Faktoranalízis  
A faktoranalízist a XX. század elején kezdték alkalmazni, csaknem 
kizárólag pszichológiai problémák vizsgálatára. Sokáig ez az eljárás 
pszichometriai módszerként volt ismeretes. Alkalmazásának 
elterjedését az elektronikus számítógépek tették lehetővé. 1960-tól 
kezdődött csak a közgazdasági alkalmazása (lásd pl. Bacskay 1978). 
A faktoranalízis alkalmazására a területi elmaradottságot vizsgáló 
kutatásokban már a 70-es években is találunk példát (Lackó 1975), 
azóta a módszer népszerűsége egyre nő. 
Szelényi és munkatársai (2002, 2003) több cikkben foglalkoztak a 
faktoranalízis és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségeivel a területi 
vizsgálatokban. A cikkek mindegyikében azt elemezték, hogy a 
különböző statisztikai adatok és mutatók többváltozós analízise hogyan 
írja le a térségi különbségeket. Az alapvető kérdésfeltevés igen 
figyelemreméltó. Ha ugyanis sikerül tisztázni az egyes mutatók és 
adatok belső kapcsolatrendszerét, és e kapcsolatrendszer, valamint a 
térségek közötti különbségek összefüggését, az eredmények a területi 
egyenlőtlenségek vizsgálata során számos más téren is jól 
hasznosíthatók lesznek.  
Az elemzésbe 19 mutatót vontak be, amit külön végeztek el a Dunától 
keletre eső régiókra, illetve a dunántúli régiókra. A bemutatott konkrét 
esetben azonban a faktoranalízis alkalmazása néhány igen jelentős 
problémát vet fel. Módszertanilag megkérdőjelezhető az eredmény 
akkor, ha 19 változó közül 11 komponens sajátértéke 1-nél nagyobb, 
hiszen ebben az esetben a faktoranalízis fő előnye, vagyis a változó 
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redukció, nem teljesül. További problémát jelent, hogy a 
faktoranalízisbe bevont változók között egyaránt találhatunk 
alapadatokat és származtatott adatokat, viszonyszámokat. A fő 
problémát abban látom, hogy maga az alapadat térségi szintű 
összehasonlításra nem alkalmas még abban az esetben sem, ha a 
sztenderdizálással az adatokat elvileg összemérhetővé tesszük. Így 
adódhatott elő az az eset, hogy míg a keleti országrészben ugyanazon 
változók ugyanazon főkomponensen belül (az ipari foglalkoztatottak és 
a vendéglátó-kapacitást jelző változók között) pozitív összefüggést 
kaptak, addig a Dunántúlon ugyanerre ellentétes irányú összefüggést 
tapasztaltak (Szelényi et al. 2003, Szelényi és Bedéné 2002).  
Mind a nyugati, mind a keleti országrészekre vonatkozó főkomponens�
analízisek esetében előfordul, hogy ugyanazok a változók több 
komponensben is súlyozottan jelennek meg. Ez a főkomponensek 
értelmezését jelentősen megnehezíti.  
Ugyancsak főkomponens�analízist alkalmazott Dobosi (2003) a 
statisztikai kistérségek területi egyenlőtlenségeinek feltárása céljából. 
Gazdasági, infrastrukturális, valamint általános (komplex) regionális 
fejlettség meghatározását tűzte ki elsődleges feladatként. Az általános 
fejlettséget a gazdasági és az infrastrukturális fejlettség eredőjeként 
határozta meg, kiegészítve demográfiai és munkanélküliségi 
mutatókkal. Az általános fejlettség méréséhez 36 mutatót vett 
figyelembe. Megvizsgálta, hogy milyen feltételek mellett számíthatók a 
komplex mutatók, amelyek alapján hasonló fejlettségű kistérségek 
csoportjai alakíthatók ki.  
Először a mutatók teljes csoportján belül főkomponens-elemzéssel 
megvizsgálta a kapcsolatokat, csoportosulásokat, a mutatók 
struktúráját. Nyolc főkomponens összesen az összes variancia 77%-át 
magyarázta. A legfontosabb, amely 33,5%-ot magyarázott, az általános 
fejlettség főkomponens volt, mely 21 mutatóval volt 0,5-nél erősebb 
korrelációs kapcsolatban. Lényegében minden fontos mutatót 
tartalmazott, ezért a komplex regionális fejlettség vagy általános 
fejlettség mutatójának tekintette. A legnagyobb főkomponens-súllyal az 
egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó szerepelt. Célszerű lett 
volna a 21 mutatót csökkenteni oly módon, hogy az egymással szoros 
korrelációban lévő változók közül (pl. az egy állandó lakosra jutó 
személyi jövedelemadó, illetve az egy állandó lakosra jutó 
személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem) a jelentősebbet 
hagyta volna meg az elemzésben. Az elemzés a kisebb faktorsúllyal 
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szereplő, de hasonló jelenséget leíró mutatók elhagyása után 
módszertanilag is világosabb lett volna. 
Füstös és munkatársai (1982) a falusi társadalom szerkezetét elemezték 
faktoranalízissel. A népszámlálási adatokból nyerhető több mint 
harmincféle adatból 17 alapmutatót használtak fel. A kiindulási évre � 
1930-ra � négy faktort kaptak, együttes magyarázó erejük 73% volt. Az 
első faktor, mely a �nem agrár�-nak nevezhető rétegeket tartalmazta, 
egymaga 37%-ot magyarázott. A második legerősebb faktor, melyet 
majorsági-nagyüzemi dimenziónak nevezett el, 22%-ot magyarázott a 
teljes varianciából. A harmadik független dimenziót parasztinak, míg a 
negyedik faktort az ipari/agrár proletarizáltság faktoraként értelmezte. 
A faktoranalízis módszerét 1970-ig bezárólag minden népszámlálási 
adathalmazon alkalmazták. Az egyes időpontok változóinak 
faktorelemzésével a változók kapcsolódási rendszerét, a mögötte 
meghúzódó főbb dimenziókat próbálták feltárni. A kapott faktorok 
segítségével a falvakat összehasonlították a köztük lévő hasonlóságok 
és különbségek szerint. Elemzésükben a falusi társadalom 
dinamizmusának mérésére szolgáló eszközrendszert mutattak be. 
Beluszky és Síkos (1982) különböző falutípusokat alakítottak ki 
faktoranalízis és klaszteranalízis segítségével. Nyolc mutatócsoportba 
sorolva összesen 27 mutatót vontak be a vizsgálatba. 13 faktort kaptak 
eredményül, amelyek az összinformáció 78,1%-át tartalmazták. 
Elvégezték az elemzés 6 faktoros változatát is, majd lépésről lépésre 
ismertették a 13 faktoros és a 6 faktoros változat eredményeit, 
összevetve az előnyöket és a hátrányokat, az azonosságokat és a 
különbségeket. A falutípusok kialakítását a 6 faktoros változat 
faktorpont�értékein klaszteranalízis segítségével végezték el. 
Csatári (1999) a 149 kistérséget egyszerre vizsgálva arra próbált választ 
kapni, hogy mely tényezők és hogyan differenciálják a teret. Melyek 
azok a tényezők, amelyek együttesen hatnak az ott élők 
életkörülményeire, életesélyeire, a jövőjükre. A vizsgálatba 34 változót 
vont be. A létrejött hat faktor együttesen az összvariancia 68,1%-át, 
ebből a főfaktor a változások 31,6%-át magyarázta. A főfaktor a 
városias jellegű mutatókat tartalmazta nagy magyarázóerővel. A 
faktorok segítségével elvégezte a vidéki térségek lehatárolását is. Végül 
klaszteranalízissel hat komplex kistérségi fejlődési típust határozott 
meg27. 
                                                 
27 A hat kistérségi fejlődési típus: Kifejezetten városias (33 kistérség), agglomerálódó kistérségek csoportja 
(10 db), idegenforgalmi (6 db), fejlődő � ipari (22 db), agrárius (51 db) és periférikus kistérségek (27 db). 
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Hasonló vizsgálatot korábban a KSH munkatársai is végeztek (Faluvégi 
és Komjáthyné 1995). A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
térségek és települések lehatárolásánál is alkalmazott 15 változó 
segítségével faktoranalízist végeztek. Az első faktor � a vállalkozói 
kapacitás faktora � az összes változó varianciájának 40%-át, a második 
faktor � az ipari kapacitás faktora � a 15,3%-ot magyarázott. A többi 
faktor magyarázó ereje már lényegesen kisebb volt, így a kistérségek 
tipizálását az említett két faktor alapján végezték el. Négy csoportba 
sorolták a kistérségeket a két faktor pontértékeinek negatív�pozitív 
kombinációi alapján. Így vállalkozói-ipari kistérséget28, vállalkozói 
nem ipari kistérségeket29, nem vállalkozói, ipari30 és nem vállalkozói 
nem ipari31 kistérségeket határoltak le. Megállapították, hogy a nem 
vállalkozói, nem ipari kistérségek munkanélküliségi rátája messze 
felülmúlja bármely más körzet hasonló adottságú területének 
munkanélküliségi értékét.  

2.3.2. Klaszteranalízis 
A klaszteranalízis olyan eljárás, mely az egyedek, esetek vagy 
objektumok csoportokba sorolására szolgál. A klaszterezés kiváló 
adatfeltárási technika abban az esetben, ha a mintát nem találjuk 
homogénnek (Füstös et al. 1986, Afifi és Clark 1986, Szelényi 2002). 
Korábbi kutatásaim során a �90-es évek elején működő állami 
gazdaságok elemzését végeztem el (Obádovics Cs. 1994), a 
termelőeszközökkel való ellátottságot jelző mutatók felhasználásával. 
A végrehajtott klaszteranalízishez hat változót használtam fel, melyek a 
termelőeszközökkel való ellátottság színvonalát jellemezték. Az 
elvégzett futtatást, az akkor hozzáférhető BMDP statisztikai 
programcsomaggal végeztem el. A hierarchikus klaszteranalízist 
centroid módszerrel, euklideszi távolságokkal, sztenderdizált adatokkal 
végeztem. A dendrogram vízszintes tengelyén egymás mellett 
elhelyezkedő csoportok lépesenként klaszterekbe (osztályokba) 
egyesültek. Ezek távolságait a függőleges tengely mutatta. A nagy 
távolságok azt jelezték, hogy legalább két nagy, egymástól lényegesen 
eltérő csoport létezett a vizsgálatba vont gazdaságok között. Ebből azt a 
következtetést vontam le, hogy a mezőgazdasági vállalatok nem adnak 
egy magától értetődő hierarchikus klaszter-felépítést. Az adatbázist a k 

                                                 
28 mindkét faktor értéke pozitív 
29 a vállalkozói faktor értéke pozitív, az ipari faktor értéke negatív 
30 a vállalkozói faktor értéke negatív, az ipari faktor értéke pozitív 
31 mindkét faktorérték negatív 
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középpontú módszerrel is megvizsgáltam, többféle k érték megadása 
mellett. A kétféle eljárás eredménye nagymértékben átfedte egymást. 
Ez azt jelenti, hogy vannak vállalatok, amelyek a különféle eljárások 
esetén is hasonlóságot mutatnak, míg az egészen különbözőek a 
legtöbb esetben kiszűrhetők, kiválaszthatók. 
A területi lehatárolások, összehasonlító elemzések, kistérségi, települési 
típusalkotások során már régóta alkalmazzák a klaszteranalízis 
módszerét (Pl. Lackó 1975, Beluszky és Síkos 1982, Csatári 1999, 
Szelényi et al. 2003). Általában faktoranalízissel csökkentették a 
változók számát, majd a faktorok segítségével végeztek 
klaszteranalízist.  
A kedvezőtlen adottságú térségek lehatárolását a sík- és dombvidéki 
területekre a SZIE GTK Gazdaságelemzési és Módszertani Intézete 
dolgozta ki. A körzetlehatárolást többváltozós statisztikai 
osztályozással próbálták elvégezni. Szűcs és munkatársai (2001) azt 
írták, hogy a  vizsgálathoz hat mutatót vettek figyelembe, és a  
települések hat mutató szerinti csoportosításához a főkomponens- és a 
klaszteranalízis módszerét alkalmazták. A cikkből azonban nem derül 
ki a főkomponens-analízis eredménye, mit tartalmaznak az egyes 
faktorok, mely változók hatása a legerősebb a faktoron belül?  
A hat mutató a földminőséget jellemző aranykorona-érték, 
földellátottság (mezőgazdasági földterület/fő), állatsűrűség, 
állatellátottság, eszközellátottság, valamint a jövedelemszint volt. 
Felmerül a kérdés, elegendő-e a felsorolt hat mutató figyelembevétele a 
kedvezőtlen adottságú sík- és dombvidéki területek lehatárolásához, 
vagy jobb lenne több változót bevonni, s azok hatását főkomponens-
analízis módszerével kevesebb számú faktorban egyesíteni? 
A települések osztályozását, csoportosítását a gazdasági színvonalukat 
tükröző mutatók értékazonosságának, illetve hasonlóságának 
segítségével végezték el. A klaszteranalízis eredményeként kapott 
csoportokra kiszámolták a gazdasági mutatók átlagát, majd 
rangsorolták a csoportokat. Így megkapták a gazdasági szint szerinti 
csoportsorrendet. Azt a településcsoportot definiálták kedvezőtlen 
adottságú területnek, ahol a települések összpontszáma nem érte el az 
elérhető pontszámok 50%-át. Ez a kategorizálási módszer kissé 
leegyszerűsítette a típusalkotás módját. A mezőgazdasági termelésre 
vonatkozó jellemzők, gazdasági, pénzügyi, területi adatok sokkal 
szélesebb spektrumán kellene a főkomponens-analízist elvégezni, majd 
a faktorok segítségével klaszteranalízissel csoportosítani a különböző 
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típusú térségeket. Véleményem szerint egyrészt a kedvezőtlen 
adottságú sík- és dombvidéki területek lehatárolásához hat mutató 
figyelembevétele nem elegendő, másrészt a kategóriák meghatározását 
is komplexebb � többlépcsős � módon kellene elvégezni. Kétségtelen 
azonban, hogy a mezőgazdasági adatok, legfőképpen a mezőgazdasági 
jövedelmi adatok hiányosságai megnehezítik az ilyen témakörrel 
foglalkozók munkáját. 

2.3.3. Diszkriminancia-analízis 
Míg a klaszteranalízis az esetek, egyedek homogén csoportokba 
sorolására alkalmas többváltozós eljárás, a diszkriminancia-analízis az 
előre megadott csoportokat a lehető legjobban elkülönítő változókat, 
jellemzőket határozza meg. Alkalmazási lehetőségei igen széleskörűek. 
A szakirodalomban találhatunk példát a társadalmi, szociológiai 
vizsgálatoktól kezdve a pszichológiai alkalmazásokon át a marketing 
elemzésig minden területen.  
Domanski (2001) a szegénység társadalmi struktúrában való 
megjelenését vizsgálta. Tanulmányában a szegénység nyugati 
társadalmakban megnyilvánuló társadalmi tényezői közül azokat 
próbálta meghatározni, amelyek a posztszocialista társadalmakban is 
hatnak. Nemzeti összehasonlító adatokra támaszkodva nagyvárosokat, 
kisvárosokat és a falusias területeket hasonlította össze a szegénység 
szempontjából. Kutatása során arra is választ keresett, mennyire 
kötődik a szegénység az egyes etnikumokhoz vagy a hosszantartó 
munkanélküliséghez. A társadalom alapvető rétegződési rendszerét a 
foglalkozási pozíción alapuló EGP kategóriákkal határozta meg. A hét 
EGP kategóriához nyolcadikkánt a szegények kategóriájával egészítette 
ki. Diszkriminancia-analízis segítségével próbálta meghatározni, hogy 
a nyolc szegmentum egyikében való részvétel milyen mértékben 
rendeződik mintába bizonyos kulcsfontosságú jellemzők mentén. A 
magyarázó változókat úgy alakította ki, hogy azok a lehető legjobban 
elkülönítsék egymástól a nyolc csoportot. 
Kökönyei és munkatársai (2003) a nevelőotthonos és normál iskolás 
fiatalok csoportját jól differenciáló skálák közül a legnagyobb 
diszkriminatív erővel rendelkező kiválasztását tűzték ki célul a 
drogfogyasztás szempontjából. Az elemzésbe bevont változók alapján 
az eredeti csoportbeosztás 84,6%-át tudták helyesen besorolni.  
Bartók (1982) társadalmi, gazdasági, illetve politikai veszélyek 
megítélését reprezentáló kutatás másodelemzését végezte el. A 
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vizsgálatban az adott veszély súlyosságát egy négyfokú skálán 
minősítették a megkérdezettek. Lépésenkénti diszkriminancia-
analízissel arra a kérdésre kereste a választ, hogy az iskolai végzettség 
mennyire befolyásolja az egyes veszélyek súlyosságának megítélését, 
azaz melyek azok a változók, illetőleg a változók kombinációi amelyek 
az iskolai végzettség nominális szinten lévő kategóriáit a legtávolabbra 
helyezik egymástól. Egyrészt tehát változóredukciós céllal azokat a 
véleményeket próbálta kiszűrni, melyek határozzák meg a többi 
vélemény iskolai végzettség szerinti alakulását, másrészt a különböző 
iskolai végzettségű csoportok között a legnagyobb eltérést mutató 
véleményeket próbálta kiválasztani. 
Székelyi és Barna (2002) egy országos reprezentatív mintán végzett 
kutatást a romák társadalomba való beilleszkedésével kapcsolatos 
véleményekről. Az embereket klaszteranalízissel három típusba 
sorolták aszerint, hogy hogyan látják lehetségesnek a roma társadalom 
integrálódását. Diszkriminancia-analízissel arra a kérdésre próbáltak 
választ adni, hogy az egyes típusokat koherens gondolkodás-struktúra 
jellemzi-e.  
Szelényi és Lakatos (1999) egy közvetlen fogyasztásra szánt 
élelmiszereket forgalmazó multinacionális vállalat hazai üzleteinek 
adatait elemezték klaszteranalízis és diszkriminancia-analízis 
alkalmazásával. Az eredmények alapján megállapították, hogy a 
legjobb csoportképző ismérv az üzletek üzemeltetésének jellege . Az 
ilyen szempontból való megkülönböztetés 92,4%-ban helyes 
csoportbesorolást eredményezett. A Budapest-vidék osztályozás 
helyessége már csak 84,8%-os, míg a Budapest-Kelet-Nyugat 
osztályozásé csak 77,3% volt. 
Az elmaradott települések lehatárolására is alkalmazták a 
diszkriminancia-elemzés módszerét. Az elmaradottság kritériumai 
között a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságok, a foglalkoztatási 
lehetőségek hiánya, a nagymértékű ingázás és elvándorlási arány, a 
népesség elöregedése, az alacsony jövedelemszint, közlekedési 
peremhelyzet, aprófalvas településszerkezet, a szakemberek hiánya és a 
fejletlen infrastruktúra szerepeltek. Később ezeket a kritériumokat a 
jövedelemmel kapcsolatos mutatókkal egészítették ki (Nemes Nagy 
2002). 
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3. VIZSGÁLT ADATBÁZISOK ÉS ALKALMAZOTT 
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK 

A fejezet első részében a kutatás során alkalmazott adatbázisokról 
nyújtok áttekintést. Az emberi erőforrások jellemzéséhez felhasználtam 
a KSH 1990. évi és 2001. évi Népszámlálási adatbázisát. A társadalmi-
gazdasági mutatókat a Településstatisztikai adatbázisrendszer 
adataiból, az APEH SZTADI kezelésében lévő adóbevallásból készült 
adatbázisból, valamint a 2000. évi Általános mezőgazdasági összeírás 
adatbázisából származtattam. A dolgozat fő témájának, a 
munkanélküliség elemzésének fókuszában a Foglalkoztatási Hivatal 
által koordinált, a munkaügyi kirendeltségeken gyűjtött és onnan 
továbbított regisztrált munkanélküliek egyedi soros adatbázisa áll. 
A fejezet második részében az alkalmazott statisztikai módszereket 
mutatom be saját feldolgozások segítségével. A képezhető mutatók 
értelmezése után az indexszerkesztés menetével foglalkozom egy 
kistérség demográfiai indexének példáján keresztül. Az emberi 
fejlettségi index (Human Development Index) kistérségi adaptációja az 
indexkészítés másik típusát mutatja be.32  
A fejezetet a többváltozós statisztikai módszerek, a faktoranalízis és a 
klaszteranalízis módszertani ismertetése zárja. 

3.1. Alkalmazott adatbázisok33 
Ebben a fejezetben azokat az adatbázisokat ismertetem, amelyeket a 
munkanélküliség területi egyenlőtlenségeinek elemzése során 
felhasználtam.  
Az adatbázisok forrása szerint megkülönböztetünk állami 
költségvetésből működő adatszolgáltatókat, és más, egyéb forrásokból 
fenntartott adatszolgáltatókat. Állami költségvetésből működik a 
legtöbb hivatalosan elismert és elfogadott adatszolgáltató, a Központi 
Statisztikai Hivatal, valamint a minisztériumok és intézményeik. Nem 
állami költségvetési intézmény például a közvélemény-kutató cégek 
többsége. Teljes körű adatigény esetén általában a költségvetési 
pénzeken gyűjtött adatbázisokra támaszkodhatunk, bár ezek egy része 
is reprezentatív mintából készült becsléseket tartalmaznak. 

                                                 
32 Mindkét index típust alkalmazom a munkanélküliség többváltozós statisztikai elemzése során. 
33 Az egyes adatbázisok részletes tartalmát a 3. számú függelék tartalmazza. 
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Az adatbázis alapegysége szerint megkülönböztetünk egyedi szintű � 
alapegysége pl.: az egyes ember, vagy bejegyzett cég, � településsoros 
� a megfigyelt tulajdonságok településenként összesítésre kerülnek, 
vagy településenként gyűjtik, � kistérségi szintű, megyei, regionális, ill. 
országos szintű adatbázisokat. 
Kistérségi szintű adatbázisra akkor van szükség, ha kistérségnél kisebb 
egységekre nem értelmezhető egy bizonyos tulajdonság, vagy az 
elemzés alapegysége a kistérség. 
Vannak bizonyos megfigyelések, amelyek megyei szintnél kisebb 
egységekre nem számíthatók, ill. reprezentatív mintavétel alapján 
keletkezett adatok esetén nem becsülhetők. Ilyenkor megyesoros 
adatbázis készül.  
Az egyik ilyen problémát az egy főre jutó GDP becslése jelenti 
hazánkban. A GDP a gazdasági szférában végső felhasználásra 
létrehozott termékek és szolgáltatások értéke. Ez az adat hazánkban 
csak megyei lebontásban létezik, kistérségi szintre történő becslési 
eljárás kidolgozásával többen foglalkoznak. 
Megyei, regionális és országos szinten az egy főre eső GDP-t 
alkalmazzák összehasonlításra, az EU-val történő összevetésre. 
Az Európai Uniós adatbázisok egy része országsoros adatbázis, az 
országok közötti hasonlóságok és különbségek összevetésére 
készülnek. 
Az adatgyűjtés fontos követelménye, hogy mindig a lehető legkisebb 
egységre vonatkozzon (legelemibb szintű, pl. egyedi). A részletekből a 
nagyobb egységek előállíthatók, azaz egyedi szintről településsoros 
adatbázis készíthető, településsoros adatbázisból kistérségi, megyei 
vagy nagyobb elemzési szintre aggregálhatunk, de ugyanez visszafele 
nem megoldható. 
Az elemzés céljától függően a különböző szinteken gyűjtött 
alapadatbázisok azonos szintre történő aggregálása után azok 
összefésülésével komplexebb adatbázis készíthető. 

3.1.1. Népszámlálás 
A népszámlálás a népesség nagyságára, eloszlására és szerkezetére 
vonatkozó legfontosabb adatforrás. Magyarországon az első 
népszámlálást 1784-1787-ben. II. József rendelte el. A következő teljes 
körű népszámlálást 1857-ben tartották, majd 1869-ben. Ezek után 
minden kerek tízzel végződő évben tartottak népszámlálást 
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Magyarországon. Kivételt ez alól az 1941-es és az 1949-es 
népszámlálás képezett (Farkas 1999). Az utolsó népszámlálás az 
Európai Unióval egyeztetve 2001-ben volt Magyarországon.  
A népszámlálások közti időszakban az ún. mikrocenzus alapján 
következtethetünk a végbemenő népesedésbeli változásokra. A 
mikrocenzust általában a két népszámlálás közötti félidőben tartják, 
mely nagy mintán alapuló reprezentatív adatgyűjtés. 

3.1.2. Településstatisztikai adatbázisrendszer 
�A statisztika, és benne a területi statisztika célja, hogy a társadalmi, a 
gazdasági folyamtokról összegyűjtött adatokat a felhasználók számára 
elemzések, adatgyűjtemények, adattárak, adatbázisok formájában 
hozzáférhetővé tegye.� (Faluvégi 2002). �A T-STAR a KSH 
településstatisztikai adatbázisrendszere, amely az ország valamennyi 
településére településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a 
legfontosabb számszerű információkat� (Kovács 2002b). 
Két fő részre tagozódik, a teljes rész (TAA-val kezdődő változók) 
településsorosan az ország valamennyi településére vonatkozik, míg a 
városi rész (TAB-vel kezdődő változók) csak a városokra tartalmazza � 
az előbbieken felüli � adatokat (pl.: a szilárd útburkolat hossza, 
közterületi, beruházási adatok). 
Külön panel tartalmazza valamennyi településre a népszámlálások 
legfontosabb adatait, valamint a teljes területi számjelrendszer-
állományt. A területi számjelrendszer segítségével lehetőség van 
különböző adminisztratív, illetve funkcionális csoportosítások szerinti 
lekérdezésre is (pl. kistérségi szinten, régió szinten vagy a település 
jellege szerint stb.). A KSH településsoros adatokkal 1965, 1970, 1975 
évekre vonatkozóan rendelkezik, majd 1980-tól évente. Tartalma a 
felhasználói igények szerint folyamatosan bővül, illetve változik. 
A településeken a lakcímváltozásokat, a születési adatokat, halálozási 
adatokat az önkormányzatoknál a népesség-nyilvántartás vezeti. A 
KSH lakónépesség adatai és a népességnyilvántartó adatai kisebb-
nagyobb eltéréseket mutatnak. 
Népesség-nyilvántartás 
A Belügyminisztérium felé a települési önkormányzatok kötelessége az 
állandó népesség változásának bejelentése (születés, halál, beköltözés, 
elköltözés � a lakcímváltozás alapján). Ennek alapján a Központi 
Nyilvántartó és Választási Hivatal életkorok szerint is rendelkezik az 
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állandó népesség adataival. Külön engedéllyel a T-STAR adatbázis 
részét képezheti az állandó népesség korcsoportos megoszlása34 is. A 
munkanélküliekre vonatkozó adatsort külön engedély nélkül is kiadja a 
KSH. 
A népességre háromféle adattal is találkozunk a T-STAR 
adatállományán belül, s problémát jelent, ha az egyes feldolgozásokhoz 
helytelenül alkalmazzuk azok valamelyikét. Annak eldöntésére, hogy 
mikor melyik népességi adat alkalmazására van szükség, először is 
tekintsük át, mi van az adat mögött. Elsőként az állandó népesség és a 
lakónépesség közötti különbséget tisztázom. 
Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt 
tartózkodási hellyel nem rendelkező, valamint az ugyanezen a területen 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma (a 
tartózkodási hely a korábbi ideiglenes lakóhelynek felel meg.) 
Másképpen: Az állandó lakosok, (akiknek máshol nincs ideiglenes 
lakóhelye) és az adott településen az ideiglenes lakosok száma 
együttesen. 
A lakónépesség száma az év közepén: Ez az adat az előző év végi 
(dec. 31-i) és a tárgyév végi (dec. 31-i) lakónépességi adat számtani 
átlaga. Ezt az adatot olyan mutatók számításához érdemes alkalmazni, 
amelyeknél a viszonyítandó is az adott évre (és nem az év első vagy 
utolsó napjára) vonatkozik. 
A lakónépesség száma az év végén: Ez az adott évre vonatkozó 
legfrissebb adat, sokszor a tárgyévet követő év január 1-jei adataként 
tüntetik fel. Az év folyamán bekövetkezett népmozgalmi változásokkal 
módosítják az előző év végi adatot. (Születés, halálozás, odavándorlás 
és elvándorlás.) 
Az állandó népesség száma: Az adott területen lakóhellyel rendelkező 
személyek számát jelenti. (Lakóhely: annak a lakásnak a címe, 
amelyben a polgár él. Megfelel a korábbi állandó lakóhelynek.) Ez az 
adat nem a KSH-tól, hanem a BM Központi Nyilvántartó és Választási 
Hivatalától származik. Csak külön kérésre, külön engedéllyel adják ki. 
Ezt az adatot pl. akkor használjuk, ha a népesség korcsoportos bontását, 
arányát is számolni akarjuk, mivel a korcsoportok létszáma ezt a 
népességkategóriát részletezi. 

                                                 
34 0�2 évesek, 3�5 évesek, 6�13 évesek, 14�évesek, 15�17 évesek, 18�59 évesek, 60 év felettiek, valamint 
a 18�59 évese férfiak, 18�54 éves nők száma. 1998 óta a munkaképes korú népesség folyamatosan 
változik, ezért a 18�57 éves nők és a 18�62 éves nők és férfiak létszámát is megadják. 
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3.1.3. Jövedelmi adatbázis 
Az adóbevallásokból az APEH Számítástechnikai Adatfeldolgozó és 
Informatikai részlege (ma Informatikai Fejlesztési Főosztály) készít 
további elemzésre, feldolgozásra alkalmas adatállományt. Kétféle 
bontásban jelenítik meg az adatokat: településsorosan és foglalkozási 
formák szerint bontva. 
Településsoros, 16 kategória sávra a bevallott jövedelmekről, a 
bevallók számáról, valamint a jövedelmek típusairól nyújt információt. 
Ez az adatállomány a jövedelem területi differenciáltságának, a 
szegénységnek, az életminőségi vizsgálatoknak az alapját képezi (Pl. 
Bódi et al. 1999). 
A kistérségek, települések jövedelmi viszonyainak, a mezőgazdaság 
gazdasági erejének, az egyéni és társas vállalkozások gazdasági 
erejének összehasonlítását teszi lehetővé ez a csoportosítás. Az 
adatokat azonban óvatosan kell kezelni, mivel a magyarországi 
adatközlő rendszer még nem tökéletes. Hátránya az adatbázisnak, hogy 
nem a keletkezés helyén regisztrálja a jövedelmeket, hanem a székhely, 
illetve állandó lakóhely szerint tartja nyilván. 

3.1.4. Regisztrált munkanélküliek nyilvántartása 
A munkanélküliek nyilvántartása a munkaügyi kirendeltségeken 
történik. Egy-egy kirendeltséghez több település tartozik. A 
Kirendeltségek a Megyei Munkaügyi Központoknak továbbítják az 
adatokat, ahonnan a Foglalkoztatási Hivatal � régebben Országos 
Munkaügyi és Módszertani Központ (OMMK) � kapja meg. 
A regisztrált munkanélküliek adatbázisa egyedi soros adatbázis. Az 
elemi egység a nyilvántartott álláskereső. Az egyedi szintről a kívánt 
szempontok szerint településszintű aggregálása lehetséges. A 
munkanélküliek demográfiai jellemzőin túl az elvesztett álláshely 
valamint a keresett álláshely különféle adatait tartalmazza. 

3.1.5. Mezőgazdasági adatbázisok  
A mezőgazdaságra vonatkozó adatbázisok különféle rendszerekben, 
különböző adatgazdáknál találhatók meg (Kapronczai 1999). A 
rendszeres teljeskörű mezőgazdasági összeírás mellett szűkebb 
területekre vonatkozó összeírások, nyilvántartások is elérhetők.  
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3.2. Alkalmazott módszerek 
Ebben a fejezetben az elemzés során felhasznált egy és többváltozós 
statisztikai módszereket mutatom be35. Minden eljárás, technika 
használata a statisztikában is bizonyos feltételekhez kötődik. Nagyon 
fontos ezért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy adatainkat milyen 
szinten mértük, milyen mérési skálához tartoznak. A különböző mérési 
szintek különböző technikák, statisztikai számítások alkalmazását 
engedik meg (Kulcsár 1976, Babbie 1995). 

3.2.1. A változók mérési szintje 
Alapvetően a változók négy mérési szintjét különböztetjük meg: a 
nominális, ordinális, intervallum és arányskálák szintjeit. A változók 
lehetnek diszkrét, vagy folytonos változók. Diszkrét változóról 
beszélünk, ha csak megszámlálható számú értéket vehet fel. Folytonos 
változóról beszélünk, ha a skála mentén �folytonosan�, bármely értéket 
felveheti a változó (Obádovics J. Gy. 2001). 
Nominális (névleges) skála 
Olyan diszkrét változó, melynek a felvehető �értékei� között csak 
minőségi különbség van (csak névleges különbség). Nem tudjuk 
megmondani, melyik érték nagyobb vagy kisebb, mint a másik, csak 
annyit tudunk, hogy nem egyenlő, nem egyforma, vagyis nem ugyanaz 
a kettő. Ilyen például a nem változó, amelynek felvehető �értékei� a 
férfi és a nő.  
Ordinális (rendezéses) skála 
Az ordinális skálán mért diszkrét változók esetében már azt is meg 
tudjuk mondani, melyik érték nagyobb vagy kisebb a másiknál, de azt 
nem tudjuk, hogy mekkora az értékek közötti különbség. 
Ilyen az, amikor megkérik a hallgatóságot, mondják meg, három 
koppantás közül melyik a leghangosabb, melyik a leghalkabb. Ilyen 
mérési skálával találkozunk akkor is, amikor a mezei futóversenyen a 
befutókat csak helyezési számok szerint értékeljük, de nem tudjuk 
megmondani, az első mennyivel futott gyorsabban a másodiknál, 
mindössze annyit tudunk, hogy gyorsabb volt.  

                                                 
35 A módszerekhez felhasználható statisztikai mutatók és mutatócsoportok jelentését, számítási módját a 2. 
sz. függelék tartalmazza. 
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Intervallum (különbség) skála 
Ezen a mérési szinten már értelmezni tudjuk az értékek közötti 
különbségeket. Meg tudjuk mondani, hogy két felvehető érték között 
mekkora a távolság, mennyi a különbség. Mennyivel nagyobb egyik 
érték a másiknál. De arra nem tudunk választ adni, hogy hányszor 
nagyobb az egyik érték, mint a másik. Ilyen mérési szintű változó a 
hőmérséklet Celsius fokban mérve, illetve az IQ�érték. Nincs abszolút 
nulla pontja, önkényesen határozták meg a zérushelyet. Tehát ha tegnap 
(-2) fok volt, ma pedig 6 fok van, akkor azt tudjuk, hogy, 8 fokkal 
melegebb lett, de azt nem állíthatjuk, hogy (-3)-szor melegebb van, 
mint tegnap. Ugyanígy, ha az egyik embernek 140 az IQ-ja, a másiknak 
70, nem mondható, hogy kétszer olyan okos, csak azt tudjuk, hogy 70 
ponttal magasabb az intelligencia hányadosa. (Lehet diszkrét és 
folytonos változó is.) 
Arányskála 
Mindennapi életünk során a leggyakrabban használt mérési szint. A 
hosszúság, a tömeg, súly, a jövedelem, lakosságszám stb. mind 
arányskálán mérhető változók. Az arányskála jellemzője az abszolút 
nulla pont. (Lehet diszkrét és folytonos változó is.) 
Ha az egyik településen 3000-en a másikon 9000-en laknak, akkor 
biztosan állíthatjuk, hogy háromszor annyian laknak a népesebb 
településen. Ha pl. februárban százezer Ft volt a bevételem, márciusban 
pedig ötszázezer, akkor ötször annyit kerestem. 
Átjárhatóság a mérési szintek között 
Az előző példával kapcsolatban azt is mondhatom, hogy négyszázezer 
forinttal többet kerestem márciusban. Ha kevesebb információt akarok 
közölni, mondhatom azt is, hogy márciusban többet kerestem, mint 
februárban. A legkevesebbet akkor árulom el, ha egyszerűen csak azt 
mondom, a februári és márciusi jövedelmem nem egyezett meg. E 
kijelentéssorral érzékeltethető, hogy a mérési skálák hierarchiájában 
egy magasabb rendű mérési szintről könnyedén át lehet térni egy 
alacsonyabb rendű mérési szintre. 
Alacsonyabb rendű mérési szintről azonban nem tudunk ilyen 
egyszerűen átlépni egy magasabb rendű skálára. Ha csak annyit tudok, 
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hogy tavaly minden szomszédom többet keresett, mint én, nem fogom 
tudni számszerűsíteni a különbséget36. 
Ezért a méréseinket, adatfelvételeinket a lehetőségek szerint mindig a 
legpontosabban, a lehető legnagyobb részletességgel végezzük. A 
feldolgozás, elemzés során azután kategorizálhatjuk az adatsorunkat, 
átkonvertálhatjuk kevésbé pontos információt hordozó változóra. 
Természetesen, ha a precizitás növelése jelentős idő és költségtényezőt 
hordoz, vagy a hiányzó értékek jelentős növekedésével járhat, akkor 
mérlegelni kell, valójában mekkora precizitásra van szükségünk37. 

3.2.2. Indexszerkesztés 
Egy-egy problémakör jellemzésére rendszerint több változó szolgál. 
Ezek a változók egy csoportba tartoznak, segítségükkel a problémakör 
átfogóan is jellemezhetővé válik. Például egy térség demográfiai 
helyzetének jellemzésére szolgál a természetes szaporodás, öregedési 
index, eltartottsági ráta, korcsoportos megoszlások stb. Egyesével 
vizsgálva a mutatókat nem vonhatunk le általános következtetést a 
térség demográfiai helyzetére vonatkozólag, csak a részletekről 
nyilatkozhatunk. Ha azonban a demográfiai mutatók alapján egy ún. 
demográfiai indexet készítünk, amellyel a kedvező, ill. kedvezőtlen 
folyamatokat jellemezzük, a térség egészére nézve a demográfiai 
szintjéről tudunk nyilatkozni (a módszerről részletesebben lásd pl. 
Babbie 1995). 
Az indexszerkesztés olyan adatredukciós eljárás, melynek során több, 
különböző mérési szintű alapmutatót vonunk össze egyetlen változóba. 
Az indexváltozónk ordinális mérési szintű változó, a településeket, 
embereket rangsorolni tudjuk az adott szempont szerint (pl. 
demográfiai helyzete alapján). Az indexeket úgy képezzük, hogy az 
egyes alapmutatók meghatározott értékeihez rendelt pontszámokat 
összeadjuk. Például ha a természetes szaporodás mutató 
értékterjedelme -10 és +4 ezrelék közötti, kategorizáljuk az adatsort a 
kistérségi, illetve az országos átlagértékek ismeretében az alábbiak 
szerint: 
                                                 
36  Vannak ugyan speciális technikák egy alacsonyabb szintről magasabb szintre történő konvertálásra is, de 
ezek meghaladják a disszertáció kereteit. (Bővebben lásd: Füstös 1977) 
37 Nem minden esetben célravezető azonban a legprecízebb adatfelvételi szintre törekedni. Ha jövedelmi 
adatokra vagyunk kíváncsiak, sok esetben az eleve kategorizált válaszok hasznosabbak lehetnek esetleg 
azért, mert nem is tudnak pontos adatot mondani, vagy nem akarnak pontosan válaszolni. A hamis adatok 
csökkenthetők, ha ebben az esetben nem törekszünk a legpontosabb mérésre, és így a válaszmegtagadás 
valószínűsége is csökken. 
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(-10;-4) → -1 pont 
  (-4; 0) → 0 pont 
 (0;+4)  → +1 pont 

Ugyanígy kategóriákba soroljuk a vándorlási egyenleg, a népsűrűség, 
az öregedési index, korcsoportos megoszlások mutatóit, az egyes 
kategóriákhoz értelemszerűen kedvező esetben pozitív, kedvezőtlen 
esetben negatív számokat rendelve. Majd összeadjuk a pontokat, és 
máris előállt a demográfiai index. Természetesen ez csak egy példa, 
ettől eltérő módon is kialakítható az index. Súlyozhatjuk is valamely 
részmutatónkat, ha úgy ítéljük meg, a szerepe fontosabb a vizsgálati 
téma szempontjából, mint a többi részmutató. Mindig a szakmai 
tudásunkra van bízva, hogyan alakítjuk ki a részmutatók kategóriáit és 
a hozzárendelt ponthatárokat. Többféle pontozási módszert is ki lehet 
próbálni, majd azok összehasonlítása, összevetése után a legjobbat 
választjuk ki. Végül az indexváltozó értékterjedelmét kategóriákra 
bontjuk, így keletkezik a vizsgálatunkhoz megfelelő minősítés, pl. 
demográfiai helyzete igen kedvezőtlen, kedvezőtlen, átlagos, kedvező 
és igen kedvező. A kategóriák megfogalmazása és az értékhatárok 
megállapítása szakmai megítélésen alapul. Két szempontot kell szem 
előtt tartani a végső választásnál. Az egyik az, hogy az index terjedelme 
megfelelően nagy legyen, a másik az, hogy minden kategóriába 
elegendő esetszám essen (példák találhatók pl. Szűcs et al. 2001, 
Faluvégi és Komjáthyné 1995, vagy Csatári 1996 műveiben). 

3.2.3. Egy kistérség demográfiai indexe 
A következőkben a Váci kistérség 1997-ben készült helyzetfeltárás 
segítségével tekintsük meg a demográfiai elemzés alapját képező 
statisztikai alapadat-táblát és mutatórendszert, majd azt, hogy milyen 
elemzés készíthető a mutatók alapján képezhető index segítségével. 
Első lépésben el kell készíteni az alapadatokat tartalmazó 
táblázatot. 
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Harmadik lépésben a kiszámolt mutatók egy bizonyos csoportját ún. 
indexben egyesíthetjük.  
Ennek az az előnye, hogy míg demográfiai mutatónk sokféle van, 
külön-külön kielemezhetjük minden szempontból a térségi társulást 
alkotó településeket, addig a mutatókat egy indexbe vegyítve, együttes 
hatásuk megjelenik, s így egyszerűbbé teszi a jellemzést. Az index 
segítségével a települések demográfiai sorrendje képezhető egyszerre 
minden tényező figyelembevételével. 
Az alábbi összesítés a Váci kistérségbe tartozó 20 település demográfiai 
helyzetének indexszel történő jellemzését mutatja be. A részindexek 
értékhatárainak meghatározása az egyes mutatók kistérségi átlagtól 
való eltérés-mértékén alapul. Mutatói alapján a �nagymértékű� negatív 
irányú eltérés esetén kap ún. hátránypontot egy adott település.  
A határok meghatározására nem lehet előre gyártott képletet adni. 
Minden egyes elemzésnél figyelembe kell venni a kistérség sajátos 
viszonyait is, és a térség egészéhez mérten kell a települések 
besorolását elvégezni. Így népsűrűségi mutató esetén ha a település 
népsűrűsége nem éri el az országos átlag  felét � 54 fő/km2 alatt van �,  
akkor 2-es értéket kapott, ha 120 fő/km2 és 54 fő/km2 közé esik, akkor 
1-est, egyébként 0-t. A népességváltozás esetében ha a népesség 
veszteség meghaladja az évi átlagos 0,5%-ot, akkor 2 pontot, ha kisebb 
mértékű a csökkenés, akkor 1 pontot kap a település. Kormegoszlások 
esetében, ha a 15 év alattiak aránya, ill. a 60 év felettiek aránya 
mutatóknál ha egy település értéke a kistérségi átlag alatt van, akkor 1, 
különben  0 értéket rendelünk hozzá. Az öregedési index alapján a 
100% feletti mutató érték esetében 1 pontot, 100% alatti érték esetén 0 
pontot kap a település. A természetes szaporodási index képzésekor a 
népességcsökkentő hatás mértékét és tendenciáját is figyelembe 
vesszük. Ha kismértékű negatív értékű de pozitív tendenciájú mutató, 
akkor 1 pontot kap, ha erősen negatív értékű vagy negatív tendenciájú, 
akkor 2 pontot kap a település az indexben. Végül összegezzük az 
indexpontokat. Az index értéke 11 és 0 közé eshet. A 0 indexű 
település demográfiai szempontból átlagon felüli kedvező helyzetűnek 
mondható. A 11 hátránypontot kapott településre különös gondot kell 
fordítani, hogy a kedvezőtlen helyzetet és folyamatokat megszüntessük, 
ill. megfordítsuk. 
A kistérség területe 47 719 ha, azaz 477 km2, amelyen 73 516 ember él. 
Egyetlen városa a kistérségnek a térség központja, Vác.  
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Nincs 500 fős vagy az alatti település a kistérségben. A települések 
többsége 1 000�5 000 fő között van. Elnéptelenedéssel veszélyeztetett 
település mindössze kettő van a 20-ból, Püspökszilágy és Kisnémedi. 
A térség népsűrűsége magas, 149,8 fő/km2. Kiemelkedik a községek 
közül Sződliget, 518,8 fő/km2-es népsűrűségével (Vác népsűrűsége 
546,7). Alacsony népsűrűségű település mindössze négy van, a két 
elnéptelenedő falun kívül Csővár és Szokolya népsűrűsége nem éri el 
az 45 fő/km2-t sem. A viszonylag magas népsűrűségű települések 
eredményezik a térség �jellemzően vidéki� (vagyis nem alapvetően 
vidéki) voltát, nem áll messze a városi minősítéstől. A térség lakóinak 
79,9%-a városi településen él. 
Szaporodási kedv nem kifejezetten jellemző a térségre, az ezer lakosra 
jutó születések száma alacsonyabb az országos átlagnál. Emellett 
azonban a halálozási ráta is elmarad az országos értéktől. Így a 
természetes szaporodási mutató kevésbé negatív, mint az országos 
érték, de a térség rendkívül nagy eltéréseket mutat e tekintetben. Igen 
kedvezőtlen helyzetű Püspökszilágy és Kisnémeti, ahol rendkívül 
magas a halálozási ráta, erősen negatív a természetes szaporodási 
mutató és nagyfokú az elvándorlás. Kormegoszlás szerint vizsgálva a 
településeket szintén van néhány kiemelkedően hátrányos helyzetű 
település, ezek Püspökszilágy, Kisnémeti a nagyon magas (tartósan 
magas) öregedési indexével, ami fokozatos elöregedést jelez. Igen 
alacsony a 15 év alattiak aránya, és kiugróan magas a 60 év felettiek 
aránya a két településen. 
Vácduka, Csővár, Nagymaros és Verőce szintén kedvezőtlen 
korösszetételt mutat. A térség öregedési indexe együttesen jobb 
értékkel rendelkezik, mint az országos átlag. 
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5. táblázat 
A kistérség indexpontjai 

 nép-
sűrűség 

népesség 
változás % 
(1990-1997) 

15 év 
alattiak 

aránya % 
1997 

60 év 
felettiek 

aránya % 
1997 

öregedési 
index  

% 
1997 

term. 
szap. 

ezrelék 
1997 

vánd. 
egyenleg 
ezrelék 

1997 

 
Index 

RÁD 1 1 1 1 1 2 0 7 
PÜSPÖKSZILÁGY 2 2 1 1 1 2 2 11 
KISNÉMEDI 2 2 1 1 1 2 2 11 
VÁCDUKA 1 0 0 1 1 1 0 4 
SZOKOLYA 2 1 1 1 1 2 0 8 
ŐRBOTTYÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 
SZŐD 1 0 0 0 0 0 0 1 
GALGAGYÖRK 1 0 0 0 0 0 0 1 
VÁCRÁTÓT 2 0 0 0 0 2 2 6 
ACSA 2 1 0 1 1 2 0 7 
PENC 1 0 0 0 0 2 1 4 
VÁCHARTYÁN 0 0 1 0 0 1 0 2 
PÜSPÖKHATVAN 1 2 0 1 1 1 0 6 
VÁC 0 1 0 0 0 2 2 5 
CSŐVÁR 2 1 1 1 1 2 2 10 
KOSD 1 1 1 1 1 2 0 7 
SZŐDLIGET 0 0 0 0 0 1 0 1 
NAGYMAROS 0 0 1 1 1 2 0 5 
VERŐCE 0 0 1 1 1 2 0 5 
KISMAROS 0 0 1 0 0 0 2 3 
Kistérség együtt 0 0 0 0 0 2 0 2 

Forrás: Saját feldolgozás 

Három csoportba sorolhatjuk az indexérték alapján a településeket: 
Átlagos (4,5,6,7 pontos), az átlagnál kedvezőbb (0,1,2,3 pontos) és 
demográfiai szempontból veszélyeztetett települések.  
6. táblázat 

A települések csoportosítása 
Az átlagnál kedvezőbb 

helyzetű települések 
Átlagos települések Kedvezőtlen helyzetű 

települések 
ŐRBOTTYÁN 
SZŐD 
GALGAGYÖRK 
SZŐDLIGET 
VÁCHARTYÁN 
KISMAROS 

VÁCDUKA 
PENC 
VÁC 
NAGYMAROS 
VERŐCE 
VÁCRÁTÓT 
PÜSPÖKHATVAN 
RÁD 
ACSA 
KOSD 

SZOKOLYA 
CSŐVÁR 
PÜSPÖKSZILÁGY 
KISNÉMEDI 

Forrás: Saját feldolgozás 

Hasonló eljárással készíthető infrastrukturális, szociális, gazdasági stb. 
index is. 
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A későbbi többváltozós elemzéseim során szintén alkalmazásra kerül 
hasonló eljárással készült demográfiai index. 

3.2.4. A Human Development Index kistérségi adaptációja  
Az első Human Development Report (1990) egy új lehetőséget 
mutatott be a fejlettség mérésére a várható élettartam, a képzettség és a 
jövedelem kombinációjából képzett emberi fejlődési index 
létrehozásával. A társadalmi-gazdasági eltérés mérőegységeként 
találták ki, amely a minimum- és maximumértékeken alapul minden 
egyes dimenzió esetében, s ezen a skálán mutatja meg, hogy az egyes 
országok hol helyezkednek el 0 és 1 közötti értéktartományban.  
Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési programja (UNDP) a HDI-
számításához az alábbi három részindexet használja: 

− a születéskor várható élettartam indexet, 
− a felnőtt korú lakosság írni-olvasni tudása, valamint az általános 

iskolákba, a közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe 
beiratkozottak aránya mutatókból a képzettségi indexet, 

− és az 1 főre jutó GDP indexet. 
Összefoglalóan az alábbi képlet mutatja meg az index képzésének 
logikáját.  

    Maximum Xi � Xij 
Iij = 1 −   
              Maximum Xi � Minimum Xi 

 
ahol az Iij az i-edik indikátor a j-edik országban. Például Iij a 
születéskor várható élettartam indexe, Xij a születéskor várható 
élettartam értéke Magyarországon. �Maximum Xi� a születéskor 
várható élettartam adatsorból a legnagyobb értékkel rendelkező ország 
adata, a �Minimum Xi� a legkisebb értékkel rendelkező ország adata38. 
Országonként kiszámolják a három részindexet, majd egy adott ország 
HDI-értéke a három részindex átlaga lesz. 

                                      I1j+ I2j+ I3j 
     HDIj = 

                                          3 
 

                                                 
38 Magyarországon a Világgazdasági Kutatóintézetben a megyei szintű HDI számítása során a képletet 
annyiban módosították, hogy a számlálóban nem az aktuális érték maximális értéktől való távolságát, 
hanem a minimális értéktől való távolságát szerepeltetik, ezáltal a hányados 1-ből való kivonása 
feleslegessé vált (Nemes Nagy 2000). 
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Az index egyik módszertani sajátossága az, hogy ha a legkisebb és 
legnagyobb érték egybeesik az országok, régiók vagy kistérségek 
adatsorának szélső értékeivel, előfordulhat, hogy valamely terület HDI-
értéke 0, illetve 1-es értékű lesz. Abban az esetben például, ha egy adott 
kistérség mind a három részindex esetében a sereghajtó, vagy épp a 
sorvezető szerepét tölti be, az emberi fejlettség indexének értéke 0, 
illetve 1 lesz. A humánindex 0 értéke zavaró lehet, hiszen arra 
gondolhatunk, hogy egy bizonyos területen élők humán fejlettsége 
egyenlő zérussal. Itt azonban nem erről van szó. A HDI-érték az egyes 
területek egymáshoz viszonyított helyzetét állapítja meg. Husz (2001) 
jelzett egy további problémát, miszerint előfordulhat az is, hogy 
amennyiben a fejlődés például az analfabetizmus vagy a születéskor 
várható élettartam terén minden országban, térségben azonos mértékű 
növekedést mutat, egy későbbi időpontra számolt HDI-érték nem 
változik. Maga az index tehát nem azt mutatja meg, hogy abszolút 
értelemben mennyire fejlett emberi erőforrás tekintetében egy adott 
térség, csupán a rangsorban elfoglalt helyzetét hivatott megjeleníteni. 
Az egyszerűség kedvéért azonban 1994-től az UNDP a szélső értékeket 
rögzítette az országok közötti összehasonlító vizsgálatokhoz. Ezzel 
lehetővé tette, hogy az évről évre újraszámolt értékeket idősorosan is 
össze lehessen hasonlítani. A képzettség esetén a minimumértéket 0%-
nak, a maximumértéket 100%-nak tekintik, így egy olyan országban, 
ahol az írástudók aránya a felnőttek körében 75%, az index értéke 0,75 
lesz. Hasonlóképpen, a születéskor várható élettartam legalacsonyabb 
értékét 25 év-ben, a legmagasabbat pedig 85 évben rögzítették. Így 
például a várható élettartam indexe abban az országban, ahol a 
születéskor várható élettartam 55 év, 0,5-ös értéket kap. Ezzel a 
módszerrel kiküszöbölhetők az egyes alapmutatók különböző 
dimenzióiból adódó problémák. 
A szélső értékek önkényes meghatározása bizonyos esetekben újabb 
problémákat vet fel. Míg a képzettségnél egyértelműen meghatározható 
a felső és alsó szélső érték (0% és 100%), a születéskor várható 
élettartam minimum- és maximumértékének meghatározása már nem 
ilyen egyszerű. Nem garantálható, hogy a legkisebb érték alatt, illetve a 
legmagasabb érték felett nem lesz országos érték, mely újabb 
bonyodalmakat okoz (sőt okozott, példa Ruanda esete, 1994-ben a 
születéskor várható élettartam csak 24 év volt). Ugyanez a probléma 
adódhat a GDP önkényes szélső értékének megállapítása 
következtében.  
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A társadalmi-gazdasági és regionális különbségek jól ismertek, de a 
HDI plasztikusan mutatja ezek sajátosságait az egyes országokon belül 
is. Először az 1993-as jelentés tartalmazott részletes adatokat az USA 
népcsoportjai (fehérek, feketék, spanyolul beszélők) között. Ezek az 
adatok komoly vitát indukáltak a társadalompolitikai szakértők és a 
döntéshozók között. A HDI országon belüli területi egységekre történő 
számítására korábban több országban is sor került. Így például 
Lengyelországban, Brazíliában, Egyiptomban, Mexikóban, 
Németországban, Indiában stb. 
A magyar alkalmazások területi szempontú megjelenése Nemes Nagy 
József nevéhez fűződik (Nemes Nagy 2000). Elemzésében megyei 
szintű adatokat és összehasonlításokat közöl. Az 1990-es állapotból 
kiindulva az 1996/1997-es helyzetben javuló és romló HDI-pozíciójú 
megyéket különített el.  
A humán fejlettség mutatója a két időszak között romlott az 1990-ben 
átlag alatti értékkel jellemzett megyék közül Baranya, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Tolna 
megyében. 1990-ben az átlag alatti értékkel bírt Bács-Kiskun, Hajdú-
Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, de az 1990-es évek 
második felére már javítottak pozíciójukon. A vizsgálat megállapította: 
az 1990-ben átlag alatti értékkel szereplő megyék csoportja kettévált, 
egy részük HDI-értéke tovább romlott, más részük lassú felzárkózást, 
javulást mutat. 
Az FVM által támogatott kutatásunk során statisztikai kistérségekre 
vonatkoztatott területi elemzést és összehasonlítást végeztünk. Olyan 
mutatót próbáltunk kidolgozni, amely az országon belül kistérségi 
szintre is vetíthető, így a kistérségi különbözőségek kifejezésére is 
alkalmas lehet, megtartva a HDI alapgondolatát. A módszer 
továbbfejlesztett változatában az index metodikája megegyezik a HDI 
metodikájával, és a mutatók hasonló folyamatokat írnak le (Obádovics 
és Kulcsár 2003, 2004). 
A hazai módszertan és a kutatás eredményei 
A Magyarország kistérségeire vonatkozó humánindex (továbbiakban 
HDI) számításához három részindexet képeztem: 

− Képzettségi index, 
− Jövedelmi index, 
− A születéskor várható élettartam indexe. 
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Képzettségi index: Számításához két mutatót, az írástudók aránya a 6 
évesnél idősebb népességen belül, és a 6 évesnél idősebb népesség által 
átlagosan elvégzett osztályszám mutatókat használtam fel (1990-es 
népszámlálási adatokból). A két mutatóból képzett indexet súlyozással 
összevontam, mégpedig úgy, hogy az írástudók aránya a 6 évesnél 
idősebb népességen belül index kétharmad súllyal39, míg a 6 évesnél 
idősebb népesség által átlagosan elvégzett osztályszám index 
egyharmad súllyal szerepel a képzettségi indexben. 
Az �írástudók aránya a 6 évesnél idősebb népességen belül� index 
számítása esetében Xmax értéknek a 100-at tekintettem, ezzel azt 
jelezve, hogy az elvárás írástudás tekintetében az, ha a teljes felnőtt 
korú lakosság rendelkezik ezzel a képességgel. 
Jövedelmi index: Számításához az 1 állandó lakosra jutó személyi 
jövedelem mutatóját használtam fel (Adatforrás: APEH Sztadi, 1999). 
A születéskor várható élettartam indexe: A születéskor várható 
élettartam ötéves átlagadataiból (Adatforrás: KSH, 1996−2000.) 
képeztem. 
Végezetül a humánindexet a három részindex számtani átlagából 
kaptam meg. A HDI-értékek 0 és 1 közé esnek. A magasabb érték 
kedvezőbb helyzetű besorolást jelent. Magyarország valamennyi 
kistérségét három csoportba soroltam a HDI szerint: magas (0,600 
feletti értékek), közepes (0,400−0,599) és alacsony (0,400 alatt) értéket 
elért kistérség. Magyarország kistérségeinek maximális HDI-értéke 
0,812 volt (Győri kistérség), a legkisebb értéket a Nyírbátori kistérség 
esetében kaptam (0,133). Az országos HDI-érték 0,613. 
Az ország kistérségei között tehát közel hatszoros különbséget 
tapasztalhattunk. Ez a nagymértékű területi differenciáltság komoly 
gondot okoz az egyes térségek gazdasági teljesítő képességében és a 
forrásvonzó képességében.  
Összhangban a kistérségi eredményekkel, jelentős eltérések láthatók a 
megyék és a régiók között is. Az országos átlagot meghaladó 
indexértékkel csak öt dunántúli megye büszkélkedhet (Győr-Moson-
Sopron, Vas, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom). A sereghajtó 
három megye a következő: Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg. Az egyes régiók közötti különbségek is 

                                                 
39 A súlyok meghatározása az ENSZ képzettségindex-számítása szerint történt. 
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látványosak: Nyugat-Dunántúl áll az első helyen (0,891) és az Észak-
Alföldi régió az utolsó (0,164). 
A HDI jelentős differenciáltságot mutat a kistérségek vidékiségének 
jellege szerint40. Az alapvetően városi kistérségek HDI-átlaga 0,64, a 
jellemzően vidéki térségeké 0,58, az alapvetően vidéki térségeké pedig 
0,38 volt.  

7. táblázat 
A magyarországi kistérségek megoszlása a vidékiség jellege és  

a humánindex értékei szerint 
Alacsony HDI Közepes HDI Magas HDI Összesen 

A kistérségek A kistérségek A kistérségek  A kistérségek A vidékiség jellege 

száma % száma % száma % száma % 

Alapvetően vidéki 54 91 31 53 7 22 92 62 

Jellemzően vidéki 5 9 24 41 20 62 49 33 

Alapvetően városi − − 3 6 5 16 8 5 

Összesen 59 100 58 100 32 100 149 100 

Forrás: Saját feldolgozás 

Az alacsony HDI-értékkel bíró kistérségek több mint kilenctizede az 
alapvetően vidéki térségek csoportjába tartozik. Ez az arány a közepes 
HDI-értékű csoportban még meghaladja az 50%-ot, de a magas HDI-
értékkel rendelkező kistérségek esetében csak 22%. 
A 92 alapvetően vidéki kistérség 59%-a  az alacsony HDI-értékű 
csoportba tartozik, és mindössze a 8%-a rendelkezik magas HDI-
értékkel. Az alapvetően városi jellegű kistérségek 62%-a magas HDI-
értékű, és nincs közöttük alacsony HDI-értékű kistérség. 
A vidékiség jellege és a humánindex értéke, vagyis az emberi 
erőforrások állapota igen erősen összefügg (Lásd M2. melléklet). 
Vannak olyan alapvetően vidéki jellegű térségek, ahol a HDI-értéke 
igen magas, és a városi jellegű kistérségeknek sem mindegyike 
                                                 
40 az OECD által kialakított módszertan szerint alapvetően városi, jellemzően vidéki, alapvetően vidéki 
kistérségeket különböztetünk meg. 
Vidéki település az, melynek a népsűrűsége 120 fő/km2 alatt van.  

Alapvetően városi kistérség: melyben a vidéki települése(ke)n élők aránya kevesebb mint 15%. 
Jellemzően vidéki kistérség: melyben a vidéki települése(ke)n élők aránya 15−50% között van. 
Alapvetően vidéki kistérség: melyben a vidéki települése(ke)n élők aránya több mint 50%.  

A módszer alapjait lásd: Creating Rural Indicators for Shaping Territorial Policy. OECD Publication, Paris, 
1994. 
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jellemezhető magas HDI-értékkel. A magas HDI-értékkel rendelkező, 
de az OECD kritériumai szerint alapvetően vidékinek minősülő 
kistérségek a következők: a Sárvári, a Mosonmagyaróvári, a Csornai, a 
Celldömölki, a Csepregi, a Gyöngyösi és a Gárdonyi kistérség. 
A közepes HDI-értékkel jellemezhető, de alapvetően városi kistérségek 
közé a Tatabányai, a Miskolci és a Gödöllői kistérség tartozik. 
1. térkép 

A Human Development Index területi differenciáltsága 

 
Készült: SZIE-KTI Térinformatikai Stúdió, 2004. 

3.3. A vidéki munkanélküliség elemzésénél alkalmazott 
többváltozós módszerek 
A folyamatok, jelenségek vizsgálatának megkezdésekor legtöbbször 
nem ismert, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek lényeges 
információtartalommal bírnak. Melyek azok a tényezők, amelyek egy 
bizonyos folyamatra jelentősen hatással vannak, és hogy a lényeges 
összetevők milyen rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Az 
összefüggések feltárása, a változók számának csökkentése történhet 
azáltal, hogy a kevésbé lényeges információtartalmú változókat 
elhagyjuk, vagy úgy, hogy a változókban hordozott információt ún. 
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látens változókban tömörítjük. A változók számának csökkentésével az 
alapvető összefüggések tisztábban kirajzolódhatnak.  
A többváltozós statisztikai módszerek közül pl. a faktoranalízis 
alkalmazható a változók számának csökkentésére, illetve a kevésbé 
fontos változók kiszűrésére is. 
Alcsoportok kialakítására, a legjobban hasonlító esetek (pl. települések) 
alcsoportba rendezésére alkalmas módszer lehet a klaszteranalízis. Egy 
feltételezett csoportbesorolás helyességének ellenőrzését, a csoportok 
társadalmi-gazdasági profiljának feltárását pl. diszkriminancia-
analízissel végezhetjük el. 

3.3.1. Faktoranalízis 
Éltető és munkatársai (1982) részletesen ismertetik a közgazdasági 
számításoknál alkalmazható sztochasztikus modelleket. A 
faktoranalízis az egyik leginkább elterjedt eljárás a sokváltozós 
feladatok megoldására. Alkalmazása ott vezethet �pozitív� eredményre, 
ahol a vizsgált változók jelentős részben sztochasztikus kapcsolatban 
állnak egymással. 
A faktoranalízis módszer előnye, hogy olyan összetett mutatók 
előállítására is alkalmas lehet, amelyek közvetlenül nem mérhető 
jelenségekre vonatkoznak, képes a jelenségek közötti belső 
összefüggések feltárására (Bartók 1983). 
Jahne és Vahle (1974) megállapítják, hogy a faktoranalízis célja az, 
hogy a változók sokaságából kevesebb számú faktort vezessen le, 
amelyek az összefüggések pontosabb magyarázatát teszik lehetővé. A 
faktorok száma általában lényegesen kisebb, mint a valószínűségi 
változók száma. Mivel az információk nagy részét a faktorok 
összessége visszatükrözi, a vizsgált probléma lényegesen egyszerűbbé, 
áttekinthetőbbé válik.  
A faktoranalízis tehát olyan többváltozós matematikai statisztikai 
módszer, amely a mért, rendelkezésre álló nagyszámú változóból 
kevesebb számú látens változót állít elő oly módon, hogy az a lehető 
legkevesebb információveszteséggel járjon, azaz a megfigyelési 
változók varianciájának nagy részét magyarázza. A fennmaradó, nem 
magyarázott részt specifikus hatásnak tekintjük (Szelényi 2002). Az 
adatredukciós eljárás lényege az, hogy az új képzett változókba, 
faktorokba tömöríti az eredeti változókat. A faktorok egymástól 
függetlenek � korrelálatlanok (ortogonálisak), míg az egyes faktorokat 
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képező változók a faktorral magával szoros korrelációban vannak. A 
faktorok kialakítása azon a hipotézisen alapul, miszerint a 
változócsoportokat valamilyen közös háttérben ható tényezők 
befolyásolják. A faktort alkotó változók alapján meghatározható, illetve 
bizonyos esetekben nevesíthető a háttérhatás. A faktorok értelmezése 
azonban igen nehéz feladat. A faktoranalízis alaphipotézise szerint 
minden sztenderdizált változó felírható bizonyos fiktív, önálló 
jelentéssel nem bíró változók, az ún. faktorok lineáris 
kombinációjaként (Francia 1976). 
A faktoranalízishez hasonló adatredukciós eljárás a főkomponens-
analízis. Abban különbözik a két módszer egymástól, hogy míg a 
faktoranalízis során a látens struktúrák feltárása a cél a faktorok 
segítségével, addig a főkomponens-analízis célja a maximális 
információtartalom megőrzése. A főkomponens az eredeti változók 
információtartalmából a legtöbbet megőrző index (Székelyi és Barna 
2002). A továbbiakban eltekintek a faktoranalízis egyéb módszereinek 
ismertetésétől, csak a főkomponens-analízisre fektetem a hangsúlyt, 
későbbi adatfeldolgozásom során ezt alkalmazom. 
A főkomponens-elemzés definiált faktorokat alkalmaz. Az iniciális 
faktorok ortogonálisak, vagyis egymástól függetlenek. Fő célja az 
adatredukciós lehetőségek feltárása. A főkomponensek a megfigyelt 
változók lineáris kombinációjaként állnak elő. Az első főkomponens az 
adatok lineáris összefüggésének legjobb összefoglalója. A 2. 
főkomponens az adatok második legjobb lineáris kombinációja, 
ortogonális az elsőre, s az első által nem magyarázott, ún. reziduális 
szórásrészért felelős. Az első komponens hatásának kiiktatása után a 
legnagyobb reziduális szórásrészt magyarázza. Addig folytatódik ez az 
eljárás, amíg a változó szórásának egésze �el nem fogy�. Kiindulásként 
tehát annyi főkomponens van, ahány változó. 
A faktorsúly-mátrix elemei azt fejezik ki, hogy az egyes faktorok 
milyen mértékben járulnak hozzá a megfigyelési változók értékeihez 
(Szelényi 2001). 
Szerencsés esetben minden változó alapvetően csak egy faktor 
függvénye. Ezek faktorkomplexitása 1. Előfordulhat azonban, hogy egy 
változó egyforma mértékben súlyozódik több faktor által. Az ilyen 
változók jelentésének meghatározása nem egyszerű, mert több mint egy 
dimenziót képviselnek. 
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Egy változónak a faktorok által magyarázott szórását a változó 
kommunalitásának nevezik.  
Az adott faktor jelentősége úgy számolható ki, ha az adatok szórásának 
általa magyarázott részét összegezzük. Ez egyenlő a megfelelő 
faktorsúlyok négyzetösszegével, mely megegyezik az adott 
főkomponens sajátértékével.  
A rotált faktorok értelmezése, elnevezése a kutató legnehezebb 
feladata. A faktorok segítségével további többváltozós feldolgozásokat 
végezhetünk. A faktorokat bevonhatjuk a klaszteranalízisbe, a 
többdimenziós skálatechnikákba, a diszkriminancia-analízisbe, stb. 

3.3.2. Klaszteranalízis  
Ha egy N elemű sokaságot egy osztályozó változó szerint kívánunk 
csoportosítani, akkor a sokaság elemeinek egy adott ismérv szerinti 
sorba rendezéséről van szó. Ha egy másik osztályozó változót is 
figyelembe kell venni, akkor az előbbi sorba rendezett sokaságot 
általában már nem tarthatjuk meg, hanem különböző elemeket 
tartalmazó csoportokat kell alkotnunk. Ha egy harmadik osztályozó 
változóra is tekintettel akarunk lenni, akkor az újabb csoportosítás az 
előbbi csoportokat tovább bontja. Ha így egy negyedik, ötödik 
osztályozó változó szerinti további csoportosítást akarunk végezni, a 
hagyományos módon történő osztályozás szerint már alig, vagy nem is 
tudunk megbirkózni a problémával. 
Egyszerre több osztályozó változó szerinti csoportosításra alkalmas 
eljárás a klaszteranalízis. A csoportképzés alapja a sokaság elemeinek 
elhelyezkedése az N dimenziós térben, amikor a sokaság egy-egy 
eleme a tér egy-egy pontja. 
A feladat a sokaság homogén osztályokba sorolása. Ezen a sokaság 
olyan felbontását értjük, hogy a kapott részhalmazok, vagyis a 
csoportok diszjunktak (egymást kizáróak) legyenek, és együttesen a 
teljes sokaságot adják, és homogének legyenek valamilyen definiált 
értelemben.  
Meg kell határozni azt a mérőszámot, amellyel az objektumok térbeli 
elrendeződését, távolságaikat vagy hasonlóságaikat mérni akarjuk. A 
leggyakrabban használt távolságfüggvény az euklideszi távolság, bár 
alkalmazása nem problémamentes. Sokszor össze nem hasonlítható 
jellemzőket kell összeadni. Sokal és Sneath (1963) áthidaló 
megoldásként az adatok sztenderdizálásával oldották meg a problémát. 
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Véleményem szerint a sztenderdizálással kiküszöbölhető a különböző 
mértékegységekből adódó probléma.  
Számos más távolságdefiníció is létezik (pl. Gower 1971). A 
Mahalanobis-távolság egy eljárás a sztenderdizációs eljárás 
általánosítására. A sztenderdizált változókon alapuló négyzetes 
euklideszi távolság az összes négyzetes távolságot osztja egyenként a 
megfelelő varianciával. Amikor a változók nem függetlenek, a 
távolságot úgy kell meghatározni, hogy a korreláció mértékét be kell 
venni a számolásba. A Mahalanobis-távolság éppen ezt teszi (Afifi és 
Azen 1979).  
A legtöbb esetben a különböző távolságmérési eljárások különböző 
távolságmátrixot eredményeznek, s így eltérő összetételű klaszterekhez 
vezetnek. Amikor a változóknak eltérő a mértékegységük, ajánlatos a 
távolságszámítás előtt az adatokat sztenderdizálni. Valamint ha erős 
negatív, ill. pozitív korreláció van a változók között, segítségünkre 
lehet, ha olyan sztenderdizációs technikát választunk, amely a 
kovarianciát, vagy a varianciát bevezeti a számítási eljárásba. 
Az analitikus klaszterező eljárások két általános kategóriája a 
hierarchikus és a nemhierarchikus klaszterezés. 

Hierarchikus klaszterező eljárás 
A hierarchikus eljárások lehetnek akár agglomeratív, akár divizív 
(összegző, illetve szétszedő) eljárások. 
Az agglomeratív eljárásban kiinduláskor N klaszterünk van, ahány 
megfigyelés, annyi klaszter. A következő lépésekben a két legközelebb 
álló klasztert egyesítjük, így eggyel csökken a klaszterek száma 
lépésről-lépésre. Az utolsó lépésnél minden megfigyelés egy csoportba 
gyűjtve egyetlen klasztert alkot. Az eljárás hierarchikus, mert egyszerre 
csak két eset vagy klaszter egyesítése történik, és ezek már együtt 
maradnak az utolsó lépésig. A divizív eljárás ennek pont a fordítottja, 
kiinduláskor egy klaszterünk van, amely az összes megfigyelést 
tartalmazza. A következő lépésekben egyenként különválasztjuk azokat 
az eseteket, amelyek a legjobban különböznek a többi által alkotott 
csoporttól. A legtöbb általánosan használt program agglomeratív típusú 
klaszterezést végez, ezért a továbbiakban a divizív eljárással nem 
foglalkozom. 
A centroid módszer a távolságok meghatározásának egyik, a 
legszélesebb körben alkalmazott módszere. A centroid módszerben a 
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klaszterek közötti távolság úgy határozható meg, mint a csoportok 
súlypontjainak távolsága (a centroid a klaszterben szereplő esetek 
súlypont-koordinátája vagy átlagértéke). Ha egy klaszter egyetlen 
megfigyelést tartalmaz, akkor a centroid maga a megfigyelés 
pontértéke. Az eljárás a centroidok közötti távolságok alapján 
legközelebb álló csoportok összevonásával folytatódik.  
A klaszteralkotás egymást követő lépéseit dendrogrammal, vagy fa 
gráffal ábrázolhatjuk.  
Többféle klaszteregyesítési módszer közül választhatunk, amelyeket a 
egyes számítógépes programok is támogatnak. Bármelyik módszert 
alkalmazzuk, az eredmények sok esetben nem egyértelműek, ezért 
érdemes egynél többféle klaszterező módszert is kipróbálni, majd 
hasonlítsuk össze az eredményeket. 
Hacsak nincs határozott elkülönülés a csoportok között, nem reális 
egyértelmű eredményeket várni a klaszteranalízistől. Főként, ha a 
megfigyelések nem lineáris tulajdonságokkal rendelkeznek, problémát 
okozhat a különböző csoportok kialakítása.  
A klaszteranalízis érzékeny a kiugró adatok létezésére, ezért a 
feldolgozás előtt meg kell vizsgálni az extrém adatokat. Ha tényleges 
mérési adatról van szó, célszerű kétféleképpen elvégezni az elemzést, a 
kiugró értékekkel együtt és azok kihagyásával is. A két eredmény 
összevetésével hozzuk meg a döntést. Általában az, hogy a 
klaszteranalízis eredménye elfogadható-e, saját ösztönös érzéseinken, 
illetve szakmai tudásunkon alapul. Javíthatjuk az eredményeket, ha az 
adatokat véletlenszerűen két részhalmazra bontjuk, és mindkét részén 
elvégezzük egymástól függetlenül a klaszteranalízist, majd az 
eredményeket összevetjük. A klasztereket stabilnak tekintjük, ha 
mindkét részmintában hasonló objektumok alkotnak klasztereket.  
Célravezető lehet, ha a változószám csökkentésére a klaszteranalízist 
megelőzően főkomponens-analízist vagy faktoranalízist alkalmazunk, 
majd a kapott faktorokkal végezzük el a klaszteranalízist. Ez az eljárás 
a változószámot jelentősen lecsökkenti, s ezzel a következtetések 
levonását a lehetőségek szerint megkönnyíti, főleg, ha valóban a 
legfontosabb tényezők kerültek kiválasztásra. 
Bármelyik módszert is alkalmazzuk az eseteink csoportosítására, az 
eredmények csak lehetséges kimenetek. A többszöri futtatások, más-
más technikák, módszerek alkalmazása akár a sztenderdizálásra, 
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távolságmérésre vagy magára a csoportképzésre, sőt már a változók 
sorrendjének megváltoztatása esetén is eltérő eredményekhez jutunk. 
Mindezek arra hívják fel a figyelmet, hogy kellő szakmai tudás nélkül 
igen nehéz az eredmények értékelése, illetve könnyen téves 
következtetéseket vonhatunk le.  
Fontos döntési probléma, hogy hogyan válasszuk meg a klaszterek 
számát. Nincs rá semmilyen elfogadott eljárás. Az egymást követő 
lépéseknél adódó klaszterek közötti távolság jó irányadó lehet. Akkor 
célszerű megállni, amikor pl. a távolságérték túllép egy bizonyos 
értéken, vagyis amikor a soronkövetkező távolság jóval nagyobb az 
előzőeknél, hirtelen ugrás következik.  

A K-középpontú klaszterező eljárás 
Nagyon nagy elemszám esetén problémát jelent a hierarchikus 
klaszterezés eredményeként keletkező távolságmátrix és dendrogram 
áttekinthetetlenül nagy mérete. Ilyen esetben, illetve ha a klaszterszám 
előre adott, különösen alkalmas a K-középpontú klaszterezési eljárás, 
amelyet MacQueen 1967-ben talált ki (MacQueen 1967). 
A K-középpontú klaszterezés egy népszerű nem hierarchikus eljárás, 
melyben a klaszterszámot előre meg kell határozni41. Ha megadtuk a K 
klaszterszámot, az alapalgoritmus a következő: 

1) Első lépésben az adatokat K kiindulási klaszterbe osztjuk.  
2) Kiszámoljuk a K klaszter súlypontját, illetve centroidját. 
3) Egy adott esetre nézve kiszámoljuk az összes centroidtól való 
távolságot. Ha az eset legközelebb a saját klaszterének 
centroidjához van, akkor ott marad, máskülönben átkerül abba a 
klaszterbe, amelyiknek a centroidjához a legközelebb van. 
4) Az esetleges átrendeződés után újból kiszámoljuk a 
centroidokat. 
5) A 3. és 4. lépés ismétlődik mindaddig, amíg találni olyan 
esetet, amelyet át kell helyezni. 

A K-középpontú klaszterező eljárás rendszerint sztenderdizált 
adatokkal dolgozik, és Euklideszi távolságot számít. A hierarchikus 
klaszterezésnél különféle módszerek közül választhatunk az adatok 

                                                 
41 Amennyiben egyértelműen nem tudjuk eldönteni, hány klaszterbe soroljuk az eseteket, 
érdemes többféle klaszterszámmal elvégezni az eljárást 
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sztenderdizálására, a távolságszámításra, valamint a klaszterek 
egyesítésére is. 

3.3.3. Diszkriminancia-analízis  
A diszkriminancia-analízis egy olyan módszer, amely egy tetszőleges 
osztályozásról eldönti, hogy a változók közül melyek azok, amelyek az 
esetek adott osztályba való tartozását leginkább meghatározzák, vagy a 
változók alapján milyen más osztályozás lenne a legmegfelelőbb.  
 A kialakított csoportok homogenitásának ellenőrzésére alkalmas 
módszer lehet tehát a diszkriminancia-analízis (Bartók 1982). Ez az 
eljárás alkalmas arra, hogy megállapítsuk: a figyelembe vett változók 
alapján egy-egy eset, objektum beleillik-e az adott csoportba. 
Másképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a diszkriminancia-analízis 
arra szolgál, hogy alacsony mérési szintű függő változót magas mérési 
szintű független változókkal magyarázzon. 
A csoportok elkülönülését leginkább magyarázó változók kiválasztása 
is diszkriminancia-analízissel végezhető. Ezek a változók a leginkább 
diszkrimináló változók. A magyarázó változók lineáris 
kombinációjával a lehető legjobb elkülönülést biztosító függvényt 
keressük. Ezt a függvényt diszkrimináló függvénynek, vagy 
diszkriminancia-funkciónak is nevezik. Az alapvető különbség a 
főkomponens-analízis és a diszkriminancia-analízis között az, hogy 
míg a főkomponens-analízis esetében a cél a változó redukció mellett a 
maximális információ-tartalom megőrzése, addig a diszkriminancia-
analízis olyan új változókat akar létrehozni, amelyek segítségével a 
lehető legjobban elkülöníthetők a függő változóval definiált csoportok 
(Székelyi és Barna 2002). Az elkülönülés a csoportátlagok 
különbözőségén és a csoportokat alkotó elemek átlag körüli szórásán 
alapul. A csoportokat szétválasztó függvények az egyes változók 
szóráselemzésével határozhatók meg. 
A diszkriminancia-analízis főbb lépései a következők: 

− Kiindulási csoportbesorolás; 
− A csoportok közötti különbségek vizsgálata szóráselemzéssel; 
− A csoportokat szétválasztó diszkrimináló függvények 

meghatározása; 
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− Az eredmények értékelése, a diszkrimináló erő vizsgálata, a 
csoportbesorolás jóságának minősítése, esetleg új csoportok 
kialakítása. 

A csoportokat szétválasztó függvények meghatározása történhet az 
összes változó együttes figyelembevételével, vagy csak a lényeges 
változók lépésenkénti kiválasztásával. Ez utóbbi módszer a 
lépésenkénti diszkriminancia-analízis. 
A változóknak a csoportátlagok eltérésében játszott szerepét a 
szóráselemzéssel kiszámított F-érték jellemzi. Ha egy adott változó 
esetében a csoportátlagok közötti eltérés (külső szórásnégyzet) 
lényegesen felülmúlja a belső varianciát, akkor ennek a változónak 
jelentős elkülönítő ereje van, bevonható a diszkrimináló függvénybe. 
Lépésről-lépésre mindig a legnagyobb F értékkel rendelkező változó 
kerül bevonásra. 
A változók bevonásának befejezése után kerül sor az ún. kanonikus 
változók előállítására. Az első kanonikus változó az eredeti változók 
olyan lineáris kombinációja, amely a legjobban diszkriminál a 
csoportok között. A második kanonikus változó a következő legjobban 
elkülönítő lineáris kombináció, mely merőleges az elsőre, így 
koordinátatengelyként ábrázolhatók (Füstös et. al 1986). 
A diszkrimináló függvényértékek alapján újból csoportosíthatók az 
esetek. Az eredeti csoportbesorolás és az új, diszkrimináló függvények 
alapján történő besorolás összevetésével kiszámolható a �találati� 
arány. Ez az ún. találat-mátrixban jelenik meg darabszámokkal és %-
osan is (Székelyi és Barna 2002). 
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4. ELEMZÉSEK, EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben megvizsgálom a vidéki munkanélküliség területi 
differenciáltságának helyzetét Magyarországon a korábban bemutatott 
módszerek alkalmazásán keresztül. A szakirodalom áttekintése során 
kiderült, hogy a munkanélküliség alakulásánál Magyarországon, de 
más országokban is, a területi differenciáltság tényezőinek, a regionális 
eltéréseknek kiemelkedő jelentősége van. A bemutatott módszerek 
sokfélesége jelzi azokat a lehetőségeket, amelyek a munkanélküliség 
elemzésénél rendelkezésünkre állnak. Elemzésemben természetesen 
csak néhány, a szakirodalom alapján is lényeges módszer 
alkalmazhatóságát mutatom be a magyar munkanélküliségi 
adatbázison. Elemzésem alapvetően két részre osztható. Az első 
részben különböző indexek és mutatók alkalmazhatóságát tesztelem a 
vidéki térségekben42. Az összehasonlító elemzések során a vidéki 
térségtípusokra fektettem a fő hangsúlyt. A második részben néhány 
alapvetően fontos és a szakirodalomban különböző gyakorisággal 
előforduló multivariáns módszer alkalmazását mutatom be a vidéki 
munkanélküliség adatbázisán. 

• Első lépésben arra kerestem választ, mely társadalmi és 
gazdasági mutatók vannak hatással a munkanélküliségi rátára. 

• Főkomponens-analízissel a vidéki munkanélküliség egyik 
lehetséges tipizálását végeztem el, három faktort állítva elő 26 
változóból. 

• A kistérségek csoportosítására alkalmas klaszteranalízis bemeneti 
változóiként szolgált ez a faktorcsoport, melynek során a 
klaszterező eljárással 10 kistérség-típust különböztettem meg, 
melyekre egymástól jelentősen eltérő munkanélküliségi 
karakterek voltak jellemzők. 

• Diszriminancia-analízissel mutattam ki az egyes kistérségi 
típusok eltérő társadalmi, gazdasági jellegzetességeit. 

                                                 
42 A vidékiség kategóriáit a már korábban jelzett OECD-tipológia alkalmazásával határoztam meg. E 
tipológia szerint �alapvetően vidéki� térségnek tekintettem azokat a kistérségeket (92 db), ahol a 
lakónépesség több mint 50%-a 120 fő/km2 értéknél alacsonyabb népsűrűségű � vidéki településen él. 
�Jellemzően vidéki� kategóriába azok a kistérségek tartoznak (49 db), amelyeken a népesség 15-50 %-a él 
vidéki településen. A �városi kistérségekben� (8 db) a lakosság kevesebb mint 15%-a él vidéki településen. 
Budapestet kihagytam a feldolgozásból speciális helyzete miatt. 
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4.1. A munkanélküliség elemzése a társadalmi-demográfiai 
jellemzőik alapján 
Az elemzések során igyekeztem a munkanélküliséget új oldalról 
megvilágítani, területi differenciálódását elemezni a vidékiség, és a 
munkanélküliségi arány idősoros alakulása alapján kialakított 
kategóriák mentén. 
Elsőként az egyedi soros munkanélküliségi adatbázis különböző 
metszetek szerinti aggregálásával előállítottam a kistérségi szintű 
adatállományt, alapadatokkal és kistérségi átlagértékekkel. Az 
alapadatokból mutatókat, az átlagértékekből indexeket képeztem az 
összehasonlíthatóság és a jobb elemezhetőség céljából. Így a 
munkanélküliek átlagéletkorából �korindex�-et, a munkanélküliség 
átlagos időtartama változóból �időindex�-et, az iskolai végzettségre 
vonatkozó adatokból �iskindex�-et állítottam elő.  
Az indexek alkalmasak arra, hogy a kistérségeket jellemezzem a 
munkanélküliek bizonyos megoszlásai alapján, mint az életkor, iskolai 
végzettség, a munkanélküliség időtartama, vagy a nemzetgazdasági 
szektorhoz való tartozás.  
A munkanélküliségi arány43 idősoros adatai alapján a kistérségeket 
három kategóriába soroltam: (1) amelyekre általában a magas 
munkanélküliség volt jellemző; (2) amelyeken általában átlagos volt a 
munkanélküliség mértéke; illetve (3) ahol jellemzően alacsony volt a 
munkanélküliségi arány. A három kategóriát összevetettem a vidékiség 
kategóriáival. A tartósan magas munkanélküliséggel sújtott, alapvetően 
vidéki kistérségek (33 kistérség) alkotják a munkanélküliségi 
szempontból legveszélyeztetettebb csoportot.  
A következőkben először a munkanélküliségi arány alakulását 
vizsgálom meg, majd az aránykategóriák létrehozásának menetét 
mutatom be. Ezt követően a munkanélküliek nemenkénti, életkor 
szerinti, iskolai végzettség szerinti megoszlását, a munkanélküliség 
időtartama alapján végzett elemzéseket, valamint a munkanélküliek 
szektoriális megoszlását vizsgálom a vidékiség kategóriái és az 
aránykategóriák alapján. 

                                                 
43 A munkanélküliek aránya a 18-59 éves népességen belül. 



 75 

4.1.1. A munkanélküliségi arány és az aránykategóriák a vidéki 
kistérségekben  
Amint már korábban szóltam róla, Magyarországon 1989 óta tartják 
nyilván a munkanélkülieket hivatalosan. A regisztrált munkanélküliek 
adatbázisa évről évre hasonló szerkezetben a rendelkezésemre állt. 
1989-ben a munkanélküliség nyilvántartása területileg nem egyszerre 
alakult ki, a regisztráció beindulása nem volt mindenhol 
zökkenőmentes. Voltak olyan kistérségek, ahol a munkanélküliség 
problémája nem jelentkezett mindjárt az első évben. Éppen ezért az 
elemzések többsége az 1990-2003 közötti időszakon alapul. 
A munkanélküliségi arány alakulása a vidékiségi kategóriák szerint 
idősorosan a következőképpen alakult: 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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16

Alapvetõen vidéki Jellemzõen vidéki Alapvetõen városi Budapest  
A vidékiség kategóriái az OECD módszertanát követik.  
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal, saját feldolgozás 

1. ábra: A munkanélküliségi arány alakulása 1989 - 2002 között a 
vidékiség kategóriái szerint 

 
Az alapvetően vidéki kistérségek adatai jelentősen eltérnek a 
jellemzően vidéki és városi térségek értékeitől. Az ábráról leolvasható, 
hogy az első pillanattól kezdve sokkal nagyobb mértékben sújtja a 
vidéki területeket a munkanélküliség problémája, mint a városi 
területeket. 
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A kistérségekben tapasztalható munkanélküliségi arány időrendi 
adatsorából egy új változót, a teljes időtartamra vonatkozó jellemzőt, az 
ún. aránykategóriát hoztam létre a következők szerint.  
Minden évben az adatsor megoszlásán belüli helyzete alapján egy adott 
kistérség a következő három típus valamelyikébe tartozhatott, és ennek 
megfelelően az alábbi értékek valamelyikét vehette fel a aránykategória 
változója: magas munkanélküliségi arány esetén (+1)-et, átlagos 
munkanélküliségi arány esetén 0-t, alacsony munkanélküliségi arány 
esetén (-1)-et. Magas munkanélküliségi aránynak az adatsor felső 
quartilisébe44 eső kistérségek tartoztak, míg alacsony munkanélküliségi 
aránynak az adatsor alsó quartilisébe eső értékeket minősítettem. A 
középen elhelyezkedő 50% az átlagos munkanélküliségi arány 
minősítést kapta. 
8. táblázat 

A munkanélküliségi arány negyedelő értékei 
1990-2002 között 

 Munkanélküliek Percentilisek 
 aránya 25 50 75 

1990 0,7 1,3 2,2
1991 5,5 7,9 10,8
1992 9,8 13,2 16,6
1993 9,4 12,2 15,4
1994 7,5 9,7 12,3
1995 7,0 8,9 11,7
1996 6,5 8,7 11,6
1997 6,4 8,4 11,5
1998 5,6 7,4 10,2
1999 5,4 7,6 10,6
2000 4,7 6,6 10,1
2001 4,4 6,3 10,1
2002 4,4 6,2 10,4

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal, saját feldolgozás 
 

Összeszámolva a különböző értékeket, egy adott kistérségre 
megkaptam, hogy hány alacsony, átlagos és magas munkanélküliségi 
minősítést kapott. Az egyes kategóriákat az értékek következő 
kombinációi alapján határoztam meg:  

                                                 
44 Felső quartilis: Az adatsor felső negyede, felső 25%-a.  
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9. táblázat  

a) Tartósan alacsony munkanélküliségi aránykategória 
Magas 

munkanélküliségi 
arány-értékek száma 

Átlagos 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma

Alacsony 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

13 
12 
11 
10 
 9 
 8 
 7 
 6 

 
b) Átlagos munkanélküliségi aránykategória 

Magas 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 

Átlagos 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma

Alacsony 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
8 
12 
11 
10 
8 
9 
8 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

 
c) Tartósan magas munkanélküliségi aránykategória 

Magas 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 

Átlagos 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 

Alacsony 
munkanélküliségi 

arány-értékek száma 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
13 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

Forrás: Saját feldolgozás 
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Mint a táblázatokból látható, első lépésben alacsony, átlagos, illetve 
magas munkanélküliségi kategóriába azokat a térségeket soroltam, 
amelyek a 13 évből legalább 8 évben alacsony, átlagos, illetve magas 
aránnyal rendelkeztek. 10 kistérség kivételével minden kistérség 
egyértelműen azonosítható volt. A maradék 10 kistérség besorolásáról 
annak alapján döntöttem, hogy az évek folyamán melyik két 
kategóriába esett a munkanélküliségi arány értéke. Így azok a 
kistérségek, amelyek 6 vagy 7 évben átlagos, 7 vagy 6 évben pedig 
alacsony aránnyal rendelkeztek, az alacsony munkanélküliségű 
kategóriába, míg amelyek 6 vagy 7 évben átlagos, 7 vagy 6 évben 
pedig magas aránnyal rendelkeztek, a magas munkanélküliségű 
kategóriába kerültek. Olyan kistérség, amely keverten előfordult volna 
alacsony és magas munkanélküliségű kategóriában is, mindössze 
egyetlenegy volt, a Mezőkovácsházi kistérség, ahol 1990-ben még 
alacsony volt a munkanélküliségi arány, de az összes többi évben a 
felső 25%-ban helyezkedett el, így ennek a térségnek a besorolása sem 
volt vitás. 
Végeredményben 37 tartósan magas, 72 átlagos és 40 tartósan alacsony 
munkanélküliségi aránnyal rendelkező kistérséget kaptam. 
2. térkép 

A munkanélküliségi aránykategória megoszlása 

 
Készült: SZIE-KTI Térinformatikai Stúdió, 2004. 
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A aránykategóriákat a vidékiségi kategóriák szerint megfigyelve azt 
tapasztaltam, hogy az alapvetően vidéki kistérségek jellemzően tartósan 
magas munkanélküliségi aránnyal, míg a jellemzően vidéki és a városi 
kistérségek alacsony munkanélküliségi aránnyal rendelkeznek. (A 
kistérségek listáját lásd az M3. mellékletben.) A következő táblázatban 
pl. a tartósan magas munkanélküliségű kategória sorát megfigyelve 
láthatjuk, hogy a peremeloszlásokhoz (24,8%) viszonyítva a 
keresztmetszet részaránya messze magasabb (35,9%), vagy az 
alapvetően vidéki kategória oszlopát tekintve az együttes megoszlás 
61,7%, ezzel szemben a tartós munkanélküliségű kategória ugyanezen 
megoszlási értéke 89,2%!45 (lásd 10. táblázat) 
10. táblázat 

A vidékiség és a munkanélküliségi aránykategóriák kapcsolata 
kistérségi szinten 

  Vidékiség (OECD)  
Munkanélküliségi 
Aránykategória 

Megnevezés Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Együtt 

Tartósan magas Esetszám 
Sorszázalék 
Oszlopszázalék

33 
89,2 
35,9 

4 
10,8 

8,2 

0 
0,0 
0,0 

37 
100,0 

24,8 
Átlagos Esetszám 

Sorszázalék 
Oszlopszázalék

47 
65,3 
51,1 

21 
29,2 
42,9 

4 
5,6 

50,0 

72 
100,0 

48,3 
Tartósan 
alacsony 

Esetszám 
Sorszázalék 
Oszlopszázalék

12 
30,0 
13,0 

24 
60,0 
49,0 

4 
10,0 
50,0 

40 
100,0 
2608 

Együtt Esetszám 
Sorszázalék 
Oszlopszázalék

92 
61,7 

100,0 

49 
32,9 

100,0 

8 
5,4 

100,0 

149 
100,0 
100,0 

Forrás: Saját feldolgozás 

Önmagában a vidékiség még nem biztos, hogy (ebből a szempontból) 
hátrányos helyzetet jelent, bizonyítja ezt az is, hogy az alapvetően 
vidéki kistérségek közül egy tucatnak tartósan alacsony a 
munkanélküliségi arány mutatója. Valószínűsíthető, hogy az alapvetően 
vidéki területen elhelyezkedő és tartósan magas munkanélküliséggel 
jellemezhető kistérségekben a munkahelyek hiánya, a városoktól való 
távolság, a kedvezőtlen demográfiai helyzet és folyamatai miatt 
egyhamar nem fog változni a helyzet. Ezért azokat az alapvetően vidéki 
kistérségeket, amelyek tartósan magas munkanélküliségi aránnyal 
rendelkeznek, munkanélküliség szempontjából a leghátrányosabb 
helyzetűeknek minősítem.  

                                                 
45 Az összefüggést statisztikailag is igazolta a Chi2-próba eredménye. 
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3. térkép 
Alapvetően vidéki kistérségek tartósan magas munkanélküliségi 

aránnyal 

 
Készült: SZIE-KTI Térinformatikai Stúdió, 2004. 

4.1.2 Férfiak és nők aránya 
A munkanélküliségi arányt nemenként elemezve minden évre azt 
kapjuk eredményül, hogy a férfiak arányértéke szignifikánsan 
magasabb, mint a nőké. Ez a különbség fennáll mind a város és vidék 
között, mind pedig a munkanélküliségi arány kategóriái között.46   
Érdemes megjegyezni azonban, hogy Európa számos országában ez az 
arány fordított, így például Franciaországban a nők munkanélküliségi 
rátája 10%, a férfiaké 8,1%, volt 2003. januárjában47, és ugyancsak a 
nők rátája magasabb Ausztriában, Belgiumban, Görögországban, 
Luxemburgban, Olasz és Spanyolországban is, de ezt tapasztaljuk a 
Cseh Köztársaságban, Cipruson, Lengyelországban és Lettországban is.  
Ha a különböző vidékiségi kategóriákban a munkanélkülieken belül a 
nemek arányát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy az urbanizáltabb térségekben 
a nők valamivel nagyobb arányban képviseltetik magukat a 
munkanélküliek között (11. táblázat). 

                                                 
46 A két nem munkanélküliségi arány mutatóját minden évre T-próbával hasonlítottam össze. Az eredmény 
minden esetben 99%-os szinten is szignifikáns különbséget mutatott. (P=0,00)  
47 Forrás: EUROSTAT 
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11. táblázat 
A nemek aránya a munkanélkülieken belül        (%)   

Vidékiség Nők aránya Férfiak aránya Összesen 
Alapvetően vidéki 45,9 54,1 100,0 
Jellemzően vidéki 50,4 49,6 100,0 
Alapvetően városi 53,8 46,2 100,0 
p=0,000 
Forrás: FH 2003.,  Saját feldolgozás 
 

Az alapvetően vidéki területeken a férfiak jelentős túlsúlyban vannak, 
az alapvetően városi térségekben ez az arány épp a fordítottja. A 
jellemzően vidéki kategóriában közel azonos a két nem aránya a 
munkanélkülieken belül.  
A munkanélküliségi aránykategóriák szerint vizsgálva a nemek szerinti 
eltérést a kistérségekben, azt tapasztaljuk, hogy a tartósan magas 
munkanélküliséggel jellemezhető kistérségekben a férfiak aránya jóval 
felülmúlja a nők arányát (58%�42%), az átlagos és tartósan alacsony 
arányú kistérségekben pedig ez az arány közel egyenlő.  

4.1.3. A munkanélküliek átlagéletkora a kistérségekben 
A munkanélküliség tömeges megjelenésének kezdeti időszakában a 
munkanélküliek átlagéletkora alacsonyabb volt, mint napjainkban, 
1993 és 2003 között pedig folyamatos emelkedés (34,5-ről 37,3-ra) volt 
tapasztalható. Ennek oka abban keresendő, hogy egyrészt kezdetben a 
nyugdíj előtt álló embereket szociálpolitikai megfontolásokból inkább 
korengedménnyel nyugdíjba küldték, illetve bizonyos területeken 
szinte tömegesen rokkantnyugdíjasként léptek ki a munkaerő-piaci 
rendszerből. Később ezek az okok, illetőleg lehetőségek megszűntek, a 
nyugdíjkorhatárt felemelték, akit lehetett, már nyugdíjaztak és a 
piacgazdaság erősödésével a szociálpolitikai megfontolások kevésbé 
érvényesültek. 
A 2001-es évet kivéve a teljes időtartamra jellemző, hogy a 
munkanélküliek között a férfiak átlagéletkora magasabb volt, mint a 
nőké, bár 2003-ra a különbségek jelentősen csökkentek. 
A munkanélküliségi aránykategóriák mentén vizsgálva a kistérségeket, 
azt tapasztaljuk, hogy a tartósan alacsony munkanélküliségi arányú 
térségekben jelentősen magasabb a munkanélküliek átlagéletkora, mint 
a tartósan magas munkanélküliségi arányú kistérségek esetében. Ez arra 
a társadalmi jelenségre utal, hogy a munkanélküliség szempontjából 
hátrányosabb helyzetben lévő térségekben az egyébként elhelyezkedés 
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szempontjából esélyesebb fiatalok sem találnak már munkát, míg a 
kedvezőbb helyzetű térségekben ez elsősorban az idősebbekre igaz. 
12. táblázat 

A munkanélküliek átlagéletkora a munkanélküliségi  
aránykategória szerint       (év)   

 
Aránykategória 

Férfiak 
átlagéletkora

Nők 
átlagéletkora

Átlagéletkor 
együtt 

Tartósan magas 
Tartósan alacsony 

36,67 
39,16 

37,10 
37,70 

36,85 
38,41 

Forrás: Saját feldolgozás, FH 2003. 

A regisztrált munkanélküliek átlagéletkor-adatsorából elkészítettem az 
ún. korindexet48, mely lehetővé teszi a kistérségi differenciálódás jobb 
megfigyelését és elemzését. A korindex létrehozásának módszere a 
HDI módszertanát követi, azaz egy adott kistérség korindexe a 
kistérségek közül a legkisebb átlagéletkor-adattól való távolság és a 
teljes értékterjedelem hányadosa adja százalékban kifejezve. A képlet a 
következő: 

    Xij � Minimum Xi 
Iij =  
          Maximum Xi � Minimum Xi 

 
A korindex értéke 0 és 100 közé esik, minél magasabb egy kistérség 
korindex-értéke, annál magasabb a munkanélküliek átlagéletkora az 
adott kistérségben.  
A korindex eloszlását a különböző vidékiségi kategóriákra a 2. ábra 
mutatja. 
 

                                                 
48 A korindex a 2003. évi regisztrált munkanélküliek adatbázisán alapszik. 
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2. ábra: Korindex a vidékkategóriák szerint49 

 
Az alapvetően vidéki kistérségek korindex-átlaga 49,7, a jellemzően 
vidéki kistérségekre 52,6, míg az alapvetően városi kistérségek 
átlagértéke 60,2. Ez is arra mutat, hogy az alapvetően vidéki térségek 
egyben a munkanélküliség szempontjából is hátrányosabb helyzetben 
vannak, a munkanélküliek átlagéletkora is alacsonyabb.  
Ugyanezt a munkanélküliségi aránykategóriák szerint vizsgálva azt 
tapasztaljuk, hogy a tartósan magas munkanélküliségi arányú 
térségeknek alacsonyabb a korindex-átlaga (43,5), mint az átlagos vagy 
alacsony munkanélküliségi arányú térségeknek (49,7 és 60,9), vagyis 
ahol nagyobb a munkanélküliség mértéke, ott az átlagéletkor 
alacsonyabb. Mindez egybecseng a korábban leírtakkal (az 
összehasonlító ábrát lásd az M4. mellékletben). 
A foglalkoztatottak és a munkanélküliek korkategóriánkénti 
összevetéséből azt tudhatjuk meg, hogy egy bizonyos korcsoport 
kisebb, vagy nagyobb súllyal szerepel a munkanélküliek között, mint a 
foglalkoztatotti kategóriában. A 2001-es népszámlálási adatokat és a 
2001-es munkanélküliségi adatokat vizsgálva a vidéki kistérségtípusok, 
valamint a aránykategória-típusok szerint az alábbiakat tapasztaljuk. 
 
                                                 
49 A kiugró értékek fent: Lenti és Letenyei, alul Kisvárdai kistérség. 
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13. táblázat 
A foglalkoztatottak és a munkanélküliek megoszlása korkategóriák 
szerint a térség vidéki jellege és munkanélküliségi aránya alapján 

 (%) 
Megnevezés 15�29 

éves 
30�39 
éves 

40�49 
éves 

50�59 
éves 

60 éves 
és több 

Összesen

 Vidékiség jellege szerint 
Alapvetően vidéki  

Foglalkoztatott 
 

26,6 26,3 30,9 15,2
 

1,0 100,0
Munkanélküli 31,4 26,1 26,8 14,9 0,8 100,0

Jellemzően vidéki  
Foglalkoztatott 

 
26,9 25,4 30,5 16,1

 
1,1 100,0

Munkanélküli 32,0 25,1 26,3 15,8 0,8 100,0
Alapvetően városi 

Foglalkoztatott 
 

26,4 25,5 30,0 16,8
 

1,3 100,0
Munkanélküli 30,0 24,9 27,0 17,0 1,1 100,0

 Munkanélküliségi aránykategória szerint 
Tartósan magas arány 

Foglalkoztatott 
 

25,9 27,2 31,5 14,5
 

0,9 100,0
Munkanélküli 32,1 28,0 27,2 12,2 0,5 100,0

Átlagos arány 
Foglalkoztatott 

 
26,8 25,7 30,8 15,6

 
1,1 100,0

Munkanélküli 31,8 25,6 26,7 15,1 0,8 100,0
Tartósan alacsony arány 

Foglalkoztatott 
 

27,3 25,1 30,0 16,5
 

1,1 100,0
Munkanélküli 30,2 23,8 25,9 18,8 1,3 100,0

Forrás: Saját feldolgozás, KSH Népszámlálás 2001, FH 2001. 
 
Az adatsor azt jelzi, hogy a foglalkoztatott és a munkanélküli fiatalok 
(15�29 évesek), valamint a középkorúak (40�49 évesek) aránya tér el 
jelentősen. A fiatalok között a munkanélküliek aránya magasabb, a 
középkorúak esetében a foglalkoztatottak részaránya a magasabb. A 
vidékiségi kategória, illetve az aránykategória azonban nem 
befolyásolja a jelzett korcsoportokon belüli megoszlást. 

4.1.4. A munkanélküliek iskolai végzettsége szerinti megoszlása a 
kistérségekben  
A regisztrált munkanélküliek egyedi soros adatbázisa az iskolai 
végzettséget kilenc szinten tartja nyilván. A megfelelő csoportok 
összevonásával az alábbi iskolai végzettségi kategóriákat határoztam 
meg: 8 általánosnál kevesebb (ISK1), 8 általános (ISK2), középiskola 
érettségi nélkül (ISK3), érettségi (ISK4), felsőfokú végzettség (ISK5). 
A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlását nemek 
szerint a 14. táblázat tartalmazza. 
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14. táblázat 
Nemek és iskolai végzettség a munkanélküliek körében 

Iskolai végzettség kategóriák nemenkénti bontásban             (fő)
NEM ISK1 ISK2 ISK3 ISK4 ISK5 Összesen 

Férfi 14 689 68 072 73 781 27 345 5 538 189 425 
Nő 12 678 61 151 43 943 44 923 7 819 170 514 
Együtt 27 367 129 223 117 724 72 268 13 357 359 939 

A nemek aránya az iskolai végzettség kategóriákon belül           (%)
Férfi 53,7 52,7 62,7 37,8 41,5 52,6 
Nő 46,3 47,3 37,3 62,2 58,5 47,4 
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Az iskolai végzettség kategóriák százalékos megoszlása            (%)
Férfi 7,8 35,9 38,9 14,4 2,9 100,0 
Nő 7,4 35,9 25,8 26,3 4,6 100,0 
Együtt 7,6 35,9 32,7 20,1 3,7 100,0 
Forrás: FH 2003., Saját feldolgozás 
 
Megállapítható, hogy az alacsony iskolai végzettségű kategóriákban a 
férfiak, míg a magasabb iskolai végzettségű kategóriákban a nők 
aránya magasabb. A munkanélküli nők átlagosan magasabb iskolai 
végzettségűek, mint férfi társaik.50 
A munkanélküliek iskolai végzettségének kistérségi átlagát úgy 
számoltam, hogy a 8 általánosnál kevesebb kategóriát 6 év, a 8 
általánost 8 év, az érettségi nélküli középiskolai kategóriát 10 év, az 
érettségizett kategóriát 12 év, a felsőfokú végzettséget pedig 16 év 
befejezett osztálynak51 tekintettem. Az iskolai végzettség átlagértéke 
9,6. A legalacsonyabb érték a Sásdi kistérségben (8,6), a legmagasabb a 
Dunakeszi kistérségben (10,8) volt. 
A munkanélküliek átlagos iskolai végzettségének adatsorából ún. 
�iskindex�-et készítettem, a korindex esetében bemutatott képlet 
alkalmazásával. Itt is 0 és 100 közé eső indexértékeket kapunk 
eredményül, a magasabb indexérték magasabb iskolázottsági szintet 
jelent. Az index átlagértéke 45,7, ezen belül az alapvetően vidéki 
kistérségekben 36,3, a jellemzően vidéki kistérségekben 58,5, míg az 
alapvetően városi kistérségekre 74,1. Meg kell azonban jegyeznünk, 
                                                 
50 Nem árt megjegyezni, hogy a foglalkoztatottakon belüli megoszlás fordítottan arányos a 
munkanélkülieken belüli megoszlással. A foglalkoztatottakon belül az iskolázatlanok aránya mindössze 
1%, a 8 általánost végzettek aránya 23,4%, az érettségi nélküli középiskolai végzettségűek aránya 34,1%, 
az érettségizettek aránya 28,7%, míg a foglalkoztatottak 12,8%-a felsőfokú végzettségű. 
 
51 Bár a megközelítés nem pontos, a kistérségi összehasonlítás céljára tökéletesen megfelel. 
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hogy a teljes népesség körében a vidékiség kategóriái hasonló 
eltéréseket mutatnak, ami azt jelzi, hogy a vidékiség �állapota� erősen 
összefügg a munkanélküliséggel is, mint ahogyan a térség 
iskolázottságával is.  
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3. ábra: Az iskolai végzettség index eloszlása a vidékiség 

kategóriákban 
A munkanélküliségi aránykategóriák szerint az iskolai végzettség index 
átlagértéke jelentős különbséget mutat. A tartósan magas 
munkanélküliségi aránykategóriájú kistérségek iskolai végzettség 
indexe 22,0, az átlagos csoporté 46,1, az alacsony munkanélküliségi 
aránykategóriájú térségekben pedig 66,8 az index átlaga. Ez ara utal, 
hogy a munkanélküliségi szempontból kedvezőtlenebb térségekben 
sokkal alacsonyabb a munkanélküliek iskolai végzettsége, mint a 
kedvezőbb helyzetű kistérségekben. (Az összehasonlító ábrát az M4. 
melléklet tartalmazza.) 

4.1.5. A kistérségek és a munkanélküliség átlagos időtartama  
A regisztrált munkanélküliek adatbázisa elemi szinten azt tartja 
nyilván, hogy egy adott munkanélküli hány hónapja jelentkezett 
először a munkaügyi kirendeltségen. Hat hónapon túl már összevontan 
kezelik az adatokat, vagyis a 6�12 hónapja munkanélküliek egy 
csoportba tartoznak, a 12�24 hónapja munkanélküliek, illetve a 24 
hónapon túli munkanélküliek szintén egy-egy csoportot alkotnak. A 
kategóriákból számított átlag sem matematikailag (ordinális szintű 
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változó), sem szakmailag nem helyes, mégis, az átlagértékek 
alkalmasak arra, hogy a kistérségi területi differenciálódást 
érzékeltessék. A kistérségek átlagértéke 8,2 volt, a legkisebb értékkel 
6,6 a Körmendi kistérség, a legnagyobb értékkel, 8,7-tel a 
Fehérgyarmati kistérség rendelkezett. 
Az átlagos időtartam alapján készült az ún. �időindex�. Minél nagyobb 
az időindex értéke, átlagosan annál hosszabb a munkanélküliség 
időtartama a térségben. Az időindex átlagértéke 73,6 volt. 
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4. ábra: Az időindex eloszlása a vidékiség kategóriákban 

Az alapvetően vidéki kistérségek időindexének átlagértéke 79,3, a 
jellemzően vidéki kistérségekben 66,2, míg az alapvetően városi 
kistérségekben ez az érték 53,1 volt. A legalacsonyabb indexértéke a 
jellemzően vidéki kategóriába tartozó Körmendi, majd a Soproni 
kistérségnek van, majd három városi kistérség következik. Az 
alapvetően vidéki kategóriába eső Kapuvári és Mosonmagyaróvári 
kistérségek kiugróan alacsony értékkel rendelkeznek a vidéki 
kategóriához képest. Az alapvetően vidéki kategóriában az index átlaga 
lényegesen magasabb, mint akár a jellemzően vidéki, akár a városi 
kistérségek hasonló értéke. 
Mindezekből következik, hogy a vidéki területeken átlagosan tovább 
tart a munkanélküli állapot, vagyis nehezebben találnak munkát az 
emberek, mint a nem vidéki térségekben. 
A munkanélküliségi aránykategóriák szerint is hasonló differenciákat 
érzékelhetünk; a tartósan magas munkanélküliségi arányú térségek 
indexátlaga 92,3, az átlagos aránnyal bíró térségek átlaga 76,4, az 
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alacsony munkanélküliségi arányú kategóriában 51,1 átlagértéket 
kapunk. (Összehasonlító ábrát lásd az M4. mellékletben.) 

4.1.6. Az egyes indexek között összefüggések 
A bemutatott indexek között  szignifikáns összefüggést 
tapasztalhatunk. Az összefüggések értelmezése azonban nem 
problémamentes. A jobb megértés érdekében tekintsük át, mit is 
jelentenek az indexértékek.  

• Minél nagyobb a korindex értéke, annál magasabb a 
munkanélküliek átlagéletkora az adott kistérségben.  

• A magasabb időindexhez tartósabb munkanélküli állapot tartozik.  
• Az iskindex nagyobb értéke magasabb iskolai végzettséget jelent. 

Az indexek közötti korrelációt a 15. táblázat mutatja. 
15. táblázat 

Az indexek közötti összefüggés 

1 -,418** ,271**
, ,000 ,001

-,418** 1 -,756**
,000 , ,000
,271** -,756** 1
,001 ,000 ,

Pearson féle korreláció
Szignifikancia (kétoldali)
Pearson féle korreláció
Szignifikancia (kétoldali)
Pearson féle korreláció
Szignifikancia (kétoldali)

KORINDEX

IDOINDEX

ISKINDEX

KORINDEX IDOINDEX ISKINDEX

A korreláció 0,01 szinten szignifikáns (2-oldalú próba)**. 
 

Az iskolai végzettség indexe és az időtartam index erős negatív 
korrelációt mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a magasabb iskolai 
végzettség együtt jár a munkanélküliség alacsonyabb átlagos 
időtartamával. (Ábrát lásd az M5. mellékletben.) 
Az időindex és a korindex közepes negatív lineáris kapcsolatot mutat, a 
korindex és az iskolai végzettség indexe gyenge (de szignifikáns!) 
pozitív relációban áll. Ez így önmagában elég nehezen értelmezhető. 
Ha azonban felidézzük, mit tapasztaltunk a munkanélküliek 
átlagéletkorának elemzése során, amikor megállapítottuk, hogy a 
hátrányosabb helyzetű térségek átlagéletkora alacsonyabb, 
értelmezhetővé válik az összefüggés. Így értelmezve a korrelációs 
együtthatókat azt mondhatjuk, hogy a kedvezőbb helyzetű térségekben 
átlagosan rövidebb ideig tart a munkanélküli állapot, s magasabb az 
átlagos iskolai végzettség, mint az elmaradottabb térségekben. 
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16. táblázat 
Az első és utolsó tíz kistérség az indexek értékének növekvő 

sorrendjében 
A munkanélküliség 

átlagos időtartama index 
alapján (Időindex) 

A munkanélküliek 
átlagéletkora index 
alapján (Korindex) 

A munkanélküliek átlagos 
iskolai végzettsége alapján 

(Iskindex) 
1. Körmendi 
2. Soproni 
3. Dunakeszi 
4. Pilisvörösvári 
5. Budaörsi 
6. Kapuvári 
7. Szentendrei 
8. Mosonmagyaróvári 
9. Gyáli 
10. Gödöllői 
. 
. 
. 
140. Tiszafüredi 
141. Vásárosnaményi 
142. Szerencsi 
143. Ózdi 
144. Szikszói 
145. Kazincbarcikai 
146. Encsi 
147. Sellyei 
148. Edelényi 
149. Fehérgyarmati 

1. Kisvárdai 
2. Mátészalkai 
3. Nyíregyházi 
4. Csengeri 
5. Nyírbátori 
6. Vásárosnaményi 
7. Baktalórántházi 
8. Nagykállói 
9. Fehérgyarmati 
10. Tiszavasvári 
. 
. 
. 
140. Sárvári 
141. Kiskunfélegyházi 
142. Zalaszentgróti 
143. Zalaegerszegi 
144. Monori 
145. Pilisvörösvári 
146. Őriszentpéteri 
147. Nagykanizsai 
148. Letenyei 
149. Lenti 

1. Sásdi 
2. Edelényi 
3. Encsi 
4. Hevesi 
5. Sellyei 
6. Szikszói 
7. Lengyeltóti 
8. Marcali 
9. Letenyei 
10. Tiszavasvári 
. 
. 
. 
140. Váci 
141. Kőszegi 
142. Székesfehérvári 
143. Soproni 
144. Győri 
145. Szegedi 
146. Budaörsi 
147. Szentendrei 
148. Pilisvörösvári 
149. Dunakeszi 

Forrás: Saját feldolgozás 
 
Látható, hogy az időtartam indexe és az iskolai végzettség indexe jól 
megjeleníti a munkanélküliség szempontjából hátrányos és kevésbé 
hátrányos térségek csoportját. A kor alapján a legalacsonyabb értékkel 
rendelkező első tíz kistérség viszonylag homogén, a hátrányos 
kistérségek csoportját alkotják. A tíz legnagyobb korindex-értékű 
kistérségek halmaza azonban nem ad homogén csoportot, megtaláljuk 
itt az egyik legkedvezőbb helyzetű kistérségünket (Pilisvörösvár), de 
többségük jellemzően vidéki térség, átlagos, vagy alacsony 
munkanélküliségi aránnyal.  
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4.1.7. A munkanélküliek megoszlása szektorok szerint 
A munkanélkülieket a regisztrált munkanélküliségi adatbázisban 
aszerint is nyilvántartják, hogy az utolsó álláshelye, ahonnan 
munkanélküli állományba került, a gazdaság mely szektorába tartozik. 
A főbb kategóriák szerint összevontam a szektoriális adatokat, így 
mező- és erdőgazdaságból, iparból, valamint a szolgáltatásból kikerült 
munkanélkülieket különböztettem meg. 
 
17. táblázat 

A foglalkoztatottak és a munkanélküliek megoszlása  
szektorok szerint a különböző vidéki térségekben 
 

Megnevezés 
Mg-i szektor Ipari szektor Szolgáltató 

szektor 
Összesen 

 Alapvetően vidéki  
Foglalkoztatott (%) 12 37 51 100 
Munkanélküli (%) 23 33 44 100 
 Jellemzően vidéki  
Foglalkoztatott (%) 5 38 57 100 
Munkanélküli (%) 11 34 55 100 
 Alapvetően városi  
Foglalkoztatott (%) 2 35 64 100 
Munkanélküli (%) 6 26 68 100 
 Együtt   
Foglalkoztatott (%) 9 37 52 100 
Munkanélküli (%) 18 33 49 100 
Forrás: Saját feldolgozás 
 
Az alapvetően vidéki térségekben a mezőgazdaságból kikerült 
munkanélküliek jelentős súlyt képviselnek, a szolgáltató-szektorból 
kikerültek pedig a városias kistérségekben jelentősebbek. Az ipari 
szektor esetében nincs lényeges különbség a vidékiség jellegét illetően. 
Figyelemreméltó azonban az, hogy a mezőgazdasági szektorból 
kikerült munkanélküliek minden típusú térségben lényegesen 
felülreprezentáltak a szektor jelentőségéhez képest. Az alapvetően 
vidéki kistérségekben a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 12% 
volt, közel fele, mint a munkanélkülieken belüli arány. A jellemzően 
vidéki térségekben 5% volt, a munkanélküliek körében ennek 
kétszerese. a városi kistérségekben (Budapest nélkül!) pedig 1,7 % és 
6%. Az ipari szektorban a foglalkoztatottak aránya magasabb, mint a 
munkanélkülieken belül a szektor súlya, a szolgáltatási szektorban 
pedig a városi kistérségekben magasabb a munkanélküliek 
szektoraránya, mint a foglalkoztatottak szektorsúlya. Mindez jól 
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bizonyítja, hogy a mezőgazdaságból kikerült munkanélküliek szektoron 
belüli elhelyezkedési esélyei gyakorlatilag egyenlők a nullával, 
számukra csak az átképzés, pályamódosítás hozhat megoldást 
kilátástalan helyzetükre. 
Ugyanakkor a munkanélküliségi aránykategóriák mentén kitűnik, hogy 
a tartósan magas munkanélküliséggel sújtott térségekben a 
mezőgazdasági szektor erőteljesebben van jelen, mint azt a vidékiség 
esetében láttuk (26,2%), a szolgáltató-szektorból kikerült 
munkanélküliek aránya pedig a tartósan alacsony munkanélküliségi 
arányú térségekre jellemzőbb (57,7%). A foglalkoztatottsági adatokat 
elemezve érdekes megfigyelni azt, hogy a három munkanélküliségi 
kategória-típusban a szektorok megoszlása közel egyenletes52, egyedül 
az alacsony munkanélküliségi arányú térségekben tapasztalható 
alacsonyabb mezőgazdasági részarány. 

4.1.8. A tartósan magas munkanélküliségi arányú vidéki 
kistérségek gazdasági-társadalmi jellemzői 
A tartósan magas munkanélküliségi aránnyal rendelkező alapvetően 
vidéki kistérségek száma 33. Ezek a kistérségek tekinthetők a 
munkanélküliség szempontjából leginkább veszélyeztetett térségeknek. 
Összehasonlítva ezt a csoportot a nem ebbe a kategóriába tartozó többi 
vidéki kistérséggel (alapvetően és jellemzően vidéki kistérségek, 108 
db), azt tapasztaljuk, hogy az egyes társadalmi, gazdasági mutatók 
átlaga jelentős eltéréseket mutat. (Lásd M6-M7. mellékletek) Kivételt 
ez alól csak a népességváltozás mutató képez, amelyben nincs eltérés a 
kétféle térségtípus között. 
Demográfiai szempontból például a hátrányos helyzetű kistérségek 
népsűrűségének átlagértéke 56 fő/km2, a nem hátrányos vidéki 
kistérségek átlaga ezzel szemben 91 fő/km2. A hátrányos kistérségek 
jelentős népességveszteséget könyvelhetnek el a negatív vándorlási 
egyenlegük miatt. A hátrányos kistérségek természetes szaporodási 
egyenlege azonban kevésbé negatív, valószínűleg az ott élő nagyobb 
szaporodási hajlandósággal bíró népcsoportok miatt. 
A fiatalok aránya magasabb, az öregségi index alacsonyabb a 
hátrányosnak minősített kistérségcsoportban. A HDI értéke, s ennek 
megfelelően az elvégzett átlagos osztályszám valamint az egy főre jutó 
jövedelem a nem hátrányos kistérségekben kedvezőbb. 
                                                 
52 A tartósan magas, átlagos és tartósan alacsony arány mutatójú térségek részaránya: Mezőgazdaság: 10-
10-5%; Ipar 36-38-38%; Szolgáltatás 54-52-57%. Forrás KSH, népszámlálás 2001, saját feldolgozás. 
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Az ezer főre vetített személygépkocsik, illetve telefonfővonalak száma 
a hátrányos kistérségekben messze elmarad a többi vidéki kistérség 
átlagától. A vállalkozási hajlandóság a nem hátrányos térségekben 
magasabb, míg a hátrányos térségekben a jövedelempótló 
támogatásban részesülők aránya, valamint a rendszeres szociális 
segélyben részesülők aránya többszörösen meghaladja a nem hátrányos 
kistérségeket.  
Munkanélküliség szempontjából ezekben a térségekben a 
munkanélküliség átlagos időtartama hosszabb, a munkanélküliek 
átlagéletkora � akárcsak a népesség kormegoszlása � alacsonyabb, az 
iskolázottsága jóval alacsonyabb, mint a nem hátrányos térségekben. 
Ha megfigyeljük a hátrányos helyzetű kistérségek területi 
elhelyezkedését, nagyon jól kirajzolódik az északi-északkeleti 
országrész (Pl. Vásárosnamény, Nyírbátor, Fehérgyarmat, Mátészalka, 
Berettyóújfalu, Püspökladány, Nagykálló, Szerencs, Tiszafüred, 
Edelény, Encs, Szécsény stb.), valamint a dél-dunántúli országrész (Pl. 
Nagyatád, Sellye, Szigetvár stb.) mint két negatív góc. 
Összegzésképpen elmondható, hogy az általam képzett 
munkanélküliségi aránykategória és a vidékiségi kategória együttes 
alkalmazásával kiszűrhető az a 33 kistérség, amelyben a 
munkanélküliség igen súlyos problémát jelent, és ennek kezelése 
speciális programot igényel. Beavatkozás nélkül a munkanélküliség 
mértéke folyamatosan növekedni fog a jövőben is, bizonyos 
népcsoportok elvándorlása, az ottmaradók nagyfokú 
népességreprodukciós képessége pedig a szociális rászorultak számát 
növeli. 

4.2. A vidéki munkanélküliség elemzése többváltozós statisztikai 
módszerekkel 
A többváltozós statisztikai módszerekkel történő elemzés kézenfekvő 
első lépése egy változóredukciós eljárás, amelynek célja az, hogy a 
vidéki munkanélküliség jellegzetes típusait segítsen feltárni. Az eljárás 
során kialakult típusok térségi kötődésének vizsgálata ezek után azt 
mutatja meg, hogy találunk-e olyan kistérségeket, amelyekre egy 
bizonyos típusú munkanélküliség a jellemző. Ez utóbbi kérdésre a 
válasz a klaszteranalízis alkalmazásával adható meg, amelyben az 
egyes térségek a faktoranalízis eredményeképpen kapott faktorok 
segítségével tipizálhatók. Diszkriminancia-analízissel (a klaszterek 
mint függő változók) egyrészt a klaszterek homogenitása ellenőrizhető, 
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másrészt ami a fontosabb, megvizsgálható az egyes klaszterekhez 
tartozó kistérségek társadalmi-gazdasági profilja, és e profilok eltérései. 
Így az alkalmazott egymásra épülő három többváltozós módszer 
előnyeinek kihasználása révén alaposabb elemzés adható a vidéki 
munkanélküliség sajátosságairól. 

4.2.1. Faktoranalízis 
A faktoranalízis (főkomponens-analízis) alkalmazása során a vidéki 
térségek munkanélküliségének számos sajátosságát vizsgáltam. Így 
például a munkanélküliek iskolai végzettségére, életkorára, nemére és a 
kibocsátó gazdasági szektorra vonatkozó adatokat elemeztem. (A 
faktoranalízisbe bevont változók átlagát, szórását, kommunalitását és 
sajátértékét az M8. melléklet tartalmazza.) A változóredukciós-eljárás 
során a legtöbb esetben a változók meglepően magas szintű 
kommunalitását tapasztaltam. A teljes magyarázott variancia az 1,5-nél 
nagyobb saját értékkel bíró faktorokat figyelembe véve 71,1% volt. E 
feltételnek három faktor felelt meg. A rotált faktorsúlyok esetében az 
első faktor által magyarázott variancia 29,9%, a második faktor 
esetében 28,8%, a harmadik esetében 12,4% volt. A további elemzésbe 
csak azokat a faktorokat vontam be, amelyeknek a sajátértéke 
meghaladta az 1,5-et. A faktoranalízis eredményeképpen kapott három 
komponens sajátosságai a 18. táblázatban láthatók. 
Az első, legerősebb faktor az iskolai végzettség változóját tartalmazza, 
mégpedig oly módon, hogy a magasabb iskolázottságú társadalmi 
csoportok irányába mutat. Az érettségizett és felsőfokú iskolai 
végzettségű csoportoknak a komponenssel való korrelációja igen erős. 
Ide tartozik az a sajátosság is, hogy az alacsonyabb végzettségűek e 
faktorhoz negatív előjellel kapcsolódnak. További sajátosság, hogy a 
mezőgazdasági szektorból kikerülő munkanélküliek is itt találhatók, de 
szintén negatív előjellel. Ezt a faktort így a magas iskolázottság 
faktorának nevezhetjük. 
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18. táblázat 
Rotált komponens mátrixa 

Megnevezés Komponensek 
Munkanélküliek aránya % 1 2 3 

érettségizett 
8 általános isk. végzettségű  
felsőfokú végzettségű  
8 ált.-nál kevesebb isk. végzettségű 
mezőgazd. szektorból kikerült 
40-49 éves 
érettségi nélk. középfokú végzettségű 
munkanélküliek átlagéletkora (év) 
50-59 éves 
15-29 éves 
60 év feletti 
30-39 éves 
szolgáltató szektorból kikerült 
ipari szektorból kikerült 

0,904 
-0,854 
0,838 
-0,713 
-0,611 
-0,500 
0,378 
0,041 
0,222 
0,256 
0,373 
-0,372 
0,517 
0,006 

0,130 
-0,048 
0,206 
-0,183 
-0,059 
0,439 
-0,018 
0,990 
0,940 
-0,882 
0,740 
-0,733 
-0,030 
0,118 

-0,118 
0,073 
-0,143 
-0,112 
0,327 
-0,403 
0,245 
-0,026 
0,094 
0,197 
0,277 
-0,148 
-0,797 
0,761 

Rotációs eljárás: VARIMAX 
a. Rotáció 5 iterációban 

A második faktor az életkorral kapcsolatos. A munkanélküliség életkori 
sajátosságait tekintve itt az idősebb korosztályok kapcsolódása tűnik 
meghatározónak. Ezt a meghatározást erősíti a fiatalabb 
korosztályoknak a komponenssel való negatív előjelű korrelációja is. 
Érthető ennek alapján az is, hogy a középkorúak a magas iskolázottság 
faktorban negatív, az idős munkanélküliek faktorban pozitív előjellel 
szerepelnek. Ezt a faktort az idős munkanélküliség faktorának 
nevezhetjük. 
A harmadik komponens az iparból elbocsátottakhoz kötődik, ahol a 
szolgáltatás szektorából kikerültek magas negatív korrelációval 
kötődnek a komponenshez.  
Az egyes faktorok információtartalma és a magyarázott variancia 
nagysága az alábbiak szerint alakul. 
      Magyarázott variancia      Sajátérték 

1. Magas iskolázottságú munkanélküliség 29,9%  4,183 
2. Idős munkanélküliség    28,8%  4,033 
3. Ipari munkanélküliség    12,4%  1,743 
Összesen:      71,1% 

 
A faktoranalízis az iskolai végzettség erős hatását mutatja. Az iskolai 
végzettségen kívül az életkor és a kibocsátó szektor bizonyult fontos 
tényezőnek. 
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A faktoranalízis eredményei arra is világosan rámutatnak, hogy a 
magas iskolázottság és a magas életkor a munkanélkülieknek az a két 
rétegképző ismérve, amely élesen körülrajzol két olyan munkanélküli 
réteget, amely eltérő sajátosságokkal rendelkezik ugyan, de 
módszertanilag a változóredukcióban meghatározó szerepet játszik.  
Mindhárom faktor kistérségekre jellemző súlyait a további elemzés 
céljából változóként az adatbázishoz csatoltuk. Így lehetőség van arra, 
hogy a faktorelemzés eredményeit más elemzések kiinduló pontjaiként 
használjuk (pl. klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis). Ezt az 
eljárást alkalmazta Beluszki és Sikos (1982), valamint Csatári (1999) 
is. 

4.2.2. Klaszteranalízis 
A klaszteranalízis során a vidéki kistérségek munkanélküliség 
szempontjából történő viszonylag homogén csoportokba sorolása, 
tipizálása volt a cél. A 149 kistérséget a 3 munkanélküliségi faktor 
alapján próbáltam csoportosítani. A hasonlóság mérése Euklideszi 
távolságszámítási eljáráson alapult.  
Első lépésben hierarchikus klaszterbe sorolást végeztem, agglomerációs 
módszerrel. Kiindulásként a 149 kistérség 149 különálló csoportot 
alkotott, majd lépésenként az egymáshoz legközelebb eső kistérségek, 
illetve kistérségek alkotta csoportok kerültek összevonásra. Az eljárás 
addig ismétlődött, amíg egyetlen klaszterben tömörült az összes 
kistérség. Az agglomerációs eljárás során megkaptuk eredményül az 
egyes lépésekhez tartozó távolságadatokat, valamint az egyesülő 
klaszterek, esetek azonosítóját. Az egyes lépések a dendrogramon 
nyomon követhetők.  
Annak eldöntésére, hogy hány klaszter kialakítása eredményez relatíve 
homogén csoportokat, az agglomerációs táblázat távolságadatai, ill. a 
dendrogram ábrája lehet irányadó (lásd az M9. és az M10. 
mellékleteket). Annál a lépésnél célszerű megállni, amikor a soron 
következő legközelebb álló csoportok távolsága lényegesen nagyobb az 
azt megelőzőeknél, vagyis amikor a távolságskálán az előzőekhez 
képest egy �nagy lépés� következne. Természetesen azt is figyelni kell, 
hogy a klaszterekbe ne kerüljön túl sok, vagy túl kevés kistérség. A 
dendrogram alapján 6 és 14 klaszter között lehetett a határt meghúzni. 
A hatklaszteres megoldást azért vetettem el, mert az egyes klaszterek 
közül egy-egy túl sok kistérséget foglalt magában, tehát a klaszter 
tartalma túlságosan heterogén volt. A 14 klaszteres megoldás viszont 
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sok olyan klasztert eredményezett, amelyekbe csak 1-2 kistérség 
tartozott.  
A dendrogram alapján megállapítottam, hogy melyik két csoport 
egyesítésének vonala esik arányait tekintve viszonylag távolabb az 
előzőektől. Az agglomerációs táblázat 138. lépése alapján húztam meg 
a dendrogramon a határt. Az így feldarabolt dendrogramon láthatóvá 
váltak a kialakult klaszterek. A hierarchikus eljárás végrehajtását 
megismételtem azzal a különbséggel, hogy az eljárás befejezését a 10 
klaszteres állapotnál határoztam meg.  
A homogén klaszterek kialakítása érdekében K-középpontú klaszterező 
eljárással is végrehajtottam a csoportosítást, a klaszterek számát k=10-
ben meghatározva. A kétféle módszerrel kapott eredményeket 
összevetve megállapítható az átfedés, ill. az eltérés. A kétféle eljárással 
kapott klaszterek számát a 19. táblázat tartalmazza. 
19. táblázat 

A két klaszterező eljárás eredményeképpen kapott klaszterekbe 
sorolt kistérségek számának összehasonlítása 
Hierarchikus eljárás K-középpontú eljárás 

A klaszter 
sorszáma53 

a klaszter elemszáma a klaszter 
sorszáma 

a klaszter elemszáma 

1 42 1 18 
2 38 2 25 
3 5 3 13 
4 19 4 9 
5 6 5 17 
6 11 6 19 
7 4 7 10 
8 12 8 21 
9 10 9 14 

10 2 10 3 
Együtt 149 Együtt 149 

Forrás: saját feldolgozás 

Az elemzést a továbbiakban a K-középpontú eljárással keletkezett 
klaszterekre alkalmazom. A 10 klaszter elhelyezkedése az 4. térképen 
látható. 
 
 

                                                 
53 A sorszám a két eljárás során kapott klaszterek sorszámát jelöli, területi 
azonosításukról nem mond semmit. 
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4. térkép 
Az egyes klaszterekbe tartozó kistérségek 

 
Készült: SZIE-KTI Térinformatikai Stúdió, 2004. 

 
A klaszterek sajátosságait a munkanélküliség szempontjából a faktorok 
tengelyeivel meghatározott térben történő elhelyezkedése mutatja meg 
számunkra. (Lásd az M11. melléklet.) Az egyes klaszterek e térben 
máshol és máshol helyezkednek el, s amennyiben a faktorok is jól 
értelmezhetők, a klasztereket alkotó kistérségek különböző típusokba 
sorolhatók be. 
Az egyes klaszterek főbb jellemzőinek megállapítása a klaszterek 
többségénél különösebb problémát nem okozott. A 2. klaszter az 
egyedüli, amely nem mutat erőteljes különbséget a faktorok mentén. 
(Az egyes klaszterekbe sorolt kistérségeket az M12. melléklet 
tartalmazza.) 
Magas iskolázottság elsősorban a 9. és a 4., valamint a 8. klaszterre 
jellemző. De amíg a 4. klaszternél ez a jellemző az idősebb életkorral 
és főként az ipari háttérrel párosul, addig a 8. klaszternél kifejezetten az 
iparból kikerült fiatalokról van szó. Alacsony iskolázottság elsősorban 
a 3., a 6. és a 10. klasztereket jellemzi. 
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20. táblázat 
A klaszterek elhelyezkedése a három faktor által leírt térben54 

Klaszterek Magas 
iskolázottságú 

munkanélküliek 

Idős életkorú 
munkanélküliek 

Ipari szektorból 
kikerült 

munkanélküliek 
1 -0,39885 0,85947 0,38194 
2 0,17140 -0,30628 -0,14610 
3 -1,55816 0,15055 0,38045 
4 0,89660 1,02586 1,53132 
5 0,44655 0,56992 -1,67640 
6 -1,04229 -0,38913 -0,77366 
7 -0,31433 -2,10845 0,30118 
8 0,61952 -0,62541 1,04320 
9 1,47691 0,30454 -0,47809 

10 -1,08348 2,88525 1,00748 
Forrás: saját feldolgozás 

 
Az idős életkor a 10. és a 4. klaszter sajátossága, de az 1. klaszter 
jellemvonásai közül is ez emelkedik ki. A 7. klaszterbe tartozó 
kistérségek alacsony életkorral jellemezhető munkanélkülieket 
foglalnak magukba. Az ipari szektorból kikerült munkanélküliek több 
klaszterben is jellemző tényezőként szerepelnek. Ilyenek a 4., a 8. és 
10. klaszterek. Az 5., a 2. és 6. klaszterek pedig éppen a nem iparból 
kikerült munkanélküliek jellemző jelenlétével tűnnek ki. A típusok 
összefoglalását a 21. táblázatban láthatjuk.  
21. táblázat 

A klaszterek jellemzőinek megjelenítése 
Klaszter Magas 

iskolázottságú 
munkanélküliek 

Idős életkorú 
munkanélküliek 

Ipari szektorból 
kikerült 

munkanélküliek 
1  +  
2  ( - ) ( - ) 
3 -   
4 + + + 
5   - 
6 -  - 
7  -  
8 + - + 
9 +   
10 - + + 

Forrás: Saját feldolgozás 

A pozitív vagy negatív típusjellemzők a faktorsúly eloszlásának szélső 
25-25%-os tartományát jelentik. Amennyiben egy adott klaszter 
                                                 
54 Az F próba mindhárom faktor esetében p=,000 szinten szignifikánsnak bizonyult. 
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faktorsúly-értéke a faktorsúly változó felső negyedébe esik, pozitív 
jelölést, amennyiben az adatsor alsó negyedébe esik, negatív jelölést 
kapott. Ennek alapján tehát �összeolvasható�, hogy egy adott klaszter 
munkanélküliségi jellemzői alapján milyen típusúnak mondható. A 2. 
klaszter kivételével mindegyik egyértelműen jellemezhető. A 2. 
klaszter egyik faktorsúly-értéke sem szélsőséges, tehát ezt a klasztert 
azzal jellemezhetjük, hogy nem szélsőséges semmilyen szempontból. 
Eszerint az 1. klaszterre az idős munkanélküliek,   

a 3. klaszterre az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek,   
a 4. klaszterre a magas iskolai végzettségű, idős, főleg ipari 
szektorból kikerült munkanélküliek,   
az 5. klaszterre elsősorban a nem ipari munkanélküliség, 
a 6. klaszterre az alacsony iskolai végzettségű, nem ipari 
munkanélküliség, 
a 7. klaszterre a fiatalok,  
a 8. klaszterre a magas iskolázottságú fiatalok, jellemzően ipari 
szektorból, 
a 9. klaszterre a magas iskolai végzettségű munkanélküliség, és  
végül a 10. klaszterre az alacsony iskolai végzettségű, idős, főként 
ipari munkanélküliség jellemző. 

Megállapítható tehát, hogy a többváltozós analízisek segítségével 
feltárhatók az egyes kistérségek jellemzői a munkanélküliséget 
tekintve. Ezen jellemzők között elsősorban a munkanélküliek iskolai 
végzettsége és életkora játszik igen fontos szerepet. A tíz klaszter 
mindegyike markáns jellemzőkkel rendelkezik, amelyek mentén a 
kistérségek jól elkülöníthetők. Az egyes klaszterek szektoriális 
jellemzésénél kiemelkedik a mezőgazdaságból érkező munkanélküliek 
magas aránya. Ilyen például a 3. és a 10. klaszter. Ezeknél a 
mezőgazdaságból elbocsátott munkanélküliek aránya meghaladja a 
30%-ot.  
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4.2.3. Diszkriminancia-analízis 
Első ránézésre szembetűnő, hogy a K-középpontú eljárással kapott 
csoportokban jobb az esetek eloszlása, mint a hierarchikus eljárás 
esetén. Úgy tűnik tehát, hogy a K-középpontú eljárás eredményeként 
létrejött csoportok homogenitása jobb, mint a hierarchikus eljárással 
kapott klasztereké. Ezt a megállapítást a diszkriminancia-analízis is 
alátámasztotta, amikor az egyes esetek besorolását elemeztem.  
22. táblázat 

A klaszterek homogenitásának ellenőrzése diszkriminancia-
elemzéssel 

Klasszifikációs eredményeka

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0

7,7 ,0 92,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 100 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 100,0
,0 7,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 92,9 ,0 100,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0

Klasz-
ter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

db

%

E
r
e
d
e
ti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Javasolt csoportbesorolás

Total

Az esetek besorolása 98,7%-ban megfelelően történta. 
 

A diszkriminancia-analízis eredményei megmutatták, hogy a besorolás 
98,7%-ban  helyesen történt. 
A klaszteranalízis eredményeképpen kapott tíz klaszter társadalmi- 
gazdasági profilját szintén diszkriminancia-elemzéssel tártam fel. A 
diszkriminancia-elemzésnél a lépésenkénti módszert választottam, 
mivel itt nyomon lehet követni az egyes független változók valóságos 
hatásának alakulását, és ki lehet szűrni az álösszefüggéseket. Az 
elemzést két módszerrel is végigfuttattam, a távolságokat egyrészt a 
Wilks féle Lambda alapján számolva, másrészt a Mahalanobis-
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metodika alapján. (Az első két kanonikus függvényre jellemző adatokat 
a z M13. melléklet tartalmazza.) 
Bár mindkét módszer szignifikáns eredményt hozott, a sajátérték és a 
korrelációk nagysága alapján a Mahalanobis-számítás eredményeit 
viszem tovább. A kanonikus függvények, amelyeket � hasonlóan a 
faktorokhoz, � joggal tekinthetünk nem megfigyelt változóknak, 
bizonyos sajátosságokat sűrítenek magukba, amelyeket egyben 
folytonos változóként fejeznek ki. Esetünkben az első két kanonikus 
függvény tartalma az alábbiak szerint alakul. 
23. táblázat 
A kanonikus függvények összetétele a lépésenkénti diszkriminancia 

eredménye alapján 

A változók megnevezése 
Kanonikus függvény 

1 
Kanonikus függvény 

2 

Népességváltozás, 1990�2002 -0,315 0,519 

Természetes szaporodás, 2002 0,027 -0,265 

A 15 év alattiak aránya az állandó népességen 
belül, 2002 0,629 0,544 

Működő vállalkozások 1000 főre, 2002 -0,199 0,946 

Jövedelempótló támogatásban részesülők 
aránya 1000 főre, 2002 0,592 0,419 

Forrás: saját feldolgozás 

Az első kanonikus függvényt a fiatal népesség magas aránya mellett a 
népességelvándorlás és a jövedelempótló támogatásban részesülők 
magas aránya jellemzi. Ez a kanonikus változó a csökkenő népességű 
területeken élő szociálisan hátrányos társadalmi csoportok 
problematikáját jeleníti meg.  
A második függvény magas vállalkozási hajlandóságot dinamikus 
népesség növekedés mellett jelez. A következő táblázat e két kanonikus 
változó mentén mutatja be az egyes klaszterek sajátosságait.  
Kicsit leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az első változó egy adott 
térségre jellemző hátrányos területi és társadalmi adottságokra, míg a 
második a gazdasági prosperitásra, fejlődésre utal. 
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24. táblázat 
A kanonikus függvények értékei az egyes klaszterekben 

Klaszterek Területi és szociális 
hátrányok 

Gazdasági 
fejlődés 

1 -0,445 -1,120 
2 -0,370 -0,305 
3 2,033 -0,218 
4 -1,515 -1,100 
5 -1,647 1,521 
6 2,400 0,163 
7 3,305 1,378 
8 -0,591 -0,975 
9 -2,135 1,681 

10 -1,284 -1,757 
Forrás: saját feldolgozás 

A területi és szociális hátrány a 3. 6. és 7. klaszter kistérségeit jellemzi 
elsősorban. A gazdasági fejlődés pedig a diszkriminancia-elemzés 
eredményei szerint elsősorban a 9. és az 5. klaszter kistérségeihez 
köthető. A 7. klaszterben is megtalálhatók a gazdasági fejlődés elemei, 
éppúgy mint a hátrányos helyzet jellegzetességei, ami jelzi, hogy ezek a 
kistérségek helyzetüket illetően igen sajátosak. A 7. klaszter Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei városközpontú kistérségeket foglal magába, 
amelyekre egyszerre jellemző a gazdasági aktivitás és a társadalmi-
demográfiai elmaradottság. 
A klaszterek megjelenítése a két függvény által határolt térben az 5. 
ábrán látható. 

A faktoranalízis � klaszteranalízis � diszkriminancia-analízis 
hármasának egymásraépülő elemzése a kistérségeket 
munkanélküliségük jellegzetességei alapján társadalmi és gazdasági 
sajátosságaikat figyelembevéve négy jól elkülöníthető csoportra osztja.  
Az első csoportba a gazdasági fejlődést illetően magas értéket kapó 5. 
és 9. klaszter tartozik, amelyek 17, illetve 14 kistérséget foglalnak 
magukba. Ezek mindegyike nagy, vagy közepes méretű városok 
térségei, amelyek 65%-a a Dunántúlon található, a fennmaradó 35% 
sem található a Tiszától keletre.  
A második csoportba a 3. és a 6. klaszter tartozik, összesen 32 
kistérséggel. Ezeket a kistérségeket  elsősorban a területi és szociális 
hátrányos helyzet, mondhatnánk elmaradottság jellemzi. Jellegzetes 
területei Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl. Itt helyezkedik el a 
csoportba tartozó kistérségek 81%-a. 
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5. ábra: A klaszterek ábrázolása a kanonikus diszkriminancia 
függvények által határolt térben 

A harmadik csoportba a gazdasági fejlődés szempontjából kedvezőtlen 
képet mutató, de az elvándorlás és a szociális hátrányok tekintetében az 
átlag körül mozgó kistérségek tartoznak (1,2,4,8,10 klaszterek). 
Döntően kisváros központú térségekről van szó, amelyek zöme 
szétszórtan a Dunántúlon és az Alföldön helyezkedik el.  
A negyedik csoportba egy klaszter tartozik (7. klaszter), amelyről már 
korábban szóltam. Gyakorlatilag itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről 
van szó, ahol bár tapasztalhatók a gazdasági mozgás jelei elsősorban a 
kistérségi központok városaiban, (a kistérséghez tartozó falvakban 
kevésbé,) de az emberi erőforrások állapota tekintetében a helyzet 
erősen negatív. 
Látható, hogy a magyarországi vidéki térségek változatos, de jól 
tipizálható képet mutatnak. Nagy jelentősége van e képhez igazodó 
gazdasági és szociálpolitikának, amely az egyik döntő prioritásaként az 
emberi erőforrások fejlesztését fogalmazza meg. 
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4.3. Új kutatási eredmények 
Új kutatási eredményeim a következőkben foglalhatók össze: 

1. Új indexeket és mutatókat készítettem a munkanélküliség 
jellemzőinek megismerésére. Ilyen például a munkanélküli 
állapot idejét mérő �időindex�, a munkanélküliek életkorát mérő 
�korindex�, vagy az iskolai végzettségük alapján készült 
�iskindex�.  

2. Elkészítettem a munkanélküliségi arány kategorizált mutatóját. 
Az általam létrehozott munkanélküliségi aránykategória szerint 
tartósan magas munkanélküliséggel sújtott, alapvetően vidéki 
kistérséget társadalmi-gazdasági mutatók alapján jellemeztem. 
Ezen térségek (33 kistérség) sajátos, szélsőségesen kedvezőtlen 
helyzetét az eredményeim igazolják. 

3. Főkomponens-analízis segítségével meghatároztam a 
munkanélküliségnek azokat a típusait, amelyek a vidéki térségek 
munkanélküliségét jellemzik. Kimutattam, hogy a legjelentősebb 
típusalkotó tényező az iskolai végzettség és az életkor. A 
gazdasági szektor jellege az előző két tényezőhöz képest 
mérsékeltebb szerepet játszik. 

4. A faktorok segítségével 10 klaszterbe sűrítettem a 149 
kistérséget, és ez a 10 klaszter sajátos kistérség-típusokat 
jelenített meg a munkanélküliség jellemzői alapján. A 
klaszteranalízis eredményeit diszkriminancia-elemzéssel 
ellenőriztem.  

5. A klaszterek típusainak definiálására a főkomponens-analízis 
eredményeit, valamint a diszkriminancia-analízis kanonikus 
diszkrimináló függvényeit használtam. 

6. Új kutatási eredménynek tartom a különböző adatbázisok 
egységes alapra való hozását és azt, hogy ezen az egységes 
alapon többváltozós eljárásokat egymást kiegészítő módon 
alkalmaztam (faktoranalízis � klaszteranalízis � diszkriminancia-
elemzés). 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

1. A szakirodalom áttanulmányozásából eredő következtetés az, 
hogy minél előbb szükséges a munkanélküliség fogalmára és 
mérésére vonatkozó egységes módszertan kialakítása. A 
társadalom szempontjából fontos lenne egyfajta 
munkanélküliségi ráta kialakítása a passzív, illetve a rejtett 
munkanélküliség mértékének kifejezésére is. 

 
2. Ki kell dolgozni olyan mutatókat, amelyek (a HDI-hez 

hasonlóan) alkalmasak arra, hogy a munkanélküli népesség 
néhány társadalmi, demográfiai sajátosságát mérjék. 

 
3. A többváltozós módszerek alkalmazásának lehetőségeit a 

társadalmi-gazdasági folyamatok és állapotjellemzők térségi 
megjelenítésében szélesebb körben meg kellene ismertetni. Sok 
esetben az elemzések lezárulnak a faktoranalízis végrehajtásával. 
A különböző módszerek egymásra épülő alkalmazása 
komplexebb elemzéseket tesz lehetővé. 

 
4. Bár a klaszteranalízissel nem kapunk egyértelmű csoportosítást, 

többféle módszer alkalmazása, a kapott eredmények összevetése 
eredményre vezethet. A kialakított klaszterek �visszaellenőrzése� 
diszkriminancia-analízissel történhet. 

 
5. A csoportok jellemzésére, a típusok meghatározására mind a 

főkomponens-analízis, mind a diszkriminancia-analízis 
célravezető módszer. 

 
6. Rendszeressé kell tenni azokat az elemzéseket, amelyek az új 

mutatók és a többváltozós módszerek felhasználásával történnek, 
a tudományos műhelyek együttműködése révén. 

 
7. Elemzésemet nem tekintem lezártnak, befejezettnek. Számos 

további elemzési lehetőséget rejt magában az itt bemutatott 
módszerek egymáshoz kapcsolódó sorozata. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az összefoglalás a dolgozat menetét követve tekinti át a bevezetőben 
jelzett célkitűzésekkel összhangban az eredményeket. 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése 
A szakirodalomból kitűnik, hogy a munkanélküliség fogalmára és 
mérésére vonatkozó nemzetközi ajánlások és a hazai megoldások 
egyelőre bizonyos mértékig eltérnek egymástól. Ez a különbség 
nemcsak egyszerűen a fogalom körüli viták miatt tanulságos, hanem a 
fogalom mérése miatt is, hiszen a fogalom eltérő mérése eltérő 
adatbázisokat használva eltérő eredményekhez vezet. A dolgozatban 
természetesen a hazai adatbázishoz illeszkedő fogalmat és eljárásokat 
alkalmaztam. 
A humán erőforrás területi különbségeinek a munkanélküliségre 
vonatkozó hatását nem kell külön bizonyítani, de az emberi erőforrások 
állapotát mérni nem egyszerű feladat. A szakirodalomban a vidék 
fogalmának meghatározása és a munkanélküliség területi 
differenciálódása mellett az úgynevezett HDI témakörével 
foglalkoztam részletesen, mivel ennek megtörtént a kistérségi szintű 
hazai adaptációja. A HDI-vel kapcsolatban megfogalmazott 
fenntartások ellenére, amelyeket dolgozatomban bemutattam, az 
eredményeim igazolták e mutató alkalmazásának jogosságát. 
A többváltozós matematikai-statisztikai módszerek közül 
dolgozatomban a faktoranalízis, a klaszteranalízis és a diszkriminancia-
elemzés alkalmazására hoztam példákat a hazai és a nemzetközi 
szakirodalomból. Ezek a példák rávilágítottak a különböző módszerek 
alkalmazásának lehetőségeire a területi differenciáltság és más 
kérdéskörök kutatásával összefüggésben.  

A vizsgált adatbázisok és módszertani eljárások 
A dolgozatomban bemutattam azokat az adatbázisokat, amelyeket az 
elemzések során használtam. Az egyes adatbázisok általános 
ismertetése mellett a 3. számú függelék a részletes adatbázis 
struktúrákat is tartalmazza. Az alkalmazott módszerek c. fejezet első 
részében részletesen ismertettem az indexszerkesztés technikáját a 
demográfiai index és az emberi fejlettség indexének (HDI) példáján 
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keresztül. A második részben az alkalmazott többváltozós eljárások 
módszertani alapjait foglaltam össze. 

Elemzések, eredmények 
A munkanélküliség elemzését különböző társadalmi-gazdasági 
sajátosságai alapján végeztem el. Elemeztem a munkanélküliségi arány 
alakulását a 90-es évek elejétől napjainkig, nemenként is és együttesen. 
A munkanélküliség arányának évenkénti alakulását felhasználva egy 
olyan változót képeztem, amellyel a tartósan alacsony, átlagos, és 
tartósan magas munkanélküliségi aránnyal jellemezhető térségek 
különíthetők el. A további elemzéseimet a vidéki kategóriákra és a 
munkanélküliségi aránykategóriákra is elvégeztem, így a nemek 
arányát, a munkanélküliek átlagéletkorát, iskolai végzettségét, valamint 
a munkanélküliség időtartamát, szektoriális megoszlását elemeztem. 
Három indexet hoztam létre a munkanélküliek három legfőbb 
jellemzője alapján: az iskolai végzettség, az életkor és a 
munkanélküliség átlagos időtartama indexeket.  
A tartósan magas munkanélküliséggel jellemezhető alapvetően vidéki 
területek kategóriájában 33 kistérséget különítettem el. Ezek a térségek 
mutatkoznak a leghátrányosabb helyzetűnek mind munkanélküliségi, 
mind társadalmi-gazdasági mutatóik alapján.  
A vidéki térségek munkanélküliségi jellemzői alapján történő 
tipizálásához több lépésben vezetett az út. Elsőként a 14 mutató 
bevonásával végzett főkomponens-analízis célja a lényeges dimenziók 
megragadása és a változók számának csökkentése volt. Eredményül 
három faktort kaptam, összesen 71,1%-os magyarázó erővel. A három 
faktort a �magas iskolázottságú munkanélküliség�, az �idős 
munkanélküliség�, valamint az �ipari munkanélküliség� faktorának 
neveztem el. A faktorszkórok � mint új változók � a kistérségi 
adatbázishoz rendelve a további elemzésnél a klaszteranalízis alapjául 
szolgáltak.  
Hierarchikus klaszteranalízis végrehajtásával a kistérségek 
hasonlóságáról, különbözőségéről kaptam átfogó képet. Különböző 
módszerek és klaszterszámok megadása után végül a 10 klaszteres 
változatot fogadtam el, melyre K-középpontú eljárást is végeztem. Az 
így kapott klasztereket a faktorsúlyértékek alapján, valamint egyéb 
társadalmi-gazdasági mutatóik alapján jellemeztem. Végül 
meghatároztam az egyes klaszterek jellemzőit a munkanélküliség 
szempontjából. 
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A klaszterekbe történő besorolás helyességét diszkriminancia-analízis 
segítségével ellenőriztem. A klaszteranalízis eredményeképpen kapott 
tíz klaszter társadalmi-gazdasági profilját lépésenkénti diszkriminancia-
elemzéssel tártam fel.  Az eredményül kapott két kanonikus változó 
közül az első a fiatal népesség és a szociális rászorultság magas arányát 
emeli ki fogyó népesség mellett. A második kanonikus változó magas 
vállalkozási arányt jelez dinamikus népesség növekedés mellett.  
A két kanonikus változó által meghatározott térben a vizsgált tíz 
klaszter  négy fő csoportba sorolható.  
Az első csoportba a dinamikus gazdasági fejlődést mutató klaszterek 
tartoznak, amelyekben 31 kistérség található.  
A második csoportba összesen 32 kistérség tartozik. Ezeket a 
kistérségeket  elsősorban a területi és szociális hátrányos helyzet, 
elmaradottság jellemzi.  
A harmadik csoportba a gazdasági fejlődés szempontjából kedvezőtlen 
képet mutató, de az elvándorlás és a szociális hátrányok tekintetében az 
átlag körül mozgó kistérségek sorolhatók.  
A negyedik csoportba egy klaszter tartozik. Gyakorlatilag itt Szabolcs � 
Szatmár - Bereg megyéről van szó, ahol tapasztalhatók a gazdasági 
mozgás jelei, de az emberi erőforrások állapota tekintetében a helyzet 
erősen negatív. 
Elemzésemben az alkalmazott módszerekkel sikerült megragadni a 
magyarországi vidéki térségek változatos helyzetképét. Nagy 
jelentősége van e képhez igazodó olyan gazdaság- és 
szociálpolitikának, amely az egyik döntő prioritásaként az emberi 
erőforrások fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 
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7. SUMMARY 

This summary contains the main results of the study according to the 
objectives of the thesis explained in introduction.  

Overview of the Hungarian and International Literature 
Based on the literature it is clear that the international 
recommendations and the Hungarian practice on defining and 
measuring unemployment are different from each other. These 
differences are very instructive for two reasons: first because of the 
scientific discussion about the concept of unemployment, and second 
because of the measure of unemployment. Different concepts lead to 
different results. In the thesis I followed those methods which 
corresponded with Hungarian concept and databases. 
It is not necessary to prove the influence of spatial differences in 
human resources to unemployment, but to measure human resources is 
a difficult issue. 
In the section of literature overview I focused on the definition of 
rurality, the territorial aspects of unemployment and the Human 
Development Index (HDI) because the adaptation of HDI to micro 
region level of Hungary took place recently. In spite of the reservations 
against the HDI, which I explained in my thesis, the results of my 
analysis demonstrated the usefulness of this index. 
I explained, based on the international literature, the opportunities of 
the application of different multivariate methods, for example factor 
analysis, cluster analysis, discriminant analysis. The examples have 
showed the application opportunities of these methods with regards to 
the territorial differences and other issues.   

Methods and Databases 
I have shown those databases that were used in my thesis. The detailed 
structure of explained databases is in the Appendix. In the first part of 
applied methods section I give a detailed description on the method of 
index creation through the example of the demographic index and HDI. 
In the second part I summarized the methodological bases of applied 
multivariate techniques.    
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Analyses and Results 
I analyzed the social and economic characteristics of unemployment 
and the changes of unemployment rate by years. Using the annual rates 
between 1990 and 2003, I created a variable to separate micro regions 
with permanently low, average and high unemployment rate.    
I explained the associations of this variable with rurality, gender, age, 
education, sectors and duration of unemployment. Based on the main 
characteristics of unemployment people, I created three indices: 
education, age and duration.    
I separated 33 micro regions in the group of predominantly rural 
regions which have permanently high unemployment rate. Based on 
their socio-economic situation and on the unemployment rate, these 
micro regions could characterize as the most disadvantaged ones.  
There was a multistep way to classify rural micro regions by their 
unemployment characteristics. First step was the factor analysis of 14 
indicators to explore their main dimensions and to reduce the number 
of variables. I got three factors: (1) high educated unemployment, (2) 
old unemployment and (3) industrial unemployment. The factors 
represent 71,1% of total variance. After saving the factor scores as 
variables the second step was a cluster analysis of these variables.   
The hierarchical cluster analysis and a K-mean cluster analysis 
explained the similarities and differences of micro regions. The final 
result of cluster analysis was 10 clusters. I analyzed the ten clusters 
based on their social and economic characteristics.   
I verified the cluster classification and explained the socioeconomic 
profile of the ten clusters with the help of discriminant analysis. The 
first two canonic variables were (1) the territorial and social welfare 
disadvantages and (2) economic development. 
In the space determined by canonic variables, the ten clusters formed 
four groups. 

• The first group contains those clusters (31 micro regions inside) 
that produce dynamic economic development. 

• The second group contains those 32 micro regions that are 
characterized by economic and welfare disadvantages.   
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• The third group contains those micro regions that show economic 
underdevelopment, but average level of social welfare migration 
situation.  

• The fourth group is one cluster. This cluster contains micro 
regions from Szabolcs � Szatmár � Bereg County only. There are 
some economic developments here, but the situation of human 
resources is very bad.  

In my study I was successful to show the diversified situation of the 
Hungarian rural regions. It is very important to develop such social 
welfare and economic policies that have a priority of human resource 
development and focus on this kind of social changes. 
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M2. A Human Development Index és összetevőinek alakulása a vidékiség kategóriák 

szerint 

HDI- 
rang- 
sor 

A vidékiség- 
kategória 

Az írástudók 
aránya  

a 6 évesnél 
idősebb  

népességen  
belül, 1990, 

% 

A 6 évesnél
idősebb  

népesség 
által 

átlagosan 
elvégzett 

osztályszám
1990 

1 állandó 
lakosra jutó 

összes 
belföldi 

jövedelem, 
1999, Ft/fő 

A születés-
kor 

várható  
átlagos 

élettartam, 
1995−2000 

Képzett-
ségi 

index 

A belföldi 
jövede-

lem 
indexe 

A születés-
kor 

várható  
átlagos 

élettartam 
indexe 

Humán-
index  
(HDI) 

1. 
Alapvetően 

városi 98,05 8,57 350 027 70,56 0,64 0,74 0,53 0,64 

2. 
Jellemzően 

vidéki 98,06 8,41 297 960 70,74 0,61 0,57 0,56 0,58 

3. 
Alapvetően 

vidéki 97,47 7,84 214 076 69,75 0,41 0,28 0,43 0,38 
Forrás: Saját feldolgozás 
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M3. Az alapvetően vidéki, tartósan magas munkanélküliségi aránnyal rendelkező 
kistérségek listája 

Alapvetően vidéki kistérségek 
Munkanélküliségi aránykategória 

tartósan magas  általában átlagos  tartósan alacsony  
Sásdi kistérség Lengyeltóti kistérség Bicskei kistérség 
Edelényi kistérség Marcali kistérség Dabasi kistérség 
Encsi kistérség Letenyei kistérség Szobi kistérség 
Hevesi kistérség Tiszavasvári kistérség Ceglédi kistérség 
Sellyei kistérség Füzesabonyi kistérség Csepregi kistérség 
Szikszói kistérség Siklósi kistérség Téti kistérség 
Barcsi kistérség Tiszaújvárosi kistérség Mosonm.óvári kistérség 
Szécsényi kistérség Enyingi kistérség Kapuvári kistérség 
Pétervásárai kistérség Kunszentmiklósi kistérség Celldömölki kistérség 
Baktalóránth. kistérség Tabi kistérség Sárvári kistérség 
Balmazújv. kistérség Sárbogárdi kistérség Gárdonyi kistérség 
Nyírbátori kistérség Kiskunmajsai kistérség Csornai kistérség 
Polgári kistérség Vasvári kistérség   
Nagyatádi kistérség Csurgói kistérség   
Fehérgyarmati kistérség Jánoshalmi kistérség   
Mátészalkai kistérség Rétsági kistérség   
Szigetvári kistérség Sümegi kistérség   
Püspökladányi kistérség Bácsalmási kistérség   
Berettyóújfalui kistérség Balassagyarm. kistérség   
Sátoraljaújhelyi kistérség Mohácsi kistérség   
Csengeri kistérség Pásztói kistérség   
Nagykállói kistérség Zalaszentgróti kistérség   
Tamási kistérség Lenti kistérség   
Szerencsi kistérség Nagykátai kistérség   
Tiszafüredi kistérség Paksi kistérség   
Vásárosn. kistérség Kisbéri kistérség   
Karcagi kistérség Hajdúszoboszlói kistérség   
Szeghalomi kistérség Kisteleki kistérség   
Törökszentm. kistérség Kalocsai kistérség   
Sarkadi kistérség Hajdúböszörm. kistérség   
Kunszentm. kistérség Kiskőrösi kistérség   
Sárospataki kistérség Jászberényi kistérség   
Mezőkovácsh.kistérség Mezőkövesdi kistérség   
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Alapvetően vidéki kistérségek (Folytatás) 

Munkanélküliségi aránykategória 

tartósan magas  általában átlagos  tartósan alacsony  
  Makói kistérség   
  Pécsváradi kistérség   
  Mórahalomi kistérség   
  Gyöngyösi kistérség   
  Zirci kistérség   
  Fonyódi kistérség   
  Őriszentpéteri kistérség   
  Tapolcai kistérség   
  Bajai kistérség   
  Szarvasi kistérség   
  Orosházai kistérség   
  Hódmezővásárh.kistérség   
  Szentesi kistérség   
  Csongrádi kistérség   
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Jellemzően vidéki kistérségek 

Munkanélküliségi aránykategória 

tartósan magas  általában átlagos  tartósan alacsony  
Ózdi kistérség Kisvárdai kistérség Pápai kistérség 
Bátonyterenyei kistérség Kiskunhalasi kistérség Móri kistérség 
Salgótarjáni kistérség Komlói kistérség Monori kistérség 
Kazincbarc. kistérség Dombóvári kistérség Dunaújvárosi kistérség 
  Kaposvári kistérség Aszódi kistérség 
  Nagykanizsai kistérség Kiskunfélegyh. Kistérség 
  Szekszárdi kistérség Pécsi kistérség 
  Debreceni kistérség Komáromi kistérség 
  Ajkai kistérség Körmendi kistérség 
  Oroszlányi kistérség Gyáli kistérség 
  Kecskeméti kistérség Szentgotthárdi kistérsé 
  Bonyhádi kistérség Zalaegerszegi kistérség 
  Nyíregyházai kistérség Keszthelyi kistérség 
  Hatvani kistérség Ráckevei kistérség 
  Dorogi kistérség Balatonfüredi kistérség 
  Siófoki kistérség Veszprémi kistérség 
  Egri kistérség Szombathelyi kistérség 
  Balatonalmádi kistérség Váci kistérség 
  Szolnoki kistérség Kőszegi kistérség 
  Békéscsabai kistérség Székesfehérvári kistérség 
  Tatai kistérség Soproni kistérség 
    Győri kistérség 
    Szegedi kistérség 
    Szentendrei kistérség 

 
 

Alapvetően városi kistérségek 
Munkanélküliségi aránykategória 

tartósan magas  általában átlagos  tartósan alacsony  
  Várpalotai kistérség Gödöllői kistérség 
  Miskolci kistérség Budaörsi kistérség 
  Tatabányai kistérség Pilisvörösvári kistérség 
  Esztergomi kistérség Dunakeszi kistérség 

 



 131 

M4. Az indexek eloszlása a munkanélküliségi aránykategóriák szerint 

A Korindex eloszlása munkanélküliségi aránykategóriák szerint 
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Az Iskindex eloszlása munkanélküliségi aránykategóriák szerint 
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Az Időindex eloszlása munkanélküliségi aránykategóriák szerint 
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407237N =

Munkanélküliségi ráta kategória
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M5. Az Indexek közötti összefüggések ábrázolása 

A Korindex és az Idoindex közötti kapcsolat pontdiagramja 

IDOINDEX

120100806040200-20

KO
R

IN
D

EX

120

100

80

60

40

20

0

-20

 
A Korindex és az Iskindex közötti kapcsolat pontdiagramja 
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Az Iskindex és az Idoindex közötti kapcsolat pontdiagramja 
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M6. A vidéki térségek társadalmi-gazdasági jellemzői 

 
Vidéki kistérségek mutatóinak átlaga és szórása (141 kistérség)

13,53 82,96 46,7668 16,57362
129574 408470 243227,09 64999,794

7,80 10,02 8,6693 ,52489
1,90 22,83 7,7035 4,23995
1,91 27,72 8,4728 5,12032
1,88 18,90 6,9009 3,42848

24,16 241,96 82,9503 45,61470
92,11 118,80 99,9522 4,67483

-11,39 1,13 -4,0639 2,35769

-14,31 21,32 -,0340 5,28025
13,68 22,37 16,7574 1,74834
73,69 197,49 123,9860 22,07459

2,10 3,02 2,5685 ,18302
135,30 336,51 227,1968 44,45162
123,80 391,70 237,0820 40,64246
138,43 467,39 265,0065 48,39096

33,68 128,45 62,9688 19,63619
22,30 86,34 42,2107 10,73838

7,69 61,55 20,7581 10,04790

,00 3,34 ,8998 ,86767

,74 82,72 17,8979 18,19199

,0000 100,0000 50,694874 16,2018842
,0000 100,0000 74,746811 17,4391599

,00 92,28 44,0407 20,65704

HDI
1 főre jutó jövedelem
Elvégzett átlagos osztályszám
mnk arány 2002
mnk arány, férfiak 2002
mnk arány, nők 2002
Népsűrűség (fő/km2)
Népességváltozás 1990-2002
Természetes szaporodás
(ezrelék)
Vándorlási egyenleg (ezrelék)
Fiatalok aránya % (15 év alatt)
Öregségi index %
Lakósűrűség
Személygépk. száma 1000 főre
egyéni tel ezer főre
össz. tel  ezer főre
működő vállakozások 1000 főre
egyéni vállalkozások 1000 főre
társas vállalkozások 1000 főre
jövedelempótló támogatásban
részesítettek aránya 1000 főre
rendszeres szoc. segélyben
részesítettek 1000 főre
KORINDEX
IDOINDEX
ISKINDEX

Minimum Maximum Átlag Szórás
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M7. A hátrányos (33 db) és a nem hátrányos (108 db)vidéki kistérségek főbb 
jellemzői 

 

A mutatók főbb jellemzői

19,84 82,96 52,1343 13,53 46,27 29,2007
147301 408470 264040,37 129574 229620 175110,89

7,90 10,02 8,8358 7,80 8,71 8,1244
1,90 14,04 5,9877 7,15 22,83 13,3185
1,91 17,61 6,3587 8,02 27,72 15,3918
1,88 12,12 5,6031 6,26 18,90 11,1483

24,16 241,96 91,0533 33,18 109,69 56,4314
92,11 118,80 99,9822 94,32 108,50 99,8538

-11,39 1,13 -4,2634 -7,90 ,16 -3,4109

-7,66 21,32 ,9587 -14,31 6,33 -3,2827

13,68 20,80 16,2136 15,26 22,37 18,5369

73,69 197,49 128,5619 75,04 173,49 109,0103
2,10 2,95 2,5445 2,19 3,02 2,6470

156,83 336,51 242,9965 135,30 215,11 175,4889

123,80 391,70 247,2564 158,03 259,00 203,7842
138,43 467,39 277,5746 178,44 282,90 223,8742

38,82 128,45 68,4941 33,68 57,69 44,8861

26,77 86,34 45,3019 22,30 41,95 32,0940

8,79 61,55 23,1922 7,69 18,75 12,7921

,00 2,27 ,5290 ,70 3,34 2,1134

,74 48,88 10,1494 15,57 82,72 43,2566

,0000 100,000 53,184738 9,7386 62,8697 42,546230
,0000 97,1568 69,448398 80,8942 100,000 92,087073
11,80 92,28 51,0205 ,00 37,96 21,1977

HDI
1 főre jutó jövedelem
Elvégzett átlagos osztályszám
Munkanélküliségi ráta 2002
mnk arány, férfiak 02
mnk arány, nők 02
Népsűrűség (fő/km2)
Népességváltozás 1990-2002
Természetes szaporodás
(ezrelék)
Vándorlási egyenleg (ezrelék)
Fiatalok aránya % (15 év
alattiak)
Öregségi index
Lakósűrűség
Személygépkocsik száma
1000 főre
egyéni tel ezer főre
össz. tel  ezer főre
működő vállakozások 1000
főre
egyéni vállalkozások 1000 főre

társas vállalkozások 1000 főre
jövedelempótló támogatásban
részesítettek aránya 1000 főre

rendszeres szoc. segélyben
részesítettek 1000 főre
KORINDEX
IDOINDEX
ISKINDEX

Min Max Átlag Min Max Átlag

nem hátrányos hátrányos
kistérség típusa

 
Hátrányos: A tartósan magas munkanélküliséggel sújtott alapvetően vidéki kistérségek  
Nem hátrányos: az egyéb vidéki kistérségek  
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M8. A faktoranalízis részeredményei 
 

A faktoranalízisbe bevont változók átlaga és szórása 

18,0943 12,22202
33,0272 9,76932
48,8784 14,34662
31,5476 3,92824
25,6866 2,81401
26,6074 2,27790
15,3227 4,38841

,8350 ,54220
36,9782 1,49554

6,9352 3,63200
35,8289 5,55538
35,5136 3,42888
19,3238 5,32950

2,3985 1,45352

mg  szektorból kikerült mnkn aránya %
ipari szektorból kikerült mnkn aránya %
szolgáltatási szektorból kikerült  mnkn aránya %
15-29 éves mnkn  aránya %
30-39 éves mnkn  aránya %
40-49 éves mnkn aránya %
50-59 éves mnkn aránya %
 60-x éves mnkn  aránya %
mnkn átlagéletkora 2000
8 ált. alatti isk. vég. mnkn aránya
8 ált. isk. vég. mnk aránya
érettségi nélküli középisk. vég. mnkn aránya
érettségizett mnkn aránya
felsőfokú vég. mnkn aránya

Átlag Szórás

 
 

 
A faktoranalízisbe bevont változók kommunalitása  

Kommunalitás

1,000 ,483
1,000 ,593
1,000 ,902
1,000 ,882
1,000 ,697
1,000 ,605
1,000 ,942
1,000 ,763
1,000 ,983
1,000 ,554
1,000 ,737
1,000 ,203
1,000 ,848
1,000 ,765

mg  szektorból kikerült mnkn aránya %
ipari szektorból kikerült mnkn aránya %
szolgáltatási szektorból kikerült  mnkn aránya %
15-29 éves mnkn  aránya %
30-39 éves mnkn  aránya %
40-49 éves mnkn aránya %
50-59 éves mnkn aránya %
 60-x éves mnkn  aránya %
mnkn átlagéletkora 2000
8 ált. alatti isk. vég. mnkn aránya
8 ált. isk. vég. mnk aránya
érettségi nélküli középisk. vég. mnkn aránya
érettségizett mnkn aránya
felsőfokú vég. mnkn aránya

Kezdőérték Extrakció

Extrakciós eljárás: Főkomponens analízis.
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M10. Hierarchikus klaszteranalízis dendrogramja 
* * * * * * H I E R A R C H I K U S  K L A SZ T E R   A N A L Í Z I S * 
* *  
 
   E S E T    0         5        10        15        20        25 
              +---------+---------+---------+---------+---------+ 
          65   !" 
         100   !# 
         119   !# 
         122   !# 
          32   !# 
          57   !$!" 
          97   !#  
          20   ! '!!!" 
          76   !(!#    
          80   !     
          89   !!!    
           6   !"     '!" 
          96   !#       
           5   !$!!!"   
          17   !#      
          68   !#      
          22   !   '!  
          30   !"       
         102   !$!"     
          33   ! '!    
         101   !"      '!!!!!" 
         116   !$!           
           2   !#             
          31   !#             
         123   !             
          35   !(!"           
          62   !            
          56   !" '!!!"       
          61   !#           
          48   !$!          
          24   !     '!     '!" 
         104   !"              
         125   !$!"            
          77   !             
          78   !" '!!!         
          79   !#              
          10   !$!             
         117   !               
          43   !"               
          46   !$!!!"           
          12   !   '!!!!!!!!!  
         127   !(!"            '!!!!!!!" 
         147   ! '!                   
         132   !!!                     
          19   !"                       
          42   !$!"                     
          37   ! '!!!!!!!!!!!"         
         118   !!!                    
           1   !(!"                    
          73   ! '!!!!!!!"            
           8   !!!#                   
         121   !!!                   
           9   !"            '!        
          38   !#                      
          44   !#                      
         124   !#                      
          69   !$!"                    
         135   !#                     
         141   !#        '!!!          
          83   !#                      
          11   !# '!"                   
          40   !                     
          67   !"                     
          74   !#                     
          70   !$!#                   '!!!" 
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         140   !                        
          36   !"                        
          59   !$!                       
          60   !   '!!!!!                 
          55   !"                          
         126   !#                          
          23   !#                          
          21   !$!"                        
          39   !                         
         115   !" '!#                       
         139   !#                         
         138   !$!                        
          13   !                          
          16   !"                          
          71   !$!!!#                       
         143   !                          
          47   !"                          
         120   !$!!!                       
          15   !#                           
          18   !#                           
          28   !                           
          52   !!!!!(!!!!!!!"              '!!!!!" 
         129   !!!!!                           
         134   !!!(!!!!!"   '!!!!!!!!!!!         
         149   !!!                             
          14   !"                               
          72   !$!"     '!!!                     
         128   !                               
          50   !"                               
          53   !$!$!!!!!                         
         131   !                                
         148   !!!                               
          95   !(!!!"                             
         137   !   '!!!!!"                       
          91   !!!!!                            
          85   !(!"                              
          99   !        '!!!!!"                 
          75   !" '!!!"                         
          90   !#                             
          93   !$!   '!!!                      
         103   !                               
          87   !!!"                             
          98   !!!$!!!                          
          86   !!!                              
          63   !(!!!!!"         '!!!!!!!!!!!     '!!!!!!!!!!!!!" 
         142   !                                             
          58   !"     '!!!!!!!"                                
          82   !#                                            
           7   !$!!!!!                                       
          29   !#                                             
          25   !#                                             
          66   !#                                             
          84   !             '!                               
          49   !(!!!"                                          
          88   !                                             
          51   !"   '!"                                        
         144   !$!"                                          
         133   ! '!                                         
          41   !(!   '!!!!!!!                                 
         136   !                                              
          92   !!!(!"                                          
          94   !!! '!                                         
          54   !!!!!                                           
          26   !(!!!!!"                                         
          27   !     '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"                   
          34   !!!(!!!                                        
          81   !!!                                            
         110   !(!!!"                       '!!!!!              
         114   !   '!!!"                                       
         107   !"                                             
         113   !$!!!                                          
         105   !       '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                    
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         108   !(!"                                             
         111   ! '!"                                           
         109   !!! '!"                                         
         106   !!!!! '!                                        
         112   !!!!!!!                                          
         130   !!!!!!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"        
         145   !!!!!!!                                         
           3   !!!"                                     '!!!!!!! 
           4   !!!$!!!!!!!!!"                            
          64   !!!         '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
          45   !!!!!(!!!!!!! 
         146   !!!!! 
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M11. 

Végső klaszterközpontok koordinátái a
faktortengelyek mentén

-,39885 ,85947 ,38194
,17140 -,30628 -,14610

-1,55816 ,15055 ,38045
,89660 1,02586 1,53132
,44655 ,56992 -1,67640

-1,04229 -,38913 -,77366
-,31433 -2,10842 ,30118
,61952 -,62541 1,04320

1,47691 ,30454 -,47809
-1,08348 2,88525 1,00748

Klaszterek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. faktor 2. faktor 3. faktor

 
 
 

klaszterek

         10

          9

          8

          7

          6

          5

          4

          3

          2

          1

4

8
9

2
.
 
f
a
k
t
o
r

2,02,0

-2
7

-1

1,51,5

0 2
1

1

1,01,0

2

3
10

4

,5,5

1. faktor 3. faktor

3

0,0 0,0

5

6

-,5-,5 -1,0-1,0 -1,5-1,5

 
 
 

 

 

 



 143 



 144  

M12. A kistérségek besorolása a 10 klaszterbe 

 
 1. klaszter  2. klaszter  3. klaszter 
1 Bácsalmási 1 Mohácsi  1 Sásdi  
2 Kiskunmajsai 2 Pécsi  2 Sellyei  
3 Mórahalomi 3 Bajai  3 Kunszentmiklósi  
4 Kisbéri  4 Kalocsai  4 Sarkadi  
5 Bátonyterenyei  5 Kiskunhalasi  5 Szeghalomi  
6 Pásztói  6 Jánoshalmi  6 Tiszaújvárosi  
7 Rétsági  7 Miskolci  7 Enyingi  
8 Ceglédi  8 Mezőkövesdi  8 Sárbogárdi  
9 Tabi  9 Sárospataki  9 Balmazújvárosi  
10 Kunszentmártoni  10 Kisteleki  10 Polgári  
11 Tamási  11 Dunaújvárosi  11 Püspökladányi  
12 Csepregi  12 Debreceni  12 Hevesi  
13 Szentgotthárdi  13 Hajdúszoboszlói  13 Pétervásárai  
14 Vasvári  14 Gyöngyösi     
15 Várpalotai  15 Hatvani     
16 Zirci  16 Dorogi     
17 Nagykanizsai  17 Aszódi     
18 Zalaszentgróti  18 Dabasi     
   19 Marcali     
   20 Karcagi     
   21 Törökszentmiklósi     
   22 Paksi     
   23 Szekszárdi     
   24 Ajkai     
   25 Tapolcai   
   
 4. klaszter  5. klaszter  6. klaszter 
1 Kiskunfélegyházai  1 Kecskeméti  1 Siklósi  
2 Csornai  2 Bicskei  2 Szigetvári  
3 Kapuvári  3 Gárdonyi  3 Mezőkovácsházai  
4 Mosonmagyaróvári  4 Tatabányai  4 Edelényi  
5 Komáromi  5 Balassagyarmati  5 Encsi  
6 Körmendi  6 Gödöllői  6 Ózdi   
7 Kőszegi  7 Monori  7 Sátoraljaújhelyi  
8 Sárvári  8 Nagykátai  8 Szerencsi  
9 Zalaegerszegi  9 Szobi  9 Szikszói  
   10 Váci  10 Berettyóújfalui  
   11 Budaörsi  11 Füzesabonyi  
   12 Gyáli  12 Salgótarjáni  
   13 Szentendrei  13 Szécsényi  
   14 Fonyódi  14 Barcsi  
   15 Kaposvári  15 Csurgói  
   16 Siófoki  16 Lengyeltóti  
   17 Balatonfüredi  17 Nagyatádi  
      18 Tiszafüredi é 
      19 Dombóvári  
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 7. klaszter   8. klaszter   9. klaszter  
1 Baktalórántházai 1 Komlói  1 Szegedi  
2 Csengeri  2 Pécsváradi  2 Székesfehérvári  
3 Fehérgyarmati  3 Kiskőrösi  3 Győri  
4 Kisvárdai  4 Békéscsabai  4 Soproni  
5 Mátészalkai  5 Orosházai  5 Egri   
6 Nagykállói  6 Szarvasi  6 Esztergomi  
7 Nyírbátori  7 Kazincbarcikai  7 Tatai  
8 Nyíregyházai  8 Csongrádi  8 Ráckevei  
9 Tiszavasvári  9 Hódmezővásárhelyi  9 Dunakeszi  
10 Vásárosnaményi  10 Makói  10 Pilisvörösvári  
   11 Szentesi  11 Szombathelyi  
   12 Móri  12 Balatonalmádi  
   13 Téti  13 Veszprémi  
   14 Hajdúböszörményi  14 Keszthelyi  
   15 Oroszlányi     
   16 Jászberényi     
   17 Szolnoki   10. klaszter  
   18 Bonyhádi  1 Őriszentpéteri  
   19 Celldömölki  2 Lenti  
   20 Pápai  3 Letenyei  
   21 Sümegi     
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M13. Az első két kanonikus funkció saját értékeinek alakulása eltérő  

módszerek alkalmazásával1 

 Mahalanobis Wilks� Lambda 
Kanonikus 

funkció 
Saját 
érték 

Variancia 
% 

Kanonikus 
korreláció 

Saját 
érték 

Variancia 
% 

Kanonikus 
korreláció 

1 3,037 65,3 ,867 2,657 72,5 ,852
2 1,180 25,4 ,736 ,787 21,5 ,664
Forrás: saját feldolgozás 

1 Mindkét futás esetében az eredmények p=0,000 szinten szignifikánsak voltak. 
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1. számú függelék 

A 91/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 
A 91/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet alapján társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott térség: a komplex mutató (24/2001. (IV. 20.) OGY határozat 3. sz. melléklet) 
7,5%-kal elmarad az országos átlagtól.  

Ipari szerkezetátalakítás térségei: az iparban foglalkoztatottak aránya 1990-ben 
meghaladta az országos átlag másfélszeresét, továbbá az iparban foglalkoztatottak 
arányának csökkenése 1990-99 között, valamint a munkanélküliség 1999. dec. 20-án az 
országos átlagot meghaladta.  

Mezőgazdasági vidékfejlesztési térségek: a terület népességének kevesebb mint fele él 
120 fő/km2�nél magasabb népsűrűségű településen, az 1990. évi népszámláláskor az 
országos vidéki átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, az 
országos átlag alatt van az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap, továbbá a 
munkanélküliség 1999. dec. 20-án az országos átlagot meghaladta. 
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2. számú függelék 
Az alkalmazható mutatók részletes ismertetése 

Települések, térségek összehasonlítása az alapadatok szintjén nem lehetséges. Az 
elemzések származtatott adatok, mutatók képzését kívánják meg. Ebben a fejezetben a 
különböző szempontok szerinti összehasonlításhoz alkalmazható mutatókat, 
mutatócsoportokat ismertetetem, különös tekintettel azokra az indikátorokra, amelyek a 
későbbi feldolgozások során alkalmazásra kerülnek. 
Demográfiai mutatók:  

� népsűrűség: egy négyzetkilométerre jutó lakónépesség száma (fő/km2)  
� lakónépesség változása 1990-ről 2001-re %, a két népszámlálás alapján 
� születési arány: 1000 lakosra jutó születések száma 
� halálozási arány: 1000 lakosra jutó halálozások száma 
� korcsoportos megoszlás: 0-17 évesek, 18-59 évesek és 60 év felettiek aránya 

az állandó népesség %-ában 
� Csecsemőhalandóság: az élveszületést követően az egyéves kor betöltése előtt 

bekövetkezett elhalálozások számának az élveszületettekhez viszonyított 
aránya ezer élveszületettre számítva (ezrelék). 

� Várható átlagos élettartam: azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott 
év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak. 

� Születéskor várható élettartam: azt fejezi ki, hogy az adott év halandósági 
viszonyai mellett az újszülött hány évi élettartamra számíthat. 

� Öregedési index: Az idős népesség a gyermeknépesség százalékában. Idős 
népességbe a nemzetközi gyakorlatnak (OECD) megfelelően a 65 év felettiek, 
míg a gyermek népességbe a 15 év alattiak tartoznak. Ez a mutató ilyen 
formában csak a népszámlálási adatokból számolható55. Helyette a 60 év 
felettiek és 15 év alattiak arányszámát alkalmazzuk a térségi 
összehasonlításokhoz. 

� Természetes szaporodás, fogyás: Az élveszületések és a halálozások 
különbözete. Általában a lakónépességre vetítve ezrelékben adjuk meg. 

� Vándorlási különbözet (egyenleg): Az állandó és ideiglenes oda és 
elvándorlások számának különbsége. Ezt a mutatót is általában a 
lakónépességre vetítve ezrelékben számoljuk.56 

Szociális helyzet: 
� lakássűrűség: háztartásonkénti átlagos lakószám (fő/háztartás) 
� rendszeres szoc. segélyben részesülők aránya a lakosság %-ában 
� egyéb rászorultsági támogatásban részesülők aránya a lakosság %-ában 

Gazdasági helyzet: 
� Egy főre jutó GDP: A GDP az összes kibocsátás � összes folyó felhasználás, a 

gazdasági szférában végső felhasználásra létrehozott termékek és 
szolgáltatások értéke. Ez az adat csak megyei összesítésben létezik, kistérségi 
szintre történő becslési eljárás kidolgozásával többen foglalkoznak. 

                                                 
55 a 65 év feletti népesség száma a népszámlálások közti időszakban településsorosan nem áll rendelkezésre 
56 Vándorlási adatok közül az odavándorlás az állandó és ideiglenes odavándorlások számát, míg az 
elvándorlási adat az állandó és ideiglenes elvándorlások számát együtt jelenti. A lakónépesség adattal 
vethető össze. 
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Hivatalosan elfogadott módszer még nincs. (bővebben lásd pl. Kiss J.P. 
2003.)57 

� átlagosan bevallott58 adóköteles jövedelem59 
� egy főre jutó jövedelem (egy állandó lakosra jutó) 
� új lakások aránya: az adott évben épített lakások a lakás-állomány %-ában 
� személygépkocsi ellátottság: 1000 lakosra jutó személy-gépkocsik száma 
� munkanélküliségi ráta60 
� munkanélküliségi arány (munkanélküliek aránya a 18-59 éves lakosságon 

belül) és alakulása 1990 és 2001 között 
� tartós munkanélküliek aránya: Tartósan munkanélkülinek hivatalosan az 1 

évnél régebben regisztrált munkanélküli számít. Ma már a 180 napon túli, 
azaz 6 hónapnál régebben regisztrált munkanélkülit is tartósan 
munkanélkülinek tartják. A tartós munkanélküliek arányát az összes 
munkanélkülieken belül adjuk meg %-ban. 

� A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya: az összes foglalkoztatotthoz 
képest a mezőgazdaságban foglalkoztatottak százalékos aránya. 
Településszintre, kistérségi szintre a népszámlálási adatokból számítható ki. 

Humán infrastruktúra:  
� elvégzett átlagos osztályszám: A népszámlálás adataiból számolható ki, ott 

ugyanis szerepel az elvégzett évfolyam szám. Súlyozott számtani átlaggal 
kiszámolható a kérdéses adat (a 7 évesnél idősebb népességre). 

� egy szakrendelési órára jutó gyógykezelések száma 
� aktívkorúak aránya a népesség %-ában 
� adóbevallók aránya az aktívkorú népességen belül 
� első osztályosok és nyolcadik osztályosok aránya 
� óvoda kihasználtsága: beíratott gyermekek a férőhely %-ában 

Vonalas infrastrukturális mutatók: 
� A tisztított szennyvíz aránya a teljes szennyvíz mennyiségén belül % 
� Közműolló: A szennyvízcsatorna-hálózat és az ivóvízhálózat arányát kifejező 

mutatószám. A csatornahálózat hosszának és a vízhálózat hosszának aránya 
egyből kivonva61 

� vezetékes gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya 
� közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 
� közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 
� telefonellátottság: 1000 lakosra jutó telefon fővonalak száma, vagy telefonnal 

ellátott háztartások aránya (%) 
� úthálózat: a kiépített belterületi önkormányzati utak aránya62 

                                                 
57 Megyei, regionális és országos szinten az egy főre jutó GDP-t alkalmazzák összehasonlításra, az EU-val 
történő összevetésre. Ennél kisebb területi szinten az egy főre jutó személyi jövedelem, illetve 
jövedelemadó/fő mutató alkalmazható összehasonlításra. 
58 Egy adózóra jutó 
59 Főfoglalkozásból származó adóköteles jövedelem 
60 A Munkaerő-felmérés definíciója szerint: A munkanélküliek a tárgyév január 1-jei gazdaságilag aktív 15-
74 éves népességének százalékában. 
A volt Munkaügyi Központ definíciója szerint: A regisztrált munkanélküliek december 20-i létszáma a 
tárgyévet megelőző január 1-jei gazdaságilag aktív népességének százalékában. A gazdaságilag aktív 
lakosok száma a népszámlálások között csak becsült adatként áll rendelkezésre (településsorosan, 
kistérségsorosan nem!), ezért a feldolgozhatósági szempont figyelembevételével a rátát a 18-59 éves 
lakosokra vetítve számoljuk, és munkanélküliségi aránynak nevezzük. 
61 0 közeli érték csatornázottságra, 1 közeli érték a csatornázottság hiányára utal 
62 csak városokra áll rendelkezésre 
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Környezeti tényezők mutatói: 
� mezőgazdasági terület aránya az összterületből % 
� erdőterület aránya az összterületből % 
� védett terület aránya (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi 

terület) az összterületből % 
� szántóterület átlagos aranykorona értéke 
� átlagos parcellaméret 
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3. számú függelék 

 Az alkalmazott adatbázisok részletes ismertetése 

A Népszámlálási adatbázis(CENSUS) tartalma 
A népszámlálás során az alábbi témakörökbe csoportosítva gyűjtik az adatokat: 
� Demográfia (pl. a férfiak száma, nők száma, élveszületések, halálozás, korcsoportos 

bontásban a népesség száma, nemzetiség, stb.) 
� Foglalkozás (pl. a gazdasági aktivitás, foglalkozási viszony, tevékenység jellege, 

iskolai végzettség, stb.) 
� Háztartás, család (pl. a család összetétele, a családfőre-, a gyermekekre vonatkozó 

adatok, stb.) 
� Lakásadatok (pl. az építési éve, víz, melegvíz és gázellátása, helyiségek száma) 

A demográfiai adatok között szerepel, pl. a férfiak száma, nők száma, élveszületések, 
halálozás, korcsoportos bontásban a népesség száma, nemzetiség, a foglalkozási adatok 
között gazdasági aktivitás, foglalkozási viszony, tevékenység jellege, iskolai végzettség, 
stb. 
A családi adatok között a család összetétele, a családfőre vonatkozó adatok (pl. 
legmagasabb iskolai végzettsége stb.), gyermekekre vonatkozó adatok, az aktív ill. 
inaktív keresők, valamint az eltartottak száma, a feleség ill. élettárs adatai, valamint a 
lakásról néhány fontos alapvető adat, mint pl. építési éve, víz, melegvíz és gázellátása, 
helyiségek száma, típusa, komfortossága stb. A háztartás adatok a családi adatbázis 
szerkezetéhez hasonló bontásban szerepelnek. 
A lakásadatokon belül szerepel a családi adatbázisban már előfordult adatok egy része, a 
lakás építési éve, víz- gáz- melegvíz ellátása, szennyvízelvezetés stb., de ezen túlmenően 
a lakás fekvését, rendeltetését, nagyságcsoportját, magasságát, nagyságát is tartalmazza. 
 

A településstatisztikai adatbázis rendszer (TSTAR) tartalma 
Az adatok a következő témakörökre oszthatók: 
� Területi, népességi adatok (terület, a lakónépesség, állandó népesség63 adatok) 
� Népmozgalom (az élveszületések, halálozások, házasságkötések, válások száma, 

vándorlási adatok) 
� Kereskedelem (az egyes üzlettípusok száma és tulajdonformája) 
� Idegenforgalom (kereskedelmi vendéglátóhelyek, vendégéjszakák, vendégek száma) 
� Lakásépítés, megszűnés (az év folyamán épített vagy megszűnt lakások száma, 

milyensége) 
� Közműellátás, környezet (a víz-, szennyvíz-, villamos energia-, gáz adatait 

tartalmazza, légszennyezés) 
� Egészségügy, szociális ellátás (az orvosok-, ellátásban részesülte száma, rendelési 

idő, kórházi adatok) 
� Oktatás (az intézményekre vonatkozó adatok és a humán oldal adatai) 
� Közművelődés (a könyvtárak és mozik adatai) 
� Intézményi ellátottság (csak 3 évente) 
� Gazdasági szervezetek (a gazdasági egységek-, típusok adatai) 
� Személyi jövedelemadó64 
                                                 
63 Az állandó népességre vonatkozó adatok csak a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási 
Hivatal engedélyével adhatók ki. 
64 Csak az APEH engedélyével adhatók ki. 
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� Személygépkocsik, telefon ellátottság 
� Munkanélküliségi adatok65 
� Önkormányzeti segélyezés 
� Mezőgazdaság  
A városok adatai a településsoros teljes adatbázison túlmenően a következő adatokat 
tartalmazza: 
� népmozgalmi adatokon belül az állandó vándorlások számát (odavándorlás, 

elvándorlás),  
� beruházási adatokat,  
� ingatlankezelési adatokat, továbbá  
� közterületi, köztisztasági, közműellátási adatokat (ezen belül található a belterületi 

közút, burkolt út, járdák hossza),  
� közlekedési és hírközlési (pl. autóbuszjáratokra vonatkozó adatok),  
� oktatáson belül a felsőfokú intézmények adatait (hallgatók száma),  
� és a közművelődésen belül a múzeumok, színházak adatait találhatjuk. 
Az alábbi népszámlálási adatok valamennyi településre66 szintén a Településstatisztikai 
adatbázisrendszer részét képezi: 
− népesség; 
− háztartás, család; 
− lakásállomány; 
− foglalkoztatottság. 

 

APEH SZTADI adatbázis tartalma � Jövedelemi adatbázis 

 

16 jövedelmi kategória sávra a következő adatokat adják meg: 
� Település 
� Belföldi jövedelmet bevallók száma (fő) és a bevallott jövedelem (Ft) 
� Külföldi jövedelmet bevallók száma és a bevallott jövedelem 
� Elkülönülten adózó jövedelmet bevallók száma és a bevallott jövedelem 
� Jövedelmet bevallók száma összesen és a bevallott összjövedelem 
� A jövedelem sávok 1millió forint alatt 100ezresével, 3 millió forintig 500 ezresével, 

majd 3-5 millió, végül 5 millió forint felett az utolsó sáv. 
Jövedelmi adatok foglalkozási formák szerint bontva az alábbi adatelemeket 
tartalmazza: 
� Település azonosító, 
� összes jövedelem főállásból, 
� társas vállalkozásból,  
� egyéni vállalkozásból és  
� mezőgazdasági kistermelésből, 
� valamint a bevallók száma az egyes kategóriákban. 

 

A regisztrált munkanélküliek adatbázisának tartalma 
A Foglalkoztatási hivatal a Munkaügyi Kirendeltségeken regisztrációba vett 
munkanélküliekről a következő főbb jellemzőket tartja nyilván:  

                                                 
65 Csak a Foglalkoztatási Hivatal engedélyével adhatók ki. 
66 Az 1980-as és 1990-es népszámlálások adatai és a 2001. évi népszámlálás adatai  
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� területi adatok: lakóhelyének település kódját, a munkaügyi kirendeltség valamint a 
megye kódját 

� személy adatok: nem, kor, legmagasabb iskolai végzettség 
� a munkanélküliség jellemzése: státuszára és időtartamára vonatkozó adatok 
� a keresett álláshely ill. az utolsó álláshely adatai: nemzetgazdasági ág, ágazat, FEOR 

kódja  

 

Mezőgazdasági adatbázisok tartalma 
M-STAR 
A KSH Mezőgazdasági Főosztálya a gazdasági szervezetek és a kijelölt egyéni 
vállalkozások adatait tartja nyilván évente folyamatosan: Bár ezek száma évről évre 
változhat (változott), megbízható adatállománynak tekinthető idősorosan állandó 
tartalommal (M-STAR). 
Őstermelői nyilvántartás 
A saját gazdaságról és termelésről parcellánként nyilatkoztak az őstermelők méret, 
földminőség, művelési ág szerint, valamint a gazdasági épületekről, eszközökről, 
értékesíthető termékekről. Ebből készült az Őstermelői nyilvántartás adatállománya. 
Regisztrált gazdaságok 
A mezőgazdasági, erdőgazdasági és halászati tevékenységet folytató termelőket és 
gazdálkodó szervezeteket 1999 tavaszán írták össze. Az adatbázisban 167 ezer gazdaság 
adatait regisztrálták. Az adatbázis gondozója az FVM Hivatalok Főosztálya volt. 
Az adatbázis tartalmazza a gazdálkodási formát, a földterület művelési áganként való 
megoszlását, nagyságát, a főbb szántóföldi növények adatait, az állatlétszámra vonatkozó 
adatokat és az árbevételre vonatkozó információkat. 
ÁMÖ 
Magyarországon a FAO világcenzusához kapcsolódóan és annak ajánlásait követve 
1971-ben, 1981-ben és 1991-ben majd 2000-ben teljeskörű mezőgazdasági összeírást 
végzett a KSH67, mely kielégítette az EU követelményeket is. A háztartáshoz tartozó 
személyek adatait, földhasználatra, állatállományra vonatkozó adatokat, a gazdasági 
épületek, gépek és eszközök adatait valamint a termelő tevékenységre vonatkozó 
adatokat tartalmaz. Az 1994-ben elvégzett gazdaságszerkezeti összeírás lényegesen 
szűkebb tartalmú volt, lényegében csak a gazdaságok két fő termelési erőforrásának, a 
földterület és az állatállomány megfigyelésére irányult. 
A FÖMI �CORINE� adatbázis  
Európa környezeti információs rendszere. Az adatbázist űrfelvételekből készített 
fotótérképek vizuális, számítógéppel segített interpretációjával hozták létre. Három 
részből áll, a Biotóp, a Légköri emisszió és a Felszín borítás adatbázisából. Ez utóbbi 
segítségével határozható meg pontosan egy-egy terület, település földhasználati 
megoszlása, az erdőterület aránya, mezőgazdasági terület, ezen belül szántóterület 
aránya, művelés alól kivont terület arány stb. 

                                                 
67 Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) 
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4. számú függelék 
Magyarország kistérségeinek eloszlása a vidékkategóriák szerint 

 
OECD módszertan alapján készült a SZIE-KTI Térinformatikai Stúdiójában 2003. 
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K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S  
 
 

Szeretném megköszönni az alább felsorolt személyeknek, hogy 

tanácsaikkal, véleményeikkel segítették disszertációm 

elkészítését: 

 
Prof. David L. Brown  Cornell University, USA 
Dr. Farkas Tibor   Szent István Egyetem 
Dr. Hajós László   Szent István Egyetem 
Dr. Kozári József   Szent István Egyetem 
Dr. Kovács Dezső   Szent István Egyetem 
Kovács Tibor   Központi Statisztikai Hivatal 
Dr. Kulcsár László   Szent István Egyetem 
Dr. Madarász Imre   Szent István Egyetem 
Magyari Julianna   Szent István Egyetem 
Dr. Marosi Lajos   Központi Statisztikai Hivatal 
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