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1. BEVEZETÉS 

A tananyag azon hallgatók számára készült, akik a vidékfejlesztés, életminőség és 

turizmus témakörök elméleti és gyakorlati ismereteinek az elsajátítására törekednek. Így 

elsősorban a vidékfejlesztési agrármérnök alap- és mesterképzésen és a turizmus-

vendéglátás szakon tanuló hallgatóknak nyújthat nagy segítséget. A tananyagban 

elsősorban az kerül bemutatásra, hogy a regionális politikában a perifériák fejlődése is 

fontos nem csak a centrumok előre haladása. Hazánkban a vidéki települések 

társadalmának vizsgálata újra előtérbe került. A nagyvárosokba történő migráció 

következményeként leértékelődött a vidéki élettér, egyes vidéki térségeket az elöregedés, 

illetve elnéptelenedés fenyeget. Ugyancsak prioritást élvez az életminőség vizsgálata is 

az utóbbi években. A fent említett témakörök a mai gazdasági-társadalmi helyzetben 

kiemelt jelentőséggel bírnak és aktuálisnak tekinthetőek. A vidéki térségekben jelentkező 

problémáknak különös hangsúlyt ad a rendszerváltás óta tartó gazdasági 

szerkezetátalakulás (ipari és mezőgazdasági termelőágazatok radikális leépülése). Ez a 

folyamat már negyed százada, hogy elindult, ennek ellenére hatása még napjainkban is 

érezhető. A gyors gazdasági fellendülés helyett inkább az elszegényedés vált jellemzővé 

a vidéki területek többségén, amely a 2008-ban kezdődő gazdasági világválság óta egyre 

jobban megmutatkozik. Igaz vannak területek, ahol ez a zuhanó tendencia lassult, megállt 

és arra is találunk példát néhány esetben, hogy a változásokhoz való alkalmazkodás által 

növekedésnek indult az adott település vagy térség. 

A bevezetés utáni első nagy fejezetben külön foglalkozunk a vidék, vidékfejlesztés 

fogalmával és kapcsolatrendszerével. Hiszen kijelenthetjük, hogy a vidéki élet a 

modernizáció következtében végveszélybe került. A falvak elnéptelenedtek, a 

kiöregedett lakosság nem képes és nem is érdekelt a vidéki tájat fenntartani. Az előbb 

felsorolt európai (egyben többnyire világszintű) társadalmi és gazdasági feszültségek, a 

szegénység, a munkanélküliség, a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, a társadalmi 

konfliktusok miatt nagyon sok bírálat éri az Európai Uniót, számos országban több 

társadalmi csoport esetében erősödik az EU-ellenes hangulat. Ezért is van szükség 

vidékfejlesztésre, amely olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki 

térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése 

alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív 

részvételével formálódó programok és beruházások meghatározását, valamint 

magvalósítását célozza a gazdasági és piaci hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság 

megőrzése, illetve bővítése és a környezetminőség javítása érdekében. A vidékfejlesztés 

alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és 

munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható 

hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása 

az egészséges, önszerveződő helyi közösség. Ezért is van szükség a vidékfejlesztésre, 

melynek alapvető célja összességében a vidéken élők életminőségének javítása. 

Ezért a következő nagy fejezetben külön hangsúlyt fektetünk az életminőség 

témakörének a megismerésére. Bemutatásra kerülnek az életminőség vizsgálatával 

foglalkozó elméleti magyarázatok, alapfogalmak, modellek és az életminőséget 

befolyásoló tényezők. Ez az anyag kiterjeszti az életminőség kutatást és nem az 
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egészséggel összefüggő életminőséget vizsgálja, hanem 

nevezetesen feltárja a szolgáltatások, az egészségi állapot, a korcsoportok, a turizmus és 

a lakosság szubjektív életminősége közötti kapcsolatot. 

A negyedik fejezet a második fejezetben említett fogalmak mérhetőségével foglalkozik. 

Olyan indikátorokat és módszereket ismertetünk, melyek segítenek elsősorban az 

életminőségben és a helyi társadalom állapotában bekövetkezett változások mérésében. 

Külön ismertetjük a települési szinten alkalmazott mutatókat. Az eredmények, 

esettanulmányok formájában kerülnek bemutatásra. Külön fejezetben kerül bemutatásra 

a turizmus, elsősorban az egészségturizmus és az életminőségre gyakorolt hatása.  

Az irodalomjegyzékben megadott forrásmunkák lehetőséget adnak a témában való 

nagyobb elmélyülésre, önálló kutatómunka elméleti és módszertani megalapozására. 
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2. AZ ÉLETMINŐSÉG ÉS A 

VIDÉKFEJLESZTÉS KAPCSOLATA, ALAPJAI 

2.1. A vidék fogalmának lehatárolása, a vidéki területek fontossága 

A vidék egy rendkívül összetett gazdasági és társadalmi fogalom, melynek 

meghatározásához a szakirodalomban jelenleg még nem található egy mindenki által 

elfogadott és azonos tartalommal bíró definíció. A vidéknek, a vidéki jellegnek a 

megfogalmazása nem egészen egyértelmű. A vidék fogalma leginkább a centrum- és 

periféria viszonyrendszer mentén értelmezhető, miszerint Magyarországon a köznapi 

szóhasználatban leggyakrabban azt értik vidék alatt, ami „nem város”. Tapasztaljuk azt 

is, hogy a fővárosi ember Budapesten kívül minden más települést vidéknek tekint, a 

nagyvárosi lakosok pedig a saját városuknál kisebb méretű településekre használják a 

vidéki elnevezést. 

A vidék definícióját Andorka Rudolf a következőképpen fogalmazza meg: „A magyar 

társadalomstatisztika hagyományosan azt az egyszerű definíciót alkalmazza, hogy azokat 

a településeket tekinti városoknak, amelyek az érvényben lévő államigazgatási 

rendelkezések szerint városoknak minősülnek” (Andorka, 1979). 

Forman Balázs, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójának véleménye szerint viszont: 

„A vidék fogalma Magyarországon némileg leegyszerűsíthető, az ország szinte egész 

területe - Budapest és a nagyvárosok, illetve egy-két kimondottan ipari (Kazincbarcika, 

Tiszaújváros, Százhalombatta, Dunaújváros, Paks, Oroszlány) jellegű település 

kivételével – vidékies” (Bod, 2005). 

A hazai gyakorlatban több definíció látott már napvilágot. Az 1996-os területfejlesztési 

és területrendezési törvény, a Nemzeti Agrárprogram az alábbiak szerint definiálja a 

vidéket. „Vidék az a terület, ahol a mezőgazdasági tevékenység, a zöldfelület (erdő, 

természetes táj) dominál és aprófalvas a településszerkezet, alacsony beépítettség, illetve 

népsűrűség jellemez” (Póla, 2004). 

Különböző mutatószámok alapján is megfogalmazták a vidékiséget, ennek alapján 

Kovács (1998) azokat a térségeket tekinti vidéknek, amelyek az alábbi öt feltétel közül 

négynek megfelelnek: 

 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-tól 1996-ig 92%-ra csökkent. 

A statisztikai gyakorlat nem ismeri a vidék fogalmat, a települések közigazgatási 

besorolását használja, mely szerint a következő településformákat határozza meg: 
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 Község (önálló, saját arculata van, képes önkormányzat 

alakításra és helyi közügyei ellátására) 

 Nagyközség (területén legalább 5000 lakos él, ill. a helyi önkormányzati 1990. 

évi LXV. törvény hatályba lépésekor már nagyközség volt) 

 Falu (a mezőgazdasági munka jellegzetes településformája) (Kovács, 2012). 

A magyar statisztika az EUROSTAT osztályozása alapján is végzett település - 

kategorizálást, amely városi, alapvetően rurális és tipikusan rurális régiókat ismer. E 

módszer szerint a magyar lakosság 70%-a él alapvetően vagy tipikusan rurális régiókban 

(Kovács, 2012). 

Az Európai Charta meghatározása szerint a „a vidéki térségeket olyan falvak, kisvárosok 

alkotják, ahol a területeket jelentős részben erdő-mezőgazdaságra, halászatra, vidékiek 

gazdasági, kulturális tevékenységére, valamint pihenésre használják, amelyekben a 

mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységek egységes egészet képeznek.” 

(Csete-Láng, 2009). 

A város és a vidék közötti területi különbség, a településhálózati aránytalanság és 

társadalmi egyenlőtlenség szoros összefonódását vizsgálja Vágvölgyi, mely alapján a 

vidék: „Az a települési rendszer, amely a várost egy táj szigeteként emeli a vidék fölé, az 

odatelepült népesség társadalmát is épp ilyen jellemzően osztja kétfelé.” Véleménye 

szerint „a város városi társadalmat teremt és a vidék falusit” (Vágvölgyi, 1982). 

Az 2007-2013 költségvetési időszak vidékfejlesztési programja (ÚMVP) ugyanakkor 

még a településszintű besorolást alkalmazza1 mely szerint az ország településeinek 95%-

a, területének 87%-a vidéki, ahol a népesség közel fele (45%-a) él. Ennek alapján az 

átmeneti besorolású megyéken belül is találhatunk olyan településeket, melyek vidékinek 

minősülnek. Ez azonban főleg a III.-IV. tengelyes vidékfejlesztési támogatásokhoz jutás 

során fontos szempont. A vidéki térségek lehatárolása a specifikus célcsoportokhoz, 

illetve a III. tengely minden egyes intézkedésének jellegzetességeihez igazodva változik. 

A vidék népességmegtartó erejének csökkenése nemcsak Magyarországon jelent 

problémát. Pokorny et al. (2013) szerint aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok a jobb 

megélhetés, a jobb élet és jobb jövedelemszerzési lehetőségek érdekében vidékről 

városokba költöznek. Lukács (2008) szerint Magyarország az 1990-es rendszerváltással 

történelmi lehetőségekhez jutott, de nem aknáztuk ki ezeket, ezért nem fejlődött az 

ország. A rendszerváltás egyik következménye az agrárium összeomlása volt, melynek 

következtében nőtt a munkanélküliség és a mélyszegénység. Tovább mélyítette a 

szakadékot az összehangolatlan, felelőtlen segélyezési rendszer. 

                                                           
1 2007-2013 között a 120 fő/km2 népsűrűséget meg nem haladó, vagy 10 ezer főnél kevesebb 

lakosú települések tekintendők vidéki térségnek, kivéve a budapesti agglomeráció településeit, de 

beleértve azokat a nem vidékinek számító településeknek a külterületeit, amelyekben a teljes 

népesség több mint 2%-a él külterületeken. 
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Ezzel együtt azért fontos megemlíteni, hogy hazánkban a 

foglalkoztatás közel fele is a vidékhez kötődik. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés 

mozgatórugója még mindig Budapest, hiszen míg a bruttó hozzáadott értéknek csak alig 

több mint harmada kötődik a vidékhez, addig a lakosság ötödét tömörítő főváros a bruttó 

hozzáadott érték majdnem kétötödét adja. 

A leírtakból kiderül, hogy sokféle szempont felvetődött a vidék fogalmának 

meghatározásakor, de mint azt korábban is említettem, egyértelmű, mindenki által 

elfogadott változatot még nem sikerült találni. Véleményem szerint a jelenlegi „vidék” 

definíciók nem a vidék lényegi elemét veszik alapul, hanem a vidéki életforma gazdasági 

és népességi sajátosságait. Ráadásul nem szerepel a kritériumrendszerben gazdasági 

fejlettséget mérő mutató és a munkanélküliségre vonatkozó információ, amelyek 

véleményem szerint pontosabbá tehetné a fogalom meghatározását (Hekliné, 2002). Úgy 

gondolom a vidék lehatárolása elsősorban nem a térség földrajzi elhelyezkedése alapján 

lenne a legcélszerűbb, vagyis, hogy milyen távolságra található egy-egy település a 

gazdaságilag fejlettebb területektől, hanem több mutató együttes elemzésével, 

kombinálásával (mint pl. városközelségi-, gazdasági-, népsűrűségi mutatók) pontosabban 

meghatározható lenne a vidék fogalma. 

2.2. A vidékfejlesztés meghatározása 

A vidékfejlesztésre azért volt szükség a kezdetekben, mert a vidéki lakosság 

folyamatosan a városokba vándorolt, egyre jobban telítődtek a városok. Nem tudták 

befogadni a vidéki embereket tovább már. A vidékieknek ezért otthon kellett maradniuk, 

nem volt lehetőségük máshová menni. Így már a vidékfejlesztés került előtérbe, melynek 

feladata volt részben az, hogy fokozza a vidék népességmegtartó erejét, másrészt pedig 

az, hogy a vidéki emberek helybenmaradását, illetve megélhetését biztosítsa (Makkai, 

2008). 

A vidékfejlesztés ma már egy olyan sokrétű tevékenységgé vált, amelynek 

mondanivalója tulajdonképpen az, hogy tartósan ellássa a vidéki területeknek a 

társadalomban, illetve a gazdaságban betöltött szerepét. A vidékfejlesztés hatóköre első 

megközelítésben magában foglalja a tanyák, falvak, községek és kisvárosok fejlesztését, 

beleértve a vidéki térségekben folytatott gazdasági tevékenységeket, a foglalkoztatási és 

kereseti viszonyok javítását, a települési (lakossági) és termelői infrastruktúrát, az élő és 

épített környezet értékeinek megóvását és a vidéki közösségek fejlesztését is. A 

vidékfejlesztés számos tudományterületbe olvad be, mint például az agrártudományok, a 

gazdaságtudományok, a földrajztudományok, regionális politika, területfejlesztés, 

településfejlesztés, közösségfejlesztés, szociálpolitika, egészségügy, oktatásügy, 

turizmus. Tehát multifunkcionális jellegű, de legszorosabb kapcsolatban a 

mezőgazdasággal van (Makkai,2008). 

Dorgai (1997) szerint a vidékfejlesztés egy olyan komplex tevékenység, melynek végső 

célja tulajdonképpen az, hogy a vidéki térségek képesek legyenek a funkcióik ellátására. 

A vidéki területek fejlesztéséhez különféle szakpolitikai eszközöket kell alkalmazni. 
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Az, hogy a vidéki térségek milyen fejlettségi szinten állnak 

hatással lehetnek a regionális fejlesztésre is, illetve befolyásolhatják mind az elvárt, mind 

az elérhető versenyképességet is. Mindezek mellett a vidéki életkörülményeknek negatív 

irányba való változása fenyegetettséget jelent nem csak az ország, de egyes régiók 

gazdaságára is. Vagyis a vidék funkciói (társadalmi, gazdasági, ökológiai) ha jelentősen 

sérülnek, akkor az adott régió vagy akár az ország társadalmi- gazdasági alapjai is 

meginoghatnak. 

Buckwell megfogalmazása alapján a vidékfejlesztés magában foglalja a helyi lakosságot, 

annak életformáját, a foglalkoztatási helyzetet, a jövedelemszerkezetet, a lakhatási 

körülményeket és a szolgáltatások szintjét, valamint a kulturális aspektusokat is: a 

hagyományos foglalkozásokat, ételeket, nyelvet, öltözködést és szokásokat. Mivel a 

mezőgazdaság történelmileg meghatározó gazdasági tevékenység a vidéki területeken, 

hatása alapvetően rányomja a bélyegét a vidéki létformára. (Buckwell, 1997). 

A vidékfejlesztés céljának, valamint eszközének az ágazatok közötti integrációt, a 

térségben megvalósítandó fejlesztések egymásra épülését, a helyi vállalkozói, civil és 

önkormányzati szektor együttműködését és a jövőjüket formálni tudó tevékeny, életképes 

vidéki társadalom kialakulását tekintjük (Makkai, 2008). Mindezek mellett céljának 

tekinthető még a versenyképesség is. A vidékfejlesztés épít a szubszidiaritás alapelvére 

is, aminek az a lényege, hogy a helyi közösségek számottevően részt vesznek a fejlesztési 

programok kidolgozásában, valamint a megvalósításában és ellenőrzésében. (Magda- 

Marselek, 2010.) 

A vidékfejlesztés egy olyan szakterület, melynek a tevékenységi köre oly mértékben 

szerteágazó, és nagyon sok más tudományterülettel van kölcsönhatásban, hogy nehéz 

feladat egy átfogó meghatározást megalkotni. De egy biztos: a vidékfejlesztés egy olyan 

komplex segítséget jelent a vidéki területeken élők számára, amelyben létre tudják hozni 

saját érdekérvényesítő csoportjaikat. 

Lukács (2004) definíciója szerint „a vidékfejlesztés a vidéki térségekben végbemenő 

változások tudatos, tervezett befolyásolása”. A beavatkozás többféle érdekből történhet: 

lokális, regionális, olykor globális érdekből. A lokális érdekből történő beavatkozás 

esetében a helyi lakosok életminőségének javítása a cél, a regionális érdek már nagyobb 

térségre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztés elsődleges célja az 

életminőség javítása, a vidéki munkahelyek létrehozására irányuló tevékenység, tehát a 

vidéki lakosság elvándorlásának megelőzése.  

Véleményem szerint a legnagyobb probléma a vidéken a foglalkoztatás kérdése. Glatz 

(2008) szerint a vidéket munkahelyteremtő, vállalkozássegítő akciókkal kell támogatni, 

„mert a vidék lakottsága akkor biztosítható, ha a vidéken munkaalkalom adódik.” Sok 

ember azért kényszerül feladni a vidéki létet, mert nincs munkahelye, és így jelentősen 

romlik az életminősége. Éppen ezért szinte nem lehet elválasztani egymástól a társadalmi 

és gazdasági problémákat, és megoldást sem lehet találni külön-külön. 
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Magda-Marselek (2010) egy másik megállapítása szerint a vidékfejlesztés „a vidékies 

térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak értékelése alapján a helyi 

adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek részvételével formálódó 

programok és beruházások meghatározása és megvalósítása. Lényegében a helyi 

erőforrások azonosításán, feltárásán, mobilizálásán keresztül megvalósuló kisléptékű 

térségfejlesztés. Megközelítésében átlagon felüli szerepet kap a fejlesztések 

környezetintegráltsága, a környezeti alrendszernek a vidéki területi rendszerekben 

betöltött meghatározó szerepe miatt. A vidékfejlesztés a területfejlesztési politikai célok 

érvényesülését szolgáló egyik legfontosabb pillér, mely a vidékies térségek fejlesztésére 

koncentrál”. Vidéken a legfontosabb gazdasági ágazat a mezőgazdaság és az 

erdőgazdaság, de Buday-Sántha (2010) úgy véli, hogy „csak a versenyképes 

agrártermelés jelenthet a vidék számára biztos gazdasági bázist és csak ez alkalmas a 

foglalkoztatás javítására”. Vidéken olyan értelmiségiekre van szükség, akik a vidék 

gondját saját problémájukként kezelik. 

Egyetértek azzal a megállapítással, hogy vidéken az egyik fő probléma a 

népességcsökkenés, ami egyrészt a születések tartósan alacsony számának és a halálozás 

növekvő számának, másrészt a növekvő elvándorlás következménye. A vidéken élők 

városokba költöznek a jobb megélhetés érdekében, ami abból is fakad, hogy vidéken a 

rendszerváltás előtt a mezőgazdaság foglalkoztatta a legtöbb embert, de napjainkban a 

föld néhány ember kezében koncentrálódik, a gépesítés miatt egyre kevesebb élőmunkára 

van szükség. Ennek következtében növekszik a munkanélküliség, az emberek városokba 

költözése. A csökkenő népesség ugyanakkor nemcsak a vidékre, hanem az ország egész 

területére jellemző. Megoldást jelenthet a helyi gazdaságfejlesztés. 

„A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági 

folyamatokba a fenntartható fejlődés érdekében.”A helyi jelző kijelöli a beavatkozás 

területi színterét, ami lehet egy település, településrész, települések összessége, kistérség 

vagy akár régió is. Fontos, hogy ismerjük a helyi adottságokat és erőforrásokat, és 

alkalmazkodjunk hozzá. A helyi gazdaságfejlesztés célja nemcsak gazdasági, hanem 

társadalmi is: nem a profitmaximalizálás kerül előtérbe, hanem a helyi lakosság 

életminőségének javítása. Általában helyi kezdeményezésként jelenik meg, kitüntetett 

szerepet kap benne az együttműködés (Czene-Ricz, 2010). 

A helyi gazdaságfejlesztés azokban a térségekben kap kiemelkedő szerepet, amelyek 

földrajzi elhelyezkedésük, valamint humán kapacitásuk hiányossága és egyéb okok miatt 

nem tudtak bekapcsolódni a gazdasági vérkeringésbe és várhatóan a későbbiekben sem 

fognak tudni. Ezek a térségek is relatív versenyképességre tehetnek szert helyi értékeikre 

és belső erőforrásaikra építve, így stabilitást biztosíthatnak az ott élők számára a jövőben. 

A helyi szereplőknek kulcsszerepe van a helyi gazdaság fejlesztésében, de nagyon fontos 

a külső segítség, a külső támogatás, ami lehet külső szakmai, de szemléleti és módszertani 

segítség is. A helyi gazdaságfejlesztés nem gazdasági ágazathoz kötött, olyan 

tevékenységre kell épülnie, amelyekhez az adott térségben rendelkezésre állnak a 

szükséges erőforrások és hagyományok (Kígyóssy-Czene, 2012). 
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Véleményem szerint a helyi gazdaságfejlesztés elsősorban belső 

erőforrásokra kell, hogy épüljön. Az elmaradott térségekben azonban elképzelhetetlen 

önerőből, külső segítség nélkül bármilyen kezdeményezést megvalósítani. Nemcsak 

szakmai és szemléleti segítségről van szó, hanem pénzbeli támogatásról is. 

2.3. Életminőség és vidékfejlesztés kapcsolatrendszere 

A népesség világméretű növekedése nehézségeket vetít előre az élelmiszer és 

ivóvízellátásban, a lakhatásban, a foglalkoztatásban és a természeti erőforrások 

használatában. Míg azonban valamennyi földrész lakossága növekszik, Európa 

népessége csökken, és ezzel párhuzamosan elöregszik. A demográfiai válság a munkaerő 

létszámának fogyatkozása mellett az idősek számának és arányának növekedésében, 

élénkülő migrációban jelentkezik. A vidéki térségek szempontjából ez több ponton 

kritikus: a lakosság elöregszik, a jelenlegi kiöregedő gazdatársadalomnak nem lesz 

megfelelő utánpótlása, az inaktív népesség aránya rendkívüli terheket ró az aktív 

népességre, a vidéki térségekre is kiterjedő bevándorlás pedig kulturális konfliktusokat 

okoz. A vidék számára kulcskérdés, hogy legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki életet 

választják és gyermekeket vállalnak, biztosítva a vidék erőforrásainak és értékeinek 

hosszú távú hasznosítását. 

A vidék társadalmi-gazdasági állapotát több indikátor segítségével tudjuk értékelni. A 

népsűrűség, a korstruktúra, a gazdasági teljesítmény, valamint a foglalkoztatási 

lehetőségek, ezzel együtt a munkanélküliség szintje és azok változása alapján keressük a 

választ a vidéken zajló társadalmi-gazdasági folyamatok okaira. a legégetőbb probléma 

tehát, hogy egyes vidéki térségeinket a népesség további fogyása, az elnéptelenedés 

fenyegeti. A vidék vonzereje az elmúlt években nem erősödött. Ezt támasztja alá, hogy 

az alapvetően vidéki területeink népsűrűsége – hasonlóan az Unió vidéki térségeihez – a 

legalacsonyabb, ami önmagában nem jelent problémát, viszont 2004-2010 között tovább 

csökkent. A csökkenést a születések számának mérséklődése mellett a kedvezőbb 

gazdasági helyzetben lévő átmeneti és alapvetően városi térségekbe való elvándorlás is 

erősíti, ahol a népesség növekszik. Vidéki területeink még mindig másfélszer sűrűbben 

lakottak, mind az EU-15-ben. Hazánk és az EU vidéki területein a népesség rohamosan 

öregszik, az átlagéletkor magas. A korösszetételt vizsgálva 2004-2010 között a 

legidősebb korosztály (65 éven felüliek) aránya minden térségtípusban nőtt (0,6%-1,3%-

kal). Ez az eltartó képesség csökkenését vonja maga után, ami pedig számos gazdasági-

társadalmi probléma oka. Egyre kevesebb a fiatal. A legfiatalabb korosztály aránya 2004-

ben a vidéki térségekben (16,3%) még az országos átlag (15,9%) fölött volt, 2010-ben 

azonban már csak az országos átlagnak megfelelően (14,7%) alakult. Ez vidéken 

majdnem 2 százalékpontos visszaesést jelent, miközben országosan 1 százalékpontos 

volt a csökkenés mértéke (Bálint et al., 2007). 

Ugyancsak az életszínvonal, az életminőség javítását helyezi a középpontba Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program, amelynek biztosítása nem önmagában az 

agrárfejlesztésen vagy infrastruktúra-fejlesztésen keresztül valósítható meg, hanem a 

rurális térségek ökológiai, társadalmi-kulturális, gazdasági funkciójának 

megteremtésével.  
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye a 

vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. A III. tengelybe tartozó 

intézkedések célja a vidéki térségekben élők jövedelemtermelési lehetőségeinek és 

életminőségének javítása, mely munkahelyteremtéssel lehetséges. A vidéki 

vállalkozások komplex fejlesztését, műszaki fejlesztést, tanfolyamok elvégzését és 

szaktanácsadási szolgáltatás igénybevételét, a minőségbiztosítási irányelveknek való 

megfelelést is támogatja, ösztönzi a program. A program további célja, hogy elősegítse 

új vállalkozások létrejöttét, támogatni a magasabb színvonalú termékek és szolgáltatások 

előállítását, valamint a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását segíteni. Az 

életminőség javítását a vidéki környezetben hiányzó szolgáltatások biztosításának 

támogatásával célozza meg a program, támogatja a helyi költséghatékony megoldásokat. 

A kulturális és rekreációs lehetőségek bővítése, a vidéki örökség megőrzése szintén 

kiemelt rész (ÚMVP, 2007). 

A vidékfejlesztés és az életminőség többféle szemszögből vizsgálva is kapcsolatba 

hozható egymással, több neves kutató is meghatározta a közöttük lévő összefüggéseket. 

Font (1998) rávilágít arra, hogy a vidékfejlesztés célja nem más, mint tiszteletben tartani 

a helyi kultúrákat, a maguk sokszínűségében és azokat, mint az emberiség túléléséhez 

szükséges erőforrásokat gondozni, védeni. Meggyőződése, hogy a kultúra és az egészség 

az a két pillér, amelyre a vidékfejlesztés biztosan alapozható. 

Font (1999) egy későbbi írása szerint a vidék nem más, mint egy sajátos életforma, az 

emberiség gyökere, ahonnan elindul a fejlődés – és amivel napjainkban csak a baj van. 

A vidék nem számszerűsíthető fogalom, hanem az életminőség számszerűsíthető 

formája. 

Azt gondolom, hogy a szakember kitűnően megfogalmazta az egész rendszer alapját, 

rávilágít arra, hogy az életminőség vizsgálatok elvégzéséhez és azok megértéséhez 

elengedhetetlen a vidék minőségének az ismerete, helyzetének felmérése és fejlődésének 

segítése. 

Egy másik megközelítés szerint, a vidék fogalma legértelemszerűbben a centrum és 

periféria viszonyrendszer mentén értelmezhető. Ebből a szemszögből a vidéket a 

centrumhoz viszonyított életminőségbeli elmaradottság és az önmeghatározó-képesség 

hiánya jellemzi, a vidék bizonyos területi, közigazgatási és funkcionális centrumok 

vonzáskörzetét jelenti (Sarudi, 2003). 

A Nemzeti Agrárprogramban (1997) megfogalmazásra kerültek alapján a vidékfejlesztés 

mindazon tevékenységek fejlesztése, amelyek a vidéki településeken élő lakosság 

megélhetési körülményeinek, jövedelemszerzési lehetőségeinek - az életminőség - 

javítására irányulnak, továbbá amelyek a természeti erőforrások, a környezet megőrzését 

szolgálják, és amelyek a vidék társadalomban betöltött funkciói ellátását tartósan erősítik. 

Farkas (2002) véleménye szerint a vidékfejlesztés fogalmának meghatározása esetében 

egy olyan összetett folyamatról van szó, melynek a gazdasági, társadalmi, szociális és 
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környezeti hatásai is fontosak, az elmélete alapján, vidékfejlesztés 

fogalmán általában a vidéken élő emberek életminőségének javítását érti.  

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) megfogalmazása szerint hazánkban a 

vidékfejlesztés a vidékies térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak 

értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek 

részvételével formálódó programok és beruházások meghatározása és megvalósítása. 

Olyan sokrétű tevékenység, melynek célja a vidéken élő lakosság életfeltételeinek, 

életminőségének és jövedelemviszonyainak biztosítása és javítása, ezáltal a vidéki 

társadalom fennmaradásának, előrehaladásának segítése, összhangban a vidéki 

környezet, a természeti táj és kultúrtáj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható 

erőforrásait, megteremtve a vidéki térségek fenntartható fejlődését a vidék adottságainak, 

sajátosságainak megfelelően. Tehát a vidékfejlesztés mindig térségekre, 

embercsoportokra, a természeti- és épített környezet együttesére vonatkozik (Kulcsár-

Kozári, 1998). 

Fentiekkel szemben Buday – Sántha (2001) a vidékfejlesztést, az életminőség javítását a 

gazdasági teljesítmények növelésében látja. Tehát, a gazdasági és szociális eredetű 

probléma megoldását a gazdasági tényező – elsősorban a foglalkoztatási és jövedelmi 

helyzet – erősítésében látja, amelyből következik a szociális tényező, azaz az 

életszínvonal fejlődését. 

Mindezen megállapítások bizonyítják, hogy a vidékfejlesztés és az életminőség nagyon 

szoros kapcsolatban áll egymással, így tehát a vidék fejlesztése és versenyképessé tétele 

nélkül, nem várható pozitív irányú változás az emberek életminőségében. 

A vidékfejlesztési politika, bár sokáig perifériális szerepet töltött be a mezőgazdasági 

politikán belül, az utóbbi években mind nagyobb jelentőséget kap, és mindinkább 

kiemelkedik, a KAP szárnyai alól. A vidékfejlesztési politika növekvő jelentőségét 

indokolja, hogy a vidéki, rurális térségek az EU területének több mint 91%-át alkotják, 

és az uniós lakosság több mint 56%-ának szolgálnak lakhelyül (Dorgai, 1998). Ezen 

térségek ugyanakkor jelentős gondokkal küszködnek, hiszen jellemzően elöregedő a 

lakosság, rossz az infrastruktúra, a szolgáltatások színvonala sem megfelelő, és magas a 

munkanélküliség. A vidéki térségek felzárkóztatása, illetve védelme tehát közös európai 

érdek, és mind nagyobb figyelmet érdemel. Ennek megfelelően a vidékfejlesztési 

politikai általános elvei, prioritásai a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni 

stratégiában és a fenntartható fejlődést szolgáló göteborgi stratégiában is benne 

foglaltattak. Mindemellett az új Európa 2020 stratégia is szorosan kapcsolódik a 

vidékfejlesztéshez, mind három prioritásban (intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés) tetten érhető. Cél a versenyképes mezőgazdaság, a fenntartható erőforrás-

gazdálkodás, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés megteremtése az elkövetkező 

időszakban. 
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2.4. Életminőség fogalma 

Bevezetőül egy-egy rövid megjegyzést kell tennem az életminőség fogalom sokszínű 

szinonimikájáról. Az életminőség szinonimái közé tartozik mindenekelőtt a „szubjektív 

jó közérzet” (Diener, 1984), továbbá az életszínvonal vagy életstandard (Sen, 1990), az 

élethelyzettel való elégedettség (Emmons, 1986), a boldogság (Veenhoven, 1993). De jó 

példa rá az élet kiteljesítése, sőt a „szubjektíven átélt jó közérzet”, mint egész nemzetek 

karakterébe szervesen beépülő tulajdonság is (Varga, 2002). Az életminőség jobb 

megértése céljából a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány általam fontosnak ítélt 

definíciót bemutatni. 

Az életminőség (quality of life) és a jóllét (well-being) egymással egyenrangú, szinonim 

fogalmak, amelyek a jólét (welfare) tágabb értelmét fejezik ki. 

Az életminőség fogalmának megjelenése a tudományban Pigou (1877-1959) 

munkásságának köszönhető. Habár az angol közgazdász az életminőség kifejezést már 

az 1920-ban megjelent „The Economics of Welfare” című könyvében használta, a 

fogalom csak az 1950-es években terjedt el széles körben az angolszász irodalomban 

(Egedy, 2009). Történetileg az életminőség szót néhány kutató használta még az 1950-es 

években, akkor még a korlátozatlan gazdasági növekedés kritikájaként (Kopp−Kovács, 

2006). A kritikusok, mint a mai környezetvédelmi mozgalmak előfutárai, felhívták a 

figyelmet a gazdasági fejlődés hosszú távú negatív következményeire 

(környezetszennyezés, a természeti erőforrások kimerülése, stb.), és hangsúlyozták az 

emberi élet külső feltételeinek minőségét figyelembe vevő megközelítés fontosságát 

(Ordway, 1953). Úgy gondolom, ez a felismerés szükségszerű volt, hiszen a XX. század 

közepén, a hirtelen felgyorsuló gazdasági növekedés mellett már érezni lehetett azokat a 

káros hatásokat, amelyek nem csak akkor, de esetleg ma is kihatnak mindennapjainkra. 

Mint fogalmat tehát először a gazdasági növekedés fenntarthatóságának kritikájaként 

használta néhány kutató, azonban a mai napig nincs általánosan elfogadott definíciója. 

Az „életminőség” szó használata a mai életben egyike lett éppúgy a köznyelvben, mint 

különböző szakirodalmakban igen gyakran használt fogalmaknak. Különböző 

tudományágak különféleképpen definiálják, számos megfogalmazása létezik. 

Az életminőség kifejezés ezután gyorsan utat talált a nagypolitikába is, és Lyndon B. 

Johnson egy 1964-es elnökválasztási kampányában mondott beszédében már azt 

hangsúlyozta, hogy politikai célja nem pusztán a polgárok bankszámlájának gyarapítása, 

hanem életminőségük javítása (Rescher, 1972).  

Az életminőség kérdése egészen a XX. század hatvanas éveinek elejéig inkább a 

filozófusokat érdekelte jobban. Ezért van az, hogy az életminőség definícióját oly sok 

aspektusból fogalmazták meg. Az életminőség egyike a ma leggyakrabban használt 

fogalmaknak mind a köznyelvben, mind a különböző szakirodalmakban. Ez azért is 

figyelemre méltó, mert a fogalom viszonylag új, mindössze néhány évtizedes múltra 

tekinthet vissza (Kopp−Kovács, 2006). 
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Az emberi lét értelméről való gondolkodás egészen 

Arisztotelésztől megfigyelhető. Arra már Arisztotelész is rámutatott, hogy az 

életminőség értelmezése attól függően, hogy hétköznapi vagy tudományos aspektusból 

közelítünk, megosztja a társadalmat. Egyesek a földi örömökre, mások fennköltebb 

dolgokra asszociálnak (Michalkó, 2010). „Arra nézve, hogy valójában mi is hát a 

boldogság, megoszlanak a vélemények: a nagy tömeg egészen másképp értelmezi, mint a 

bölcsek. Vannak, akik nagyon is kézzelfogható és nyilvánvaló dolognak tartják: 

gyönyörnek, gazdagságnak, kitüntetésnek; mások megint mást értenek rajta; sőt 

akárhányszor ugyanaz az ember hol ezt, hol azt tartja boldogságnak: ha beteg, az 

egészséget, ha szegény, a gazdagságot” (Arisztotelész, 1997). Arisztotelész gondolata 

helyesen fogalmazza meg, az életminőség definíciójának legnagyobb nehézségét: az 

élettel való elégedettség nagyon szubjektív és pillanatról pillanatra változhat akár egy 

ember életében is. Ugyanakkor egyetértek azzal a gondolattal, hogy „a "jó" nem lehet 

olyasmi, ami egyetemesen közös és egységes volna, mert különben nem lehetne róla 

szólnunk valamennyi kategóriában, hanem legfeljebb csak egyben” (Arisztotelész, 1997). 

Tehát úgy gondolom, hogy a mai életminőség-kutatások alapjaként mindenképpen 

hivatkoznunk kell Arisztotelész munkásságára.  

Általános értelemben az életminőség viszont igen komplex, alapvetően szociológiai 

fogalom, mely Mcdowell−Newell (1987) szerint vonatkozik az anyagi körülmények 

megfelelőségére és az ember e körülményekkel kapcsolatos érzéseire. Ezt fejezik ki a 

következő meghatározások is. 

 „Életminőségen először is jó életfeltételeket értünk, amelyek összefüggnek a pozitív 

szubjektív közérzettel. Az egyének és csoportok életminőségét az egyes életfeltételek és a 

szubjektív közérzet komponenseinek összessége határozza meg” (Glatzer−Zapf, 1984). 

„Az életminőség fogalomnak jelenleg két jelentése van: azon feltételek megléte, amelyeket 

szükségesnek tartunk a jó élethez, és a jó élet, mint olyan gyakorlata” (Veenhoven, 1996). 

Egy másik megfogalmazás szerint „az életminőség mindazon vívmányok használatának 

szinonimája, melyeket egy működő gazdaság nyújt, hogy emberhez méltó életet élhessünk 

egy ipari társadalomban. A népesség javakkal és szolgáltatásokkal való materiális 

ellátásán túl épp így ide tartozik a nagyobb egyenlőség és igazságosság, esélyegyenlőség 

az oktatásban és foglalkoztatásban, az igazságos jövedelemelosztás, a munka világának 

humanizálása, és sok egyéb” (Fuchs-Heinritz et al., 2007).  

Ami ezekben a meghatározásokban közös, hogy az életminőséget inkább objektív 

oldaláról közelítik meg. 

„Az életminőség egy többdimenziós koncepció, amely egyaránt átfogja a materiális és 

immateriális, objektív és szubjektív, egyéni és kollektív jóléti komponenseket, és a ’jobb’- 

at hangsúlyozza a ’több’- el szemben” (Schäfer et al., 2003). Cummis szerint is 

tulajdonképpen két fontos oldala van az életminőségnek: a szubjektív és objektív. Az 

objektív oldal, amit számszerűen mérni tudunk, a szubjektív pedig ami, az egyén 
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individualizmusából következtethető (Cummins, 1997). Ezeket 

majd később, az életminőség típusainak meghatározásánál részletezem. 

Az orvostudomány keretein belül szűkebb értelemben az egészséghez kapcsolódó 

életminőséggel foglalkoznak, jelezve, hogy számos olyan tényezőt, mely globálisan az 

életminőség fontos része, figyelmen kívül hagynak, hogy a hangsúly az egészséggel 

szorosabban összefüggő tényezőkre kerüljön.  

Az életminőség általános fogalmától tehát megkülönböztetjük az egészséggel összefüggő 

életminőség fogalmát. Az egészséggel összefüggő életminőség meghatározásakor az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as alapokmányában szereplő meghatározásra 

szokás hivatkozni, mely szerint „az egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jólét 

állapota, és nemcsak betegség vagy fogyatékosság hiányát jelenti”, amely hangsúlyozza, 

hogy az egészségnek nemcsak biológiai, hanem pszichés és szociális összetevője is van 

(Kopp−Pikó, 2006). 

Az életminőség tehát alapvetően multifaktoriális fogalom, mely magában foglalja 1) a 

szomatikus állapotot és működőképességet, 2) a pszichés állapotot és lelki-szellemi 

jólétet, 3) a szociális működést a szakmai, a társas és a családi szférában. Jelentős 

nézetbeli különbségek vannak azonban, hogy ezen belül mit és hogyan lehet mérni és 

még abban sincs konszenzus, hogy a hagyományos orvosi mutatók is az életminőség 

részét képezik-e, vagy a fogalmat kizárólag a nem hagyományos orvosi mutatóknak 

tartsák fenn, azaz elsősorban pszichológiai és szociális működéssel kapcsolatos 

szempontokat vesznek figyelembe. 

Több kutatás bizonyította, hogy az életkörülmények nem közvetlenül, hanem az emberek 

szubjektív tapasztalásán keresztül hatnak az élettel való elégedettségre és a boldogságra. 

A vizsgálatok szempontjából korábban jelentősnek tekintett társadalmi, kulturális és 

gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférés és az életkörülmények mutatói a szubjektív 

tényezők figyelembe vétele után, szinte teljesen elvesztették magyarázó erejüket, 

azonban a velük való elégedettség minden országban szignifikáns tényezővé vált 

(Murinkó, 2006). 

Az elmúlt években, hazánkban is fokozatosan nőtt az érdeklődés az életminőség 

vizsgálata iránt, egyre több megállapítás látott napvilágot, melyek közül talán 

legmeghatározóbb „Ahány ember, annyi életminőség”(Pikó, 2005). 

De ha tovább boncolgatjuk azt is mondhatjuk, hogy az életminőség alapvetően 

szociológiai (általános értelemben vizsgált) fogalom, mely szerint „életminőségen 

elsősorban az élet nem anyagi dimenzióiban megvalósított „jóllétet” tekintették (Utasi, 

2006). A Vermont egyetem kutatói által készített analízis alapján „az életminőség 

kiterjed azokra az objektív emberi szükségletekre, amelyeket be kell teljesíteni annak 

érdekében, hogy a személy vagy csoport szubjektív jólléte teljesüljön.” (Costanza et. al., 

2007). Kutatásaik során azt vizsgálták, hogy az objektív tényezők (létfenntartás, 

biztonság, szeretet, megértés, személyiség, stb.) hogyan vannak jelen az egyén, vagy egy 

csoport életminőségének alakításában. 
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Az alábbi ábra segítségével (1. ábra) szemléltetni lehet, hogy az 

életminőség meghatározásához mennyi tényező szükséges, illetve azok, hogyan 

kapcsolódhatnak egymáshoz.  
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1. ábra: Életminőség az emberi szükségletek kölcsönhatásaként és a beteljesedések 

észlelése szerint 

Forrás: Costanza et. al. (2007) 

Az ábrán azt láthatjuk, hogy az életminőség kiindulópontja az elképzelés fejlődő szociális 

normákról, ami az emberi szükségletek alapvető elemeihez kapcsolódik. Ugyanakkor 

ahhoz, hogy ez az elképzelés valóra váljon, szükséges egy olyan koncepció kidolgozása, 

ami lehetőséget nyújt ahhoz, hogy ezen szükségletek találkozása létrejöhessen. Az 
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objektív tényezők beteljesedésével (a beteljesedések észlelésével) 

elérkezünk a szubjektív jólléthez (well-being), ami az egyének vagy csoportok 

életminőségét mutatja. Amint az ábrából is kiderül, a folyamat ezzel nem ér véget, hanem 

(körforgás szerűen) újra indul. 

Nordenfelt (1993) az egészség és életminőség összefüggéseit kutató svéd tudós 

megfogalmazása alapján az életminőség lényegében a boldogsággal azonos, s hétköznapi 

értelemben az élettel való elégedettség, illetve elégedetlenség mértékeként lehet 

leginkább definiálni.  

,,Az életminőség egyetlen védhető definíciója egy általános boldogságérzés" (Milbrath, 

1978). 

Részben értek egyet ezekkel a megfogalmazásokkal, mivel úgy gondolom, hogy egy 

többrétű fogalomról van szó, amely különböző tényezők együttes meglétének függvénye, 

így nem lehet csupán a boldogsággal párhuzamba állítani. A fenti definíciók egyszerű 

értelmezések az életminőség kapcsán, azonban úgy vélem, hogy hétköznapi értelemben 

mégis megállják a helyüket. Következésképpen a boldogságot csak életminőségi 

indikátorként értelmezhetjük. 

A téma szempontjából fontos értelmezéseinkhez legközelebb álló és preferált fogalom a 

következő: 

„Életminőségnek az objektív életfeltételi kereteken belül formálódó boldogság, 

elégedettség szintjét, a létfeltételek megélését, az objektív feltételek szubjektív érzékelését 

tekintettük”(Utasi, 2007). Ez a fogalom nagyon jól meghatározza az életminőség lényegi 

pontjait, de véleményem szerint nem teljes. Ugyanis az idő tényezőt nem veszi 

figyelembe. 

Az irodalmi források tanulmányozása után leszögezhető, hogy az életminőség egy 

többdimenziós fogalom. A szakirodalom és a kutatás alapján megállapíthatóak azok a 

legfontosabb tényezők, sarkalatos pontok, amit az életminőség fogalomnak tartalmaznia 

kell: 

 Az életfeltételek objektív oldala: az objektív tényezők (jövedelem, családi 

állapot, munkanélküliség, gyerekek száma stb.) jelentik az alapot az 

életminőség-vizsgálatokban  

 Az élet szubjektív megélése: a fogalomnak tartalmaznia kell a szubjektív oldalt, 

amely elsősorban az objektív tényezőkkel való elégedettséget fejezi ki 

 Elégedettség: az élettel való általános érzésünk  

 Időtényező: az időtényező nagyon fontos, a boldogság, illetve az elégedettség 

pillanatnyi lélekállapotot tükröz. 
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2.5. Az életminőség típusai 

Az életminőség egyaránt tartalmaz objektív és szubjektív elemeket: előbbit az objektív 

jólét mutatóival mérjük, utóbbit pedig az elégedettségre vonatkozó kérdésekkel (Fekete, 

2006).  

Tehát az életminőség nemcsak azokból az objektíven mérhető külső mutatók alapján 

leírható elemekből áll, mint amilyenek például a társadalmi gazdasági státust leíró 

mutatók, hanem bizonyos szubjektív elemekből is. Vagyis, az életminőségnek az objektív 

oldala mellett van egy szubjektív oldala is, és ennek a szubjektív összetevőnek a 

kutatásával csak az utóbbi évtizedekben kezdtek mélyrehatóbban foglalkozni a 

szakemberek. Az életminőség már említett két oldalának megkülönböztetése maga után 

vonta az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek megosztódását is. 

Az egyik elméleti irány azt vallja, hogy az életminőséget csakis az objektív mutatók 

segítségével lehet definiálni, mivel a szubjektív életminőség mutatók ezekből az objektív 

mutatókból vezethetők le. Az ezzel ellentétes nézet szerint a szubjektív életminőség 

önmagában, egyedül, vagyis az objektív mutatók ismerete nélkül is teljes mértékben 

jellemzi a társadalom életminőségét. Egy harmadik álláspont szerint pedig a társadalom 

életminőségéről akkor kapható teljes kép, ha az objektív és szubjektív mutatókat 

egymással kiegészítve használjuk. Utasi (1991) szerint az életminőség minden 

dimenziójának megvan az objektív és szubjektív oldala. A boldogság vagy 

boldogtalanságérzés kialakulása attól függ, ki hogyan reflektál az objektív lehetőségekre 

(Fekete, 2006). Ennek értelmében az életminőség-kutatások is többnyire két életminőség-

fogalommal dolgoznak, az objektív és a szubjektív életminőséggel. 

Az életminőség pszichológiai megközelítésének középpontjában az individuális jóllét, 

vagyis a szubjektív jóllét áll. A szubjektív jóllétet általában a fizikai állapottal, mentális 

egészséggel, pozitív érzelmekkel (boldogság, önbizalom, optimizmus vagy 

pesszimizmus) és negatív élmények gyakoriságával összefüggésben vizsgálják. A 

szociológiában az elégedettséggel és boldogsággal közelítik a szubjektív jóllét fogalmát.  

Mint azt Diener (1984) megfogalmazta a szubjektív életminőség az emberek saját 

életükről nyújtott értékelése. „Ez magában foglalja a boldogságot, az élettel való 

elégedettséget, a kellemes érzéseket, valamint a kellemetlen hangulatok és érzelmek 

relatív hiányát”. A kutatások célja általában az egyén jólléte, valamint társadalmi, 

gazdasági és környezeti feltételek értékelése közötti összefüggések feltárása (Egedy, 

2009). A szubjektív életminőségnek nemzetközi és hazai kutatások szerint is több 

tényezője van. Triandis (1994) többek között azt kutatta, hogy a szubjektív 

életminőségben milyen különbségek fedezhetők fel társadalmi-kulturális és individuális 

szinten. Ugyanakkor Magyarországon is a társadalmi jelzőszámok összegyűjtésével 

születtek értékes kutatások (Andorka−Kulcsár, 1975). Később ezek folyamatosan 

kiegészültek az életminőségre ható egyéb tényezők és értékrendszerek vizsgálatával 

(Hankiss et al., 1978).  
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Diener et al. (1997) a következőképpen határozzák meg egy 

személy magas és alacsony szubjektív életminőségét. Egy személyről akkor mondjuk, 

hogy magas a szubjektív életminősége, ha elégedett az élettel általában, gyakran él meg 

örömöt, és ritkán bánatot, szomorúságot, dühöt, és ellenkező esetben mondjuk, hogy 

alacsony a szubjektív életminősége, vagyis ha egy személy nem elégedett az élettel, 

ritkán él meg örömöt, és sokszor bánatot, szomorúságot, dühöt. 

Veenhoven definícióját kiemelve, az objektív és szubjektív életminőség közötti 

különbség az, hogy az objektív életminőség esetében „a mérés a siker explicit 

kritériumain nyugszik, amelyet pártatlan külső értékeléshez lehet rendelni”, míg a 

szubjektív életminőség esetében „az ítélet kritériumai személyről személyre 

változhatnak” (Fekete, 2006).  

Rod O’Connor megfogalmazásában pedig az objektív életminőség olyan külsődleges 

materiális körülményekkel / elemekkel áll kapcsolatban, mint a jó fizikai egészség, 

anyagi biztonság, támogatást (social support) nyújtó családi kör és barátok. A szubjektív 

életminőség pedig nem más, mint az egyén értékelése a boldogságáról és elégedettségéről 

(Hegedűs, 2001a). 

A sokféle definíció annak a ténynek is a következménye, hogy több szinten lehet mérni 

a szubjektív életminőséget (subjective well-being, SWB). Amint Hegedűs (2001b) 

összefoglalja, három különböző csoportját, szintjét lehet megkülönböztetni a szubjektív 

életminőség mutatóknak. Az első a legtágabban értelmezett mutatók köre („mindazok a 

személyes véleményeken alapuló mutatók, amelyek közvetett módon mérhetik ugyan a 

társadalmi jólétet, de nem kifejezetten arra irányulnak”), a második a szűkebben 

értelmezett mutatók köre (ide „azok a mutatók kerülnek, amelyek kifejezetten a személyek 

„jólétészleléseit” tartalmazzák, tehát a személyes vagy társadalmi jólétnek a 

megkérdezettek által nyújtott közvetlen – tudatos vagy érzelmi – érzékelésére épülnek”). 

És végül az SWB mutatók harmadik csoportja tartalmazza a legszűkebb értelemben vett 

mutatókat („amelyekben a kérdezett személy a saját vagy társadalma helyzetének 

szubjektív felmérésén túl minősíti is ezt a helyzetet, akár tudatos döntés szintjén, akár az 

érzések szintjén”).  

A harmadik, úgynevezett specializált csoportba tartozó SWB mutatók is két félék 

lehetnek: a személyekre, önmagukra vonatkoztatott mutatók és a társadalom egészére 

vonatkoztatott szubjektív észlelés mutatói. Az előbbiek foglalkoznak kimondottan a 

szubjektív jólléttel, és az utóbbiak a társadalmi életminőséggel (Hegedűs, 2001b). A 

legtöbb kutatás a szubjektív életminőséget a legszűkebben értelmezett formájában 

vizsgálja, de még ezen a legszűkebb területen belül is nagy a definíciók körüli 

változatosság.  

E részfejezet elején bemutatott, a téma jeles szerzőpárosának definíciója mellett, mely 

szerint a szubjektív életminőség nem más, mint az, ahogyan értékelik az egyének saját 

életüket, és ez magába foglalja a boldogságot, a boldogtalanságot, a kellemes érzéseket 

és a kellemetlenek relatív hiányát (Diener −Biswas-Diener, 2000) sok más definíciója 

kiemelhető a szubjektív életminőségnek: 
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 a szubjektív életminőség a személy szubjektív 

véleménye a saját jólétéről, amely az alapján alakul ki benne, hogy milyen a 

tapasztalata az életéről, összességében (Campbell et al., 1976); 

 a szubjektív életminőség a jelenlegi érzékelt életkörülményekkel való 

elégedettségi fokot jelöli; 

 vagy a szubjektív életminőség nem más, mint az elégedettség, a pozitív érzések 

és a negatív érzések hiánya (Berger-Schmitt −Noll, 2000; Diener et al., 1997).  

 Veenhoven (1996) a szubjektív életminőség szinonimájának tekinti mind a 

boldogságot, mind az élettel való elégedettséget, és teljesen egyformán 

definiálja őket. Veenhoven megfogalmazásában az élettel való elégedettség 

annak a fokát jelöli, amennyire egy személy pozitívan értékeli teljes életének a 

minőségét, összességében; más szóval, mennyire élvezi az általa élt életet az 

illető. 

Sági (2000) hat fontosabb tényezőt emel ki, melyek befolyásolhatják a szubjektív 

életszínvonal megítélését:  

 A felfokozott várakozások hatása  

 Az anyagiak fontosságának hatása  

 A boldogulás új szabályainak és a kognitív disszonancia feloldási módjának 

következményei  

 A régi mechanizmusok továbbélésének hatása  

 A befektetés-megtérülés várakozásoktól eltérő negatív egyenlegének hatása 

 A referenciák hatása 

Amint a fenti példákból kiderül, egyes kutatók magát a szubjektív életminőséget nevezik 

boldogságnak, mások a szubjektív életminőség érzelmi összetevőire használják csak a 

„boldogság” szót, és megint mások ezt tudománytalannak tartják, és a szubjektív 

életminőség kifejezés mellett döntenek.  

De abban mindenképpen egyetértenek a kutatók, hogy a szubjektív jóllétnek két 

dimenzióját lehet megkülönböztetni: a kognitív és affektív dimenziót. A kognitív 

dimenzión általában az élettel és egyéb tényezőkkel való elégedettséget értjük, az 

objektív körülményeket, míg az affektív dimenzión a boldogságot, amelyet inkább a 

családdal és az egyén szűk környezetével hozunk összefüggésbe (Spéder−Kapitány, 

2002). 

Több kutató is alátámasztotta, hogy az objektív és szubjektív életminőség egyéni szinten 

nincs szoros összefüggésben egymással (Veenhoven, 1996; Diener et al., 1997). 

Cummins szerint az objektív mutatók egymás közötti és a szubjektív mutatók egymás 

közötti korrelációja mindig magasabb, mint az objektív és szubjektív mutatók közötti 

korreláció. Azonban országos szinten ez az összefüggés kimutatható (Cummins, 2000). 

Lényegénél fogva szubjektív, mert az emberek sok mindenben különböznek egymástól, 

ahogyan a különböző nemzetek és csoportok is. Azonban alapvető elemeiként lehet 

meghatározni az élelmet, ivóvizet, hajlékot és hozzá sorolhatjuk még a boldogságot is. 
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Bár a boldogság mindenkinek mást és mást jelent, vannak kinek a 

családjuk és a barátaik, másoknak az anyagi javak vagy a hivatásuk, illetve a siker a 

legfontosabb. A boldogság mellett a társadalmi helyzetük sem egyforma. Mindenki más 

és más társadalmi helyzetben él. A nyomornegyedekben élők számára a tiszta ivóvíz, 

élelem és a hajlék jelenti e fogalmakat, míg egy háborús menekültnek a biztonsággal és 

szabadsággal egyenlő a boldogság, illetve az elégedettség. 
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2.6. Életminőség-modellek 

2.6.1. Allardt életminőség modellje 

Erik Allardt életminőség-megközelítése a skandináv és az amerikai modell szintézisét 

nyújtja. Allardt a szükségletek szempontjából közelíti meg az életminőség-kérdést, 

amelyet Maslow szükségletpiramisához hasonlóan hierarchikus rendben ábrázol úgy, 

hogy azzal ellentétben a magasabb szinten elhelyezkedő szükségletek kielégülését nem 

teszi függővé az alacsonyabb fokon álló szükséglet kielégülésének bekövetkeztétől (1. 

táblázat).  Having– loving–being tagozódású modellje mindhárom szinten képes kezelni 

a jólét objektív és szubjektív megélésének árnyalatait az alábbiak szerint: 

1. táblázat: Allardt életminőség modellje 

 Objektív indikátorok  Szubjektív indikátorok 

Materiális és nem 

személyes szükségletek 

Az életszínvonal és a 

környezeti körülmények 

objektív mérése 

Szubjektív érzések: 

életkörülményekkel való 

elégedetlenség/elégedettség 

Szociális szükségletek A másokhoz fűződő 

kapcsolatok objektív 

mérése 

Kapcsolatokkal való 

elégedetlenség/elégedettség 

A személyes fejlődés 

szükségletei 

A társadalomhoz és a 

természethez fűződő 

viszony objektív mérése 

Az elidegenedés vagy a 

személyes kiteljesedés 

szubjektív érzése 

Forrás: Utasi (2006) 

Mindhárom szintnek van objektív és szubjektív oldala: 

1. „Having” (materiális és nem személyes szükségletek) szint elemei: táplálkozás, 

levegő, bűnözés elleni védelem, környezet, betegségek. 

2. „Loving” szint (szociális szükségletek) elemei: barátság, kapcsolatok a 

családban, helyi közösségekben, szervezetekben, munkahelyen (fontos a 

kapcsolatok mennyisége és minősége is) 

3. „Being” szint (személyes fejlődés szükségletei) elemei: a társadalomba való 

integráció, harmónia a természettel és saját magunkkal, az egyén önkiteljesedése, 

az elidegenedés mértéke (Egedy, 2009). 
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2.6.2. Maslow piramisa 

A maslow-i szükségletpiramis volt az első jelentősebb, tudományos igényű próbálkozás, 

amely bemutatta, hogy ha életünk alapjai, az „alsóbb szintű” szükségleteink, mint például 

a létfenntartás nem kielégítettek, akkor nem lesz lehetőségünk arra, hogy az egészen az 

önmegvalósításig tartó magasabb rendű szükségleteinket kielégítsük, hiszen a „piramis” 

(2. ábra) szintjei csak egymásra épülhetnek (Maslow, 2003). 

Ezek a szükségletek az alábbiak:  

Fiziológiai: élelem, ital, lakás, meleg, alvás stb.  

Biztonság: a valakihez vagy valamihez tartozás, fizikai és pszichológia biztonság 

szükséglete, a családban elfoglalt hely igénye, a veszélyek elleni védelem és biztonság 

érzése. Munka, jövedelem, komfortérzés megléte. Aki fél a munkája elvesztésétől, aligha 

tud egyébre gondolni.  

Társadalmi: emberekkel való kapcsolatok szükségessége, társadalmi aktivitás, az 

egyedüllét érzésének elkerülése, szeretet, csoporthoz való ragaszkodás. Az egyén 

csoporthoz akar tartozni, azt akarja, hogy a csoport értékelje.  

Önbecsülés: a stabil és jól megalapozott, nagyfokú önértékelés, önbecsülés és a mások 

általi megbecsülés érzete. A megbecsülés, az elismertség, a megfelelő értékelés, a pozíció 

hiánya kisebbrendűségi érzetet, gyengeséget és ezeket kompenzáló neurotikus vonásokat 

kelt.  

Önmegvalósítás: amit egy ember elérhet, azt el is akarja érni, vágyik az 

önmegvalósításra. Ez a szükséglet eltér a többitől abban, hogy míg a többinél a hiány az, 

ami motiválja az embereket, addig itt a fejlődési lehetőség a motiváló tényező.  

A piramis legalsó szintjén az alapvető élettani szükségletek, mint például az éhség, 

szomjúság stb. helyezkednek el, majd a piramis csúcsa felé haladva egyre magasabb 

rendű motívumokkal találkozunk. A piramis csak az emberre jellemző szükségleteket is 

tartalmaz, ilyen a megbecsülés, a kognitív, az esztétikai és az önmegvalósítás 

szükséglete. Az önmegvalósítás alatt a bennünk lévő lehetőségek kiteljesedését érti. A 

Maslow által elképzelt hierarchia azonban nem minden esetben érvényesül, például ez a 

rendszere a motivációknak nem magyarázza meg az éhségsztrájkot folytatók 

viselkedését, akik alapvető szükségleteiket alárendelik egy magasabb szükségletnek. 

Az, hogy Maslow megfelelően írta-e le a különféle szükségletek körét, természetesen 

lehet vita tárgya, elképzelésének fő üzenete azonban kétségbevonhatatlan: ha hiányoznak 

létünk alapjai, nehezen fogjuk tudni például „megvalósítani önmagunkat”. 
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2. ábra: Maslow-féle szükségletpiramis 

Forrás: Maslow (2003) 

2.6.3. Rahman modell 

Az életminőség elemit input-output megközelítésből kiindulva legtömörebben Rahman 

modellje foglalja össze (3. ábra). 
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A 3. ábrán vázolt nyolc inputelem kedvező hatásainak 

„beprogramozása”, illetve azok kölcsönhatása nagy valószínűséggel jó életminőséget 

eredményez, amelyeket számos kutatásban kimutatható erőteljes korreláció is alátámaszt. 

A korrelációhoz azonban meg kell mérni magát az életminőséget is, amely a 

beprogramozott inputokból összeálló output eredmény. Ez esetünkben Veenhoven 

megközelítését elfogadva a várható boldog évek számával, illetve az abból származtatott 

valamilyen igazított mutatóval fejezhető ki leginkább (Kovács, 2007). 

 

3. ábra: Rahman-modell 

Forrás: Kovács (2007) 

E modell alapján a népek boldogítása mélyen demokratikus és gyakorlatias 

társadalompolitikai tevékenység lehet, hiszen nem talajtalan vagy felelőtlen 
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világboldogító ötletekből vagy ideológiákból (netán a tudatos és 

tervszerű fejlesztésből) indul ki, hanem a nép valóságos (átlagos) elégedettségi 

jellemzőiből és azok trendszerű változásaiból. Így a világboldogítás gyakorlata 

ugyanolyan kontroll alá kerülhet, mint a piacgazdaság a nap, mint nap keletkező 

pénzszavazatok miriádjai révén, vagy a pártpolitika a néhány évenként megvalósuló 

parlamenti és önkormányzati választások állampolgári szavazatain keresztül. 

 

2.6.4. Michalkó-féle életminőség modell 

A Michalkó Gábor által felállított életminőség modell két pillérből áll: objektív és 

szubjektív pillérből (2. táblázat). 

2. táblázat: Az életminőség modellje 

Életminőség 

Objektív pillér Szubjektív pillér 

Jólét (Welfare) Jóllét (Well-being) 

Életszínvonal Elégedettség 

Életmód Boldogság 

Életkörülmények Közérzet 

Forrás: Michalkó (2010) 

Amíg a jólét (welfare) az életminőség objektív tényezőire (jövedelem, egészségi állapot, 

műszaki infrastruktúra, iskolai ellátás, közbiztonság, stb.) utal, addig a jóllét (well-being) 

a szubjektívekre (öröm, megbecsülés, szeretet stb.) (Michalkó, 2010).  

Az érett személyiség jellemzője az, hogy mennyire tudja megvalósítani önmagát, ahol a 

szükségletek hierarchiájában a legmagasabb rendű szükségletek túlmutatnak az egyénen. 

Az embert épp az különbözteti meg az állatvilágtól, hogy magasabb szintű erkölcsi 

igényeinek, életcéljainak alá tudja rendelni ösztönös késztetéseit, bár a kettő egyensúlya 

mind a lelki, mind a testi egészség, jól-lét alapja. Ezt a gondolatot legegyértelműbben 

Victor Frankl, az egzisztenciaanalízis megalapozója írta le. Szerinte a mai társadalomban 

egzisztenciális vákuum alakult ki, mert a társadalom éppen csak az anyagi szükségleteket 

elégíti ki, ám az értelem akarását nem teljesíti ki. Frankl abból indul ki, hogy a Maslow 

által feltételezett hierarchia helyett, amely szerint az ember csak akkor elégíti ki 

magasabb szintű igényeit, ha az alacsonyabb szintűek egyensúlyban vannak, azt 

tapasztalta, hogy „az élet értelme iránti igény és kérdés gyakran éppen akkor lángol fel, 

amikor valakinek nagyon rosszul megy” (Kopp−Skrabski, 2000). 
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2.6.5. Zapf életminőség-koncepciója 

Az életminőség-kutatás európai vonulatának ismertetésekor szükségesnek érzem még 

megemlíteni Wolfgang Zapf nevét, aki szintén a skandináv és az amerikai típusú modell 

közötti kompromisszumos eljárás kidolgozására tett kísérletet (3. táblázat). Zapf 

véleménye szerint a magas életminőségért nem csak az állam és állampolgárok felelősek, 

hanem a piaci változások és a független civil szervezetek tevékenysége is. Objektív és 

szubjektív tényezők figyelembevételével négy pozíciót különböztet meg (Utasi, 2006). 

 

3. táblázat: Wolfgang Zapf életminőség-koncepciója 

 Szubjektív megélés 

Objektív életfeltételek Jó Rossz 

Jó JÓLÉT DISSZONANCIA 

Rossz ADAPTÁCIÓ DEPRIVÁCIÓ 

Forrás: Utasi, (2006) 

Az objektív tényezők és a szubjektív megélés pozitív konszenzusa esetén beszélhetünk 

tehát jóllétről (well-being). Ha mindkettő rossz, a helyzetükkel tisztában lévő alsó 

osztálybeliek csoportját ragadhatjuk meg (depriváció). Disszonancia akkor áll fenn, ha jó 

életkörülményekhez elégedetlenség társul (,,elégedetlenségdilemma"). Adaptációról 

akkor beszélünk, ha rossz életkörülményeik ellenére elégedettek az érintettek 

(,,elégedettségparadoxon). Zapf hangsúlyozza, hogy a szociálpolitikai intézkedések 

általában a depriváltakra vonatkoznak, annak ellenére, hogy az adaptáltak problémái 

sokszor nem kevésbé súlyosak (Fekete, 2006). 

Az emberi lét mindig is túlmutat önmagán, valamire, ami nem önmaga, valamire vagy 

valakire: egy értelemre, amit érdemes beteljesíteni, vagy egy másik emberi létre, amellyel 

szeretettel találkozunk (Ordway, 1953). Egy ügy iránti szolgálatban vagy egy személy 

iránti szeretetben az ember önmagát teljesíti ki. Minél inkább feloldódik a feladatában, 

minél odaadóbb a partnerével szemben, annál inkább ember, annál inkább lesz önmaga. 

Önmagát megvalósítani tehát igazán csak abban a mértékben képes, amennyire 

megfeledkezik önmagáról és túllép önmagán (Kopp−Kovács, 2006). 

2.6.6. Seligman modellje 

Martin Seligman (2002) Authentic happiness című kötetében az életminőséget a 

boldogsággal azonosítja, és három szintjét különíti meg: 

 fogyasztói boldogságideál, azaz a minél több élvezet keresése; 

 bevonódás állapota (flow), Csíkszentmihályi Mihály koncepciója alapján, 

 az élet értelmének keresése, azaz az Arisztotelész-féle boldogságdefiníció. 
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1. Az első szint az élvezet szintje: A célkitűzés a boldogság 

elképzelésnek felel meg. Ez a szint is hozzájárul a testi-lelki egyensúly 

fenntartásához, de ez önmagában nem elég ez csupán csak az állati és az ösztönös 

késztetések szintjén felel meg. A modern társadalom igen gyakran egyedül ennek a 

szintnek az elérést tekinti boldogságnak (Seligman,2002). 

2. A második szint a bevonódás szintje: Elkötelezettség szintjének is nevezhetjük, 

amikor is az ember teljesen feloldódik, és egy magasabb szintű élményt él át egy 

feladat teljesítése közben. Ezt gyakran a magyar nyelv ihletnek is nevezi főleg a 

művészek körében (Seligman,2002). 

Csíkszentmihályi Mihály azt vizsgálta, hogy az örömmel végzet feladatok adhatnak-

e ilyen boldogságélményt és ez a titka nem elsősorban a tanulásnak, de a hatékony 

teljesítménynek is. Ezt flow élménynek is nevezi (Csíkszentmihályi, 1998). 

3. A harmadik szint nem más, mint az értelmes élet: az élet értelmének folyamatos 

keresése, ez az Arisztotelész féle valódi boldogságnak felel meg, ami nem állapot, 

hanem aktivitás. 

A boldogságnak ezt a szintjét az életcélok, az önelfogadás a másokkal való pozitív 

kapcsolatok jellemzik (Seligman, 2002). 

2.6.7. Sőrés életminőség-elemeinek struktúrája 

Az életminőség mérése mikroszinten többnyire sokkérdéses kérdőívekkel történik. Ha a 

boldogság mérése a cél, annak leginkább objektív eszköze az agyhullámok mérése, de 

vannak, akik a megfigyelt társadalmi viselkedéssel (pl. aktivitás, barátságosság) vagy 

megfigyelt nem verbális viselkedéssel (pl. mosoly) mérik a tapasztalt boldogságot.  Mind 

a boldogság, mind az életminőség mérésének leggyakrabban alkalmazott módszere 

azonban a kérdőívezés, ahol a kérdések természete dönti el, hogy objektív vagy 

szubjektív mérőeszközről van-e szó. A szubjektív életminőség mutatói általában skálák, 

azaz egy-egy állítással való egyetértést vagy esetleg egy-egy terület értékelését a skála 

egy pontjának kiválasztásával végezheti el a válaszadó. Ezen kívül gyakran képeznek 

indexeket is a kutatók (Havasi, 2009).  

4. táblázat: Az életminőség egyes elemei 

Létbiztonság 

Közbiztonság 

Termálvíz 

Jövedelem 

Munkahelyi légkör 

Munkahely és foglalkoztatási lehetőségek 

Infrastruktúra 

Települési fejlettség 

Egészségügyi ellátás elérhetősége 

Lakóhely komfortja, fizikai állapota 

Politikai légkör 

Szabadidős tevékenységek 
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Személyes kapcsolatok 

Rendszeres testmozgás 

Utazás 

Individuális dimenzió 

Család 

Egészségi állapot 

Forrás: Sőrés (2013) 

Egy 800 fős mintán végzett kérdőíves saját kutatás eredményeit feldolgozva 

faktorelemzést végeztem. A faktorelemzés elvégzése főkomponens (Principal Method) 

módszerrel történt, amely feltételezve a változók többváltozós normáleloszlását, olyan 

becsléseket ad, amelyek a korrelációs mátrixot a legnagyobb valószínűség mellett 

létrehozhatták (Sajtos−Mitev, 2007). Az életminőség vonatkozásában négy különböző 

faktort sikerült beazonosítani. Az eredmények alapján az egyes faktorok elnevezése a 4. 

táblázatban látható.  

A faktoranalízis eredményeképpen összeállított életminőség struktúrában (4. ábra) négy 

nagy elemcsoportot különböztetünk meg. Nevezetesen a létbiztonság és a települési 

fejlettség tényezőit, valamint a szabadidős tevékenységek és az individuális dimenzió 

elemeit. Ebbe a négy csoportba be lehet sorolni az eddig létrehozott életminőség 

modellek összes elemét. 

Az, hogy van-e a családnak önálló lakása, annak mérete és komfortfokozata, megfelelő-

e az életszínvonalat meghatározó döntő tényező. A rossz lakáshelyzet nehezen tudja a 

többi tényezőt ellensúlyozni. A család létbiztonságát meghatározza a család felhalmozott 

vagyona, és az hogy képesek-e a család egyes tagjai lakóhelyük közelében 

képzettségüknek, képességüknek megfelelő, stabil munkalehetőséget találni. Az 

infrastruktúra minősége hatással van minden emberre. Ezalatt értem az autópályák, az 

egészségügyi és oktatási intézmények állapotát. Ezeken kívül a saját otthonunk 

minősége, egyesek szerint mérete is befolyásolhatja embertársainkban kialakuló 

képünket. Mindenki törekszik a saját igényeinek megfelelő otthon kialakításában és 

felszerelésében, ahol életét a megfelelő színvonalon tudja leélni. Itt kap fontos szerepet a 

műszaki, ezen belül tudományos, technikai és infrastrukturális tényezők sokasága. 

A hihetetlenül gyorsan változó és rohanó modern életben és társadalomban minden 

eddiginél is fontosabb az érzelmi biztonság. Ennek alapja viszont az életre szóló 

kölcsönös érzelmeken alapuló elköteleződés, a feltétel nélküli bizalom lehet. Két ember 

és majd a szülők és a gyerekek kapcsolatában ez az életre szóló elkötelezettség, a feltétel 

nélküli bizalom, odaadás a házasság és a család lényege. 

Az egészségre ható környezeti faktorok közé sorolható a pszichológiai (stressz, 

munkahelyváltozás, fizetés, emberi kapcsolatok), baleseti (vészhelyzetek, gyorshajtás, 

üzemi baleset), kémiai (kemikáliák, por, hulladék, drogok), biológiai (vírus, baktérium, 

parazita, gomba), fizikai (zaj, klíma, fény, sugár) tényezők. A környezeti faktorok hatását 

befolyásoló egyéni tulajdonságok, mint a genetikai faktorok, táplálkozás, betegségek, 
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nem, fizikai állapot, kor és a személyiség (Takács, 1994). A 

születéskor várható élettartam- az általános egészségégi állapot egyik legfontosabb 

mutatószáma - Japánban a legmagasabb, az utolsó helyen, pedig a szegénység, betegség 

és erőszak sújtotta Szváziföld áll. Sok országban egészen végletesek az egészségügyi 

ellátás különbségei. Vannak, akik egyáltalán nem remélhetnek kielégítő kezelést 

(Borodavko, 2011). 

Amit mindenképpen fontosnak tartok kiemelni, hogy a termálvíz jelenléte az 

egészségturizmusban érintett településen a létbiztonság elemi közé került. Ennek oka, 

hogy a helyi lakosok mindennapi megélhetését biztosítja a termálvíz, illetve az erre épülő 

egészségturizmus ágazat. 

 

 

4. ábra: Életminőség elemeinek struktúrája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A települési fejlettséghez hozzá tartozik még a technológiai színvonal, melynek 

kialakulásában nagy szerepe van a tudománynak. Itt kell megemlíteni az informatikai és 

telekommunikációs hátterek szerepét, hiszen ma már minden ember életében 

elengedhetetlen ezen alkalmazások, melyeken keresztül az életminőség is befolyásolva 
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van. Manapság egyre több területen alkalmazzák azokat a 

mutatószámokat, melyek az informatikai és telekommunikációs hálózat kiépítettségéről 

és a felhasználók számáról adnak információt. Ezek a mutatószámok, kimutatások az 

országok összehasonlításakor is nagy szerepet kapnak, nem beszélve a társadalmon belüli 

gondolkodásra, hiszen ma már nem tudjuk elképzelni a másikat mobiltelefon és gyakran 

számítógép nélkül sem. 

 

 

 

3. AZ ÉLETMINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Az életminőség mibenlétének megismerése, alkotóelemeinek minél pontosabb feltárása 

a tudomány feladata. Amennyiben megismerjük és azonosítjuk, hogy mely elemek 

szintézise járul hozzá az életminőséghez, akkor annak befolyásolására, kívánt szintjének 

biztosítására nagyobb valószínűséggel kerülhet sor (Haybron, 2007; Michalkó, 2010). 

De ez nem könnyű feladat, hiszen az életminőség egy elég tág fogalom, amelyet külső és 

belső tényező egyaránt befolyásolhat. 

A HVG magazin 2008. december 23.-ai cikkében olvashattuk, hogy az International 

Living magazin felmérése szerint Magyarországon némiképpen jobb élni, mint 

Dániában. Az országok vizsgálatakor kilenc tényezőt vizsgáltak különböző súlyokkal. A 

következő tényezőkből tevődött össze:  

Megélhetési költségeket: 15 százalékos súllyal vették figyelembe. Az Egyesült Államok 

átlagos megélhetési költségeit számolták a vetítési alapnak, figyelembe véve a különböző 

nemzeti adózási rendszereket és azt, hogy a „nyugati stílusú élet” mibe kerül más-más 

országban.  

Kultúra és a szabadidős lehetőségek: 10 százalékos súlyt kaptak. Figyelembe vették az 

írástudók arányát az összlakosságon belül, az ezer főre jutó kiadott újságpéldányok 

számát, az általános és középiskolába beiratkozók arányát, az egy múzeumra jutó 

emberek számát, és egy szubjektív értékelést a kulturális és rekreációs lehetőségekről.  

Gazdaság: 15 százalékos súllyal szerepelt. Vizsgálatok középpontjában a kamatok, a 

GDP teljes nagysága, a GDP növekedési üteme, az egy főre jutó GDP, az inflációs ráta 

és az egy főre jutó GNP állt.  

Környezeti feltételek: 10 százalékot képviseltek. Vizsgálatok során a népsűrűséget, a 

lakosság növekedési rátáját, az üvegházgázok egy főre jutó kibocsátását, és a teljes 

mértékben védelem alatt álló földterületek arányát vették figyelembe.  
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Szabadság: szintén 10 százalékot kapott. Itt a pontszámok alapját 

a Freedom House 2007-es kutatásai adták az adott ország polgárainak politikai jogairól 

és civil szabadságáról.  

Egészég: 10 százalékos súlyánál megvizsgálták, hogy az általánosan elfogadott napi 

kalóriaszükségletnek hány százalékát fogyasztják el az adott ország polgárai. Figyelembe 

vették az egy orvosra jutó emberek számát, az ezer emberre jutó kórházi ágyak számát. 

Elemezték, hogy a lakosság hány százaléka jut biztonságos ivóvízhez, a 

gyermekhalandósági rátát, a várhat élettartamot, illetve a közösségi egészségügyi 

kiadásokat a GDP százalékában.  

Infrastruktúra: szintén 10 százalékot kapott. Itt a vasútvonalak hossza, a 

keményburkolatú főútvonalak hossza, a hajózási útvonalak hossza számított az ország és 

a lakosság méretéhez viszonyítva. Vizsgálták a repülőterek számát, a motoros 

gépjárművek számát, a telefonellátottságot, az internet- és a mobiltelefon lefedettségét.  

Biztonságok és kockázatok: 10 százalékos súllyal jelentek meg. Az értékeléshez az 

amerikai belügyminisztérium rendkívüli nehézséget hordozó, egészségtelen és veszélyes 

életkörülményekről szóló meghatározásait használták fel.  

Légköri helyzet: ugyancsak 10 százalékos súlyt kapott. Az egyes országoknak kiosztott 

értékeknél többek között figyelembe vették az éves átlagos csapadékmennyiséget, az 

átlagos hőmérsékletet, s más tényezőkkel együtt elemezve meghatározták a természeti 

katasztrófák kockázatát (Borodavko, 2011). 

Ez csak egy lehetséges csoportosítási és vizsgálati forma. Véleményem szerint az 

emberek életminőségét több minden együttesen befolyásolja, mint pl. egészség, anyagi 

jólét, életmód, környezet, stb., mivel „az életminőség többdimenziójú fogalom, ami 

magában foglalja az egészségi állapot testi-lelki és szociális összetevőit” (Kopp – 

Kovács, 2006). 

Másféle szempont szerint is össze lehet gyűjteni azokat a tényezőket, amelyek a 

legnagyobb befolyással vannak az életminőségre. Először említsük meg az „egészséget”, 

mint életminőséget befolyásoló tényezőt. Számomra ez a legfontosabb életminőségi 

mutató. Az egészség megfogalmazása rendkívül szubjektív, mert hisz vannak olyan 

emberek, akik annak ellenére, hogy valamilyen fogyatékkal élnek, mégis teljes értékűnek 

érzik magukat, míg mások viszont akkor sem mondják magukat egészségesnek, ha 

testileg és lelkileg is azok. Úgy gondolom, hogy az „egészség” szó az emberek számára, 

gondolkodásuktól függően mást jelent. Ha azt vizsgáljuk, hogy egészségesek vagyunk-

e, nem csak a testi egészséget kell figyelembe venni, hanem az egészségi állapotot 

befolyásolható többi tényezőt is. A WHO (1946) meghatározása szerint az egészségi 

állapotnak három fő dimenziójáról beszélhetünk: 

 Testi egészség: a betegségektől mentes állapotot jelenti. Az egészségmegőrzése 

céljából igen fontos a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, megfelelő 
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mennyiségű és minőségű alvás. Fontos az önkárosító 

magatartásformák kerülése, mint pl. alkohol, dohányzás, drog. 

 Lelki egészség: jellemzője az általános jóllét. A lelki egészség feltételei 

elsősorban önmagunk elfogadása, az érzelmi stabilitás, nyitottság, stb. 

 A társas egészség: megfelelő kommunikációs készségek, tartalmas emberi 

kapcsolatok a családdal és a barátokkal. 

Fentiek alapján elmondható, hogy az egészségi állapot alapvetően befolyásolja az 

életminőséget. 

Fontos életminőséget befolyásoló tényező az anyagi jólét. Korábban az életminőség 

szempontjából alapvető tényező volt pl. az életfenntartás, családfenntartás. A fejlődés 

következtében azonban mára ez jelentősen átalakult. Főleg a fiatalabb generációk 

körében figyelhetőek meg a következő megállapítások: „sokszor a világtól 

elrugaszkodott, a tömegkommunikáció által generált világkép formálja a fiatalok 

értékrendszerét, melynek középpontjában a fogyasztás mindenek feletti hajszolása áll.”  

Vagy például az, hogy: „az ember a fogyasztás illúziójának bűvöletében él, amely azt 

sugallja, mintha a jobb életminőséget a fogyasztás útján lehetne megszerezni” (Kopp – 

Kovács, 2006.) 

Ez alapján alapján elmondható, hogy az emberek számára a legmeghatározóbb 

életminőséget mérő tényező a pénz lett. De némileg ellentmondó vélemény olvasható 

Irina és Yuri tanulmányában, akik azt mondják: „kivételek mindig vannak, mert hiába 

mondható el az egyénről, hogy gazdag illetve olyan életvitellel rendelkezik, ahol az 

anyagi jólét miatt nem kell aggódnia, attól lehet olyan életcélja, amely nem teljesült/ 

teljesülhet be, ezáltal a belső morálja negatív irányba csökken. Így az egyén, az 

életminőségét nem érezi kielégítőnek” (Irina –Yuri, 2007). 

Ugyancsak nagymértékben befolyásoló tényező az életmód. Ez egy olyan tevékenységi, 

illetve magatartási rendszer, amelyet az emberek életük fenntartására, szükségleteik 

kielégítésére szerveznek, a mindennapi életünkben rendszeresen jelen van. Ilyen, az 

életmódot alakító tényezők: a végzett munka, (vagyis az ember társadalmi megosztásban 

foglalt helye), az anyagi viszonyok, (pl. közművesítés, települési viszonyok, kulturális 

hálózat, stb), iskolai végzettség (differenciáló szerepe van a munkában). Befolyásolja az 

életmód alakulását még az életkor, a nem, a család, vagy bizonyos tradíciók megőrzése, 

és átmeneti jelleggel pl. a lakáshelyzet vagy a betegség. 

Fentieken túl fontosnak tartom még figyelembe venni a környezetet is, amiben élünk, 

tevékenykedünk, azt, hogy milyen hatással lehet ránk, mint egyénekre. Hazánkban a 

környezettudatosság még nem mondható a legjobbnak, pedig fontos tényező a területek 

környezeti állapota és a lakosság életminősége szempontjából. Ha csak azt nézem, milyen 

káros tényezők vannak jelen, a különféle káros anyag kibocsátásoktól kezdve (kipufogó 

gázok, ipari szennyezőanyagok, stb.) a víz szennyezettségéig, pedig a víz, amint azt Bora 

Gyula és Korompai Attila szerzőpáros könyvében megfogalmazta „a földi élet 

nélkülözhetetlen és mással nem helyettesíthető feltétele” (Papp, 2001). Hazánkban a 

felszín alatti vizek káros anyag tartalma igen magas, legfőbbképp az arzén van jelen 
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vizeinkben, emiatt egyes településekre lajtos kocsikban 

szállítanak vizet. A légszennyezettség is igen magas bizonyos területeken, mint pl. az 

ipari területek, illetve a nagyvárosok, melyen különféle intézkedések bevezetésével 

próbálnak enyhíteni (környezetkímélő járművek használata). A hulladékgazdálkodás 

sem megoldott még, habár egyre több településen valósul meg a szelektív 

hulladékgyűjtés. A korábbi, környezetet károsító mezőgazdasági termelés is 

szabályozásra került. Az Unió 1992 évi új agrártámogatási rendszeréhez hazánk is 

csatlakozott a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében, melynek 

„elsődleges célkitűzése olyan mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, amely a természeti 

erőforrások fenntartható használatán, a természeti értékek, a biodiverzitás megőrzésén, 

a táj értékeinek megóvásán és egészséges mezőgazdasági termékek előállításán alapszik” 

(Papp, 2001). 

Bár azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább előtérbe kerül a természet környezetvédelme, 

az élőhelyek megóvása, a tájak sokszínűségének megtartása, ezzel egy élhető környezet 

megteremtése és fenntartása, még nagyon sok tennivaló vár ránk ezen a téren. Mindezt 

azért is nagyon fontosnak tartom, mert a környezetszennyezés különböző betegségek 

előidézője (allergia, asztma, daganatos betegségek, stb.) amelyek megkeserítik az 

emberek életét, nem csak a testi-, hanem a lelki állapotukat, vagyis az egész 

életminőségüket befolyásolja. 

Az emberi élet alapvető igénye valamilyen közösséghez tartozás. Így a társas 

kapcsolatok is hatással vannak az életminőségre. A kapcsolathálókat alkothatják a 

családtagok, a barátok illetve a munkahelyi közösség tagjai. Az kétségtelen, hogy 

családon belüli kapcsolatok kiemelkedő fontossággal bírnak az egyén életminőségére. 

Viszont a szűk család tagjai között a szoros együttműködés miatt könnyen alakulhat ki 

konfliktus, ám egyszersmind képesek a legtöbb örömöt és boldogságot okozni egymás 

számára. Általában elmondható, hogy fontossági szempontból a baráti kapcsolatok 

senkinél nincsenek az első helyen, de mégis kiegészítője, hiánypótlója lehet a teljesebb 

életnek. Fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy nem feltétlen negatívan hat az egyénre, 

ha nincsenek barátai. Hiszen sokak meg vannak elégedve a családi kapcsolataikkal és 

nincs szükségük más kapocsra (Utasi, 2006). „A munkahelyi légkör életminőség-

befolyásoló szerepének feltárása átvezet az emberi kapcsolatok fontosságának 

vizsgálatához” (Michalkó, 2010). 

A fent említetteket alátámasztja a Hungarostudy 2002 kérdőíves felmérése alapján az 

emberek leginkább a személyes kapcsolataikkal elégedettek. A személyes kapcsolatokkal 

való elégedettség nem különbözik a férfiak, nők között, sem az életkor előrehaladásával 

(Kopp - Kovács, 2006). 

Michalkó (2010) szerint az életminőséget vizsgálva megállapítható, hogy „az élettel való 

elégedettség, vagy éppen elégedetlenség forrásai az egyes életszakaszokban eltérést 

mutatnak, de a kapcsolatoknak (legyenek azok a gyermek viszonyai, a párkapcsolatok, 

családi kötelékek, vagy éppen barátságok) mindvégig meghatározó szerepük van az 

egyén boldogságának formálódásában”. Tehát az egyén boldogságának vizsgálatánál az 

életminőséget-alakító tényezők közül a kapcsolathálóknak meghatározó szerepük van. 

Az életminőség szempontjából a társadalmi tőke jelentőségét vizsgálva Skrabski arra a 



        

40 

 

megállapításra jutott, hogy „a bizalmon és együttműködésen 

alapuló emberi kapcsolatok hálózata jelentős társadalmi erőforrás és az emberi jóllét, 

boldogság lényegi összetevője. Egyértelmű igen szoros kétirányú kapcsolat mutatható ki 

a társadalmi tőke és a gazdasági fejlettség, gazdasági tőke között is” (Skrabski, 2003). 

Skrabski úgy véli, hogy a társadalmi tőke meghatározásának 4 fő megközelítése van:  

1. „Az antropológiai megközelítés alapja az a megállapítás, hogy az együttműködés, 

közösségiség és bizalom az ember alapvető szükséglete.  

2. A szociológiai megközelítés a társadalmi normák és az emberi motiváció 

jelenségköréből indul ki.  

3. A közgazdasági megközelítés azt hangsúlyozza, hogy az együttműködés, bizalom igen 

jelentős közgazdasági tényező, a gazdasági hatékonyság szempontjából alapvető.  

4. A politikai tudományok területén elsősorban azt emelik ki, hogy a társadalmi tőke 

erősítése alapvető a demokrácia megerősödése, a társadalmi szolidaritás és a 

fenntartható fejlődés megalapozásában.” (Skrabski, 2003).  

Tehát a társadalmi tőkét nem az egyén szintjén kell vizsgálni, hanem közösségi-, 

társadalmi szinten. A fogalom megközelítésénél a bizalmat emelik ki a legfontosabb 

tényezőnek. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb először saját magunkban megbízni és 

ezután a másokba vetett bizalmat megerősíteni, ezáltal alakítható ki egy stabil és 

megbízható társadalmi kapcsolatháló. A szerző a társadalmi tőkét „közjó”-nak nevezi, 

amellyel a közösség tagjai rendelkeznek.  

Az emberek kapcsolatrendszerét Csíkszentmihályi (1998) háromféle társas csoportra 

osztja:  

 „az elsőbe az idegenek, a munkatársak vagy – fiatalok esetében – az iskolatársak 

tartoznak. Ez az a „nyilvános tér”, ahol cselekedeteink a többiek megítélése alá 

kerülnek.  

 a második kapcsolatrendszert a család alkotja: a gyerekek számára a szülők és 

a testvérek, a felnőttek számára a partnerek, a házastársak és a gyerekek 

tartoznak ide.  

 utolsónak maradt a társak távollétével definiált állapot, a magány. Az egyedüllét 

nem túlságosan kedvelt állapot, az emberek többsége igyekszik is lehetősége 

szerint minél inkább elkerülni” (Csíkszentmihályi, 1998).  

A személyes és társas kapcsolatok lényegében egy biztonságérzetet nyújtanak az egyén 

számára. Véleményem szerint az egyénnek a személyiségét is befolyásolják ezek a 

kapcsolatoknak a minősége. De azt kijelenthetjük, hogy a társadalmi kapcsolatok 

szorosan összefüggnek az életminőséggel. Úgy gondolom az ember szubjektív 

életminőségére összességében pozitív hatással vannak ezek a kapcsolathálók, azonban a 

legfontosabb körülmény a kapcsolatok minősége, mennyisége. Hiszen az emberek a 
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legszebb élményeket és pillanatokat a családnak, ill. a személyes 

kapcsolatoknak köszönhetik.  

Az alkoholfogyasztás negatív hatásai az életminőség valamennyi területén 

érvényesülnek. Értelemszerűen, minél több szeszes italt fogyaszt valaki, annál kevesebb 

anyagi forrás jut az egyéb igényeinek, szükségleteinek kielégítésére. Ez az élethelyzet 

csak fokozódik, ha az adott egyén nem csupán a saját maga életfeltételeiért felel, hanem 

a vele együtt élők, családtagok anyagi biztonságáért is. Továbbá, az alkoholos 

befolyásoltság alatt lévő ember elszigetelődik, és mindenekelőtt közvetlen környezete 

számára csökkenti az alapvető szeretetforrásokat, valamint az emberi kapcsolatok 

mennyiségét és intenzitását (Széll, 2007).  

Mindezek hatására nem jelenhetnek meg stabil életcélok, amelyek hiánya szinte 

lehetetlenné teszi az érintettek – megelégedést, boldogságot is eredményező – egyéni, 

illetve közösségi önmegvalósítását. Az így keletkezett káros benyomások kihatnak a 

múltban, jelenben és jövőben meglévő életminőség szubjektív érzékelésére, értékelésére. 

Ebből következik, hogy az alkohollal kapcsolatos problémák nem kizárólag egyéni 

problémák, hanem az adott egyén kapcsolati rendszerére is hatást gyakorolnak. Mivel a 

társadalmi rendszer a kapcsolati szálak egymásba fonódó hálózataként is felfogható, így 

a társadalmat alkotó egyének családi és egyéb közösségi kapcsolataik révén hatással 

vannak mások életére (Széll, 2007). 

Az alkoholfogyasztás káros következményei sokrétűek és szerteágazóak, mikro- és 

makro társadalmi szinten is hatást gyakorolnak az egyén életére. Gondoljunk csak az ittas 

vezetés következtében okozott közlekedési balesetekre, az egyéb 

deviánsviselkedésekben (öngyilkosság, bűnözés) játszott szerepére, a túlzott 

alkoholfogyasztás miatt megszakadt családi és emberi kapcsolatokra, a társadalmi-

gazdasági státuszvesztésre. Továbbá az alkohol rengeteg fizikai betegséggel hozható 

összefüggésbe, amely az átlagnál korábban bekövetkező elhalálozást vonja maga után. 

Mindez jelentős életminőségbeli, társadalmi és gazdasági deficitet eredményez az 

érintettek körének és az adott országnak egyaránt (Andorka, 1988). Az alkoholfogyasztás 

egy komplex probléma, melynek fogalmi meghatározását több oldalról is vizsgálnunk 

kell. 

Széll (2007) álláspontja szerint azok, akik mások alkoholfogyasztásából eredően bántó 

konfliktusokat és egyéb negatív körülményeket szenvednek el, azokban olyan lelki 

mechanizmusok indukálódnak és gördülnek tovább, amelyek az élet különböző 

dimenzióiban hátrányosnak tekinthető hatásokat eredményeznek. Tehát a problémákat 

okozó alkoholfogyasztás negatív hatásai az életminőség valamennyi dimenziójában 

érvényesülnek. Értelemszerűen, ha minél több szeszes italt fogyaszt valaki, annál 

kevesebb anyagi forrás jut egyéb igényeinek, szükségleteinek kielégítésére. Ez a 

körülmény csak fokozódik, ha az adott egyén nem csupán a saját maga életfeltételeiért 

felel, hanem a vele együtt élők, családtagok anyagi biztonságáért is. Továbbá, a már 

problémát jelentő alkoholos befolyásoltság alatt lévő ember környezeti izolálódása 

önmaga, és mindenekelőtt közvetlen környezete számára csökkenti az alapvető 

szeretetforrásokat, valamint az emberi kapcsolatok mennyiségét és intenzitását.   
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A Torontói Egyetem munkatársai az életminőség mérésére a 

gazdasági, társadalmi és környezeti mutatók mellett az egészségügyi helyzetet tükröző 

indikátorokat is felhasználtak. Az indikátorok kiválasztásának kritériuma az volt, hogy 

az indikátor összefüggésben álljon az életminőséggel, időben változékony legyen, 

havonta ill. negyedévente hozzáférhető legyen, és megbízható forrásból származzon. Az 

eredmények bemutatásánál a legegyszerűbb technikákat alkalmazták, hogy az érintettek 

is könnyen megértsék, miért nőtt vagy csökkent az adott évben az életminőség. Érdemes 

megfigyelni, hogy a mutatók gyakorlat-orientáltak és egyáltalán nem szokványosak 

(Farkas, 2002). 

Hasonlóan közelítették meg a helyi közösségek vizsgálatát az Iowa-i Egyetem 

Vidékfejlesztési Intézetében. Ők a közösség sikerességének és fenntarthatóságának 

mérését emelték ki. A sikerességet és a fenntarthatóságot az alábbi területeken mérik: 

1. A helyi emberek szaktudásának, ismereteinek és képességeinek megnövekedett 

felhasználása, 

2. A közösség különböző csoportjai közötti kapcsolatok és párbeszéd erősödése, 

3. A közösségi kezdeményezések számának növekedése, nagyobb felelősségérzet és 

adaptációs készség, 

4. A közösséget szolgáló, fenntartható és egészséges környezet, 

5. Megfelelő mértékben diverzifikált és egészséges gazdasági szerkezet. 

A felsorolt területek illetve indikátorok méréséhez sokféle mérőeszközt rendeltek. 

Látható, hogy a társadalom mellett a gazdaság és a környezet elemzése is szerepel a 

listán. Elsősorban a helyi társadalom minőségét tudták mérni a módszerrel. Olyan 

paraméterek ezek, amelyek segítségével meg lehet ítélni a jövőbeni fejlesztések 

sikerességét. 

Magyarországon országos reprezentatív felméréseket a Hungarostudy keretében 

végeznek. A méréseket a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének 

tudományos iskolája készítette el, amelyben a magyar lakosság életminőségére hatással 

levő tényezőket vizsgáltak. A testi és lelki egészségi állapot felmérésén kívül az 

életminőségről szubjektív beszámolásokat kapnak. A szociológiai életminőség 

vizsgálatok alapvető mutatója az elégedettség, ezen belül is a különböző életterületekkel 

való elégedettség. Ez is lehet egy csoportosítási forma a tényezők esetében. 

A kérdőív tartalmaz egy elégedettségi blokkot, amely az  

1. anyagi helyzettel,  

2. munkával,  
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3. lakással, környékkel,  

4. személyes kapcsolatokkal való elégedettségre kérdez rá.  

Ebből is láthatjuk, hogy a különböző kutatók és kutatások hasonló életminőséget 

befolyásoló tényezőket jelölnek meg. 

 

A mezőgazdaság visszaszorulása mellett/miatt a szolgáltatások szerepe nő. Azokban a 

vidéki térségekben, ahol az adottságok kedvezőek, a turisztikai szolgáltatások nyújtása a 

helyben lakók számára jövedelem kiegészítési lehetőséget jelent. Az idegenforgalom, 

multiplikátor hatása révén növeli a fogyasztók számát az adott régióban, következésképp 

elősegítheti a helyi gazdaságok és kistermelők által előállított termékek közvetlen 

forgalmazását, és élénkíti a helyi piacok forgalmát. 

Egy Újfehértón végzett kutatásban a szolgáltatások szerepével foglalkoztak. Elsősorban 

azzal, hogy a kiemelt szolgáltatásokkal mennyire elégedettek a településen élők és 

mennyiben járulnak ezek hozzá a helyben maradáshoz. A válaszok igencsak vegyesek 

voltak. Az egészségügy, az oktatás, a sport és az éttermek – cukrászdák - pékségek azok 

a szolgáltatások, amellyel átlagosan elégedettek a válaszadók. Az 

élelmiszerkereskedelmi (szupermarketek), és személyi szolgáltatások tekintetében azt 

mondhatjuk, hogy összességében elégedettek a lakosok, míg a szórakozási, sportolási 

lehetőségekkel és közlekedéssel a válaszadók összességében elégedetlenek (2,7 és 2,8 

átlagértéket kaptak 1-5 terjedő értékelési skálán), így ezek azok a terültetek, melyek 

egyértelműen további fejlesztést igényelnek (Konzili, 2017). 

Az alábbi 5. ábrán látható a válaszadók elégedettsége az adott szolgáltatásokra 

vonatkozóan. 
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5. ábra: Válaszadók elégedettségének átlagos megítélése a megjelölt szolgáltatások 

tekintetében (átlagérték) 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőív alapján 

 

Azok, aki tervezik a költözést a településről legnagyobb arányban a kevés 

munkalehetőséget, kevés fizetést, kevés kikapcsolódási lehetőséget és az ezekből fakadó 

alacsony életszínvonalat nevezték meg okként. Ezt láthatjuk a következő 6. ábrán. 
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6. ábra: A válaszadók költözési szándékának okai százalékos megoszlásban 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőív alapján 
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Így elmondhatjuk, hogy a vidéki térségekben, különösen az 

aprófalvas periférikus elhelyezkedésű településéken – elsősorban a munkalehetőségek 

hiánya miatt – fokozottan jellemző az elvándorlás, a helyben lakó népesség elöregedése. 

Az EU-15-ben a vidéki térségekre történő vándorolás (a nettó migrációs ráta +5,2%) 

jellemző. Hazánkban viszont – hasonlóan az EU-12-höz – éppen a vidéki térségekről való 

elvándorlás erősödik (a nettó migrációs ráta 2010-ben -2,4%, míg 2004-ben még csak -

0,1% volt). Emiatt a helyben maradó lakosságra a fokozódó elöregedés jellemző. 2004 

óta épp a vidéki térségekben emelkedett legnagyobb mértékben, közel 20%-kal az idősek 

száma a fiatalokkal szemben. A lakosság elöregedését tetézi, hogy az aktív korúakra 

ezekben a térségekben jut a legtöbb eltartott. Az eltartottsági ráta 2010-ben 45,9% volt, 

ami nem sokkal haladta meg az országos átlagot (45,7%), de az EU-15 átlagánál (41,8%) 

mintegy 4 százalékponttal magasabb. A munkalehetőségek hiánya is közrejátszik abban, 

hogy az ország lakossága jelentős és növekvő mértékben szorul szociális ellátásra. Az 

ezer főre jutó rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban 

részesülők átlagos száma az alapvetően vidéki térségekben 28,1 fő, míg országosan 23,6 

fő volt 2009-ben (Budapesten csupán 6,7 fő). Ez közel 77%-os növekedést jelent 2004-

hez képest. A vidéki térségek fokozódó lemaradását mutatja, hogy országosan 

„mindössze” 66%-kal lett magasabb ez az érték. A vidéki népesség jelentős hányada 

folytat mezőgazdasági tevékenységet, de nagy részük számára ez inkább csak jövedelem-

kiegészítési lehetőségként, vagy a saját fogyasztáshoz való hozzájárulásként szolgál. Az 

önfoglalkoztatottak (egyéni vállalkozók) aránya Magyarországon – ellentétben az uniós 

tendenciával – csökkenő és a vidéki térségekben jellemzően alacsonyabb. A 

mezőgazdaság csökkenő foglalkoztatási szerepe miatt az egyéni gazdálkodók jelentős 

része (közel 38,1%-a) folytat a gazdaságon kívül valamilyen más jövedelemszerző 

tevékenységet is. Ez az arány az EU-15 átlagában alacsonyabb (31,2%) (Csete-Láng, 

2009). 

4. AZ ÉLETMINŐSÉG MAGYARORSZÁGON 

A 2009 őszén végzett Eurobarométer-felmérés idején a gazdasági válság még mindig 

rányomta bélyegét a magyarok és az EU többi polgárának életére és hangulatára. A 

munkanélküliség továbbra is kiemelt problémaként jelent meg az emberek életében. A 

fél évvel korábbi helyzethez képest pozitív fejlemény volt, hogy erősödött a forint, így 

valamelyest enyhültek a devizában eladósodottak terhei hazánkban. 

Hazánkban az emberek 58%-a nyilatkozta 2009 őszén, hogy nem elégedett életével. A 

borúlátók aránya 2% ponttal nőtt a fél évvel korábbi felmérés óta, ezzel párhuzamosan 

az életükkel kimondottan elégedett magyarok aránya 42%-ra csökkent. Nemzetközi 

összehasonlításban így csak Bulgária előzi meg hazánkat elégedetlenségben, ott 

mindössze 38% az életükkel kapcsolatban elégedettséget kifejezők aránya.  

Magyarországon legnagyobb arányban a 15 és 24 év közöttiek érzik jól magukat (67%) 

jelenlegi helyzetükben. Legkevésbé a 40 és 54 év közötti korosztály boldog, 70%-uk 

közel sem tekinti ideálisnak jelenlegi körülményeit. A magyarok borúlátása nemcsak a 

jelenlegi helyzet értékelésekor jelenik meg, de a jövővel kapcsolatos kilátásaik 
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értékelésében is megmutatkozik, ha a saját körülményeikről van 

szó. Míg a világ és az EU gazdasági helyzetét tekintve a megkérdezettek közel harmada 

számít pozitív fordulatra az elkövetkezendő egy évben, saját életében és hazánk 

gazdasági életében már csak 14% vár javulást egy éven belül és még ennél is kevesebben 

(12%) gondolják, hogy háztartásuk anyagi helyzete és a munkavállalási lehetőségek is 

kedvezőbbre fordulnak. Ezzel szemben a megkérdezettek kevesebb, mint tizede (8%) 

számít saját munkavállalói helyzetében is pozitív fordulatot (Eurobarometer 72). 

Ma már szinte közhelynek számít, hogy hazánkban az egészségi állapot évtizedek óta 

kedvezőtlenül alakul, lemaradásunk más európai országokhoz képest számottevő. 

Magyarország a legfontosabb egészségügyi mutatókat tekintve az európai országok 

sorában az utolsók közé került. A születések száma alacsony, a lakosság halandósága - 

különösen a 45-60 éves férfiak körében - magas, az egészségügyi ellátó rendszer 

működése és finanszírozása, valamint a betegellátás színvonala egyaránt súlyos 

problémákkal terhelt. A lakosság keveset törődik egészségével, keveset mozog, 

helytelenül táplálkozik, magas a dohányosok és alkoholfogyasztók aránya és sajnos még 

lehetne folytatni a felsorolást. Az elmúlt 15 évben bár sikerült néhány változást elérni, a 

helyzet továbbra is fokozatosan romlik.  

A legjelentősebb változások az egészségügyi ellátórendszerben történnek. Jelenleg közel 

5 ezerrel több orvos dolgozik az országban, mint az 1980-as évek végén, ezen belül 

leginkább a háziorvosok száma nőtt (13%-kal). A háziorvosokhoz a leggyakrabban az 

úgynevezett életmódbetegségek miatt jelentkezik be a lakosság. Az ezek kialakulásához 

vezető rendellenességek már az iskolaorvosok szűrővizsgálatai során felbukkannak, 

elsősorban mozgásszervi problémák, valamint túlsúly képében, ami később a magas 

vérnyomás, esetleg a cukorbetegség kialakulásához vezet. A szükségesnél kevesebb 

testmozgás és a nagy mennyiségű és összetételében sem megfelelő táplálék fogyasztása 

mellé felnőttkorban csatlakozik az európai viszonylatban is nagyarányú alkohol- és 

dohányfogyasztás (KSH, 2009). 

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete a vizsgálatai során 

interdiszciplináris (medicina és egészségtudomány, pszichológia, szociológia, filozófia, 

etika, antropológia) megközelítésben az elméleti koncepcionális kutatást, empirikus 

(kérdőíves, interjú, mélyinterjú) kutatással ötvözte. Felismerték, hogy a gazdasági 

fogyasztói verseny, növekedés gyakran kifejezetten káros az emberi személyiség 

fejlődésére. Az emberi agy, lélek, szervezet, az emberi társadalom saját evolúciós 

sikereinek áldozatává vált. A magyar felnőtt lakosságról életkor, nem és 

településnagyság szerint készített felmérést. Vizsgálták a magyar lakosság testi-lelki 

egészségének állapotát, a betegségek előfordulását, meghatározóit, védő- és 

rizikótényezőit, külön figyelmet fordítva a jól-lét-re az egészség és életminőség pozitív 

oldalára is (Szvitecz, 2002). 

Egy 2016-os felmérésben a magyarok személyes körülményeikhez és a magyar 

viszonyokhoz képest az európai gazdaságot és az élet minőségét az EU-ban ugyan még 

mindig lényegesen kedvezőbbnek ítélik, ugyanakkor az utolsó hat hónapban negatívabb 

lett a véleményük (69% helyett 59% tartja jónak az életminőséget az EU-ban; 62% 

helyett 53% az európai gazdaságot). Ahogy az EU 28 tagállamában, Magyarországon is 



        

48 

 

a legtöbb válaszadóra a dolgok állandóságába vetett hit a jellemző, 

a vizsgált életterületek mindegyikén a válaszadók fele–kétharmada nem vár változást a 

következő egy évben. Kifejezetten pozitív várakozásai („a dolgok jobbak lesznek”) csak 

egy kisebbségnek vannak (kb. minden ötödik válaszadónak), míg a dolgok rosszabbra 

fordulását a legtöbben – akár hazai, akár európai szinten – a gazdasági életben, továbbá 

az életminőség és a foglalkoztatottság alakulásában várják. Kifejezetten leegyszerűsítve 

a kérdést, hogy „jó vagy rossz irányba mennek-e a dolgok itthon és az EU-ban”, a magyar 

válaszadók az EU-val kapcsolatban kritikusabb véleményt fogalmaztak meg, mint fél 

évvel korábban: bár még mindig magas a semleges állásponton lévők aránya (32%), de a 

legtöbben rossz irányú változásokat várnak. A fél évvel azelőttihez képest ez nagyon 

jelentős negatív irányú változás Magyarországon: 41%-ról 25%-ra csökkent a „jó irányba 

haladnak a dolgok” véleményt képviselők aránya, míg 19%-ról 38%-ra nőtt a negatív 

irányú változásokat várók aránya (Eurobarometer 2016). 

Az Eurobarometer legfrissebb 2017-ben megjelent felmérése szerint ugyanakkor tízből 

kilenc ember egyetértett azzal az állítással, hogy boldog családi élete van, 64 százalék 

pedig azzal is, hogy elégedett azzal, amit most csinál. A nagy többség (89 százalék) 

boldog abban az országban, ahol él, 78 százalék azzal is, hogy uniós polgár. 

Amíg az EU28-ak átlaga 91 százalék, a magyaroknak 84 százaléka mondta azt, hogy 

elégedett az életével 2016-ban, nálunk csak a csehek, a románok, a szlovákok, a litvánok 

és a bolgárok boldogtalanabbak. Viszont a jelenlegi foglalkozásunkkal elégedettebbek 

vagyunk, mint az uniós átlag (a magyarok 66, az EU 64 százaléka elégedett). 

Azzal viszont egy cseppet sem vagyunk kibékülve, hogy magyarok vagyunk. A feltett 

kérdésre (Boldog életet él Magyarországon?) csak 62 százalék felelt igennel, ami a 

legalacsonyabb szám az egész EU-ban. A leginkább a dánok elégedettek azzal, hogy 

dánok (99 százalék), őket követik az írek (98) és a hollandok, valamint a svédek (97). 

Átlagban a megkérdezettek 89 százaléka boldog abban az országban, ahol él, a már 

említett magyar utolsó hely mellett utolsó előttiek a bolgárok (66), előttük a románok 

(67). 

A kutatásban rákérdeztek arra, hogy a tagállamok szerint melyik a legnagyobb kihívás, 

amivel az Unió küzd. Többek között a franciák, a spanyolok, a görögök, az olaszok, a 

románok szerint a munkanélküliséget kellene a leghamarabb orvosolni – az EU28-ak 

közel 40 százaléka is ezen a véleményen van. A németek, a svédek és a szlovákok úgy 

látják, a szociális egyenlőtlenségeket kellene kiküszöbölni (Eurobarometer 2017). 

5. A VIDÉKI TERÜLETEK ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATAI-

ESTETTANULMÁNYOK 

Hazánkban a vidéken élő emberek életminősége jelentősen elmarad az urbanizált 

területeken élő lakosság életminőségétől. A rendszerváltás után több mint két évtizeddel 

a vidéki népesség megélhetését, életszínvonalát még mindig a mélyülő gazdasági, 

társadalmi és szociális feszültségek jellemzik, melyhez nagyban hozzájárul a több éve 
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tartó globális gazdasági válság. Lakóinak többsége a 

rendszerváltás után a gyökeresen megváltozott helyzethez nem tudott alkalmazkodni, 

melynek oka főként a korábbi foglalkoztatás biztonságából fakad. A vidéki településeken 

a lakosság megélhetését főként a mezőgazdasági nagyüzemek biztosították, melyek 

átalakulása megszüntette a falvak gazdasági bázisát. A korábban más nemzetgazdasági 

ágazatban dolgozó, de időközben munkanélkülivé vált emberek visszatértek a 

településekre, ezáltal az egyébként is magas munkaerő-kínálat tovább gyarapodott 

(Halmai et. al., 2009).  

A kistérségi perifériákon élőkre jellemző az alacsony iskolázottság, az életminőség és az 

életkörülmény igen szerény színvonala. Ezekre a településekre általában két 

magatartásforma jellemző: 

 Saját magukon segítő falvak: az itt élők szívügyüknek tekintik a falut, a 

közösségformálást, a közös munkára épülő programok szervezését, a rászorulók 

támogatását, a tevékenységek fejlesztését.  

 Vegetáló, lecsúszó települések: ezekben a falvakban a be- és visszaköltözők miatt 

jelentősen megváltozott a lakosság összetétele. A kötődés hiánya, a döntően 

szociális juttatásokra alapozott megélhetés „kényelme”, az igénytelenség 

elhatalmasodása miatt ebből a helyzetből már nehéz kiutat találni (Halmai et al., 

2009). 

Halmai Péter, Csatári Bálint és Tóth Erzsébet „A vidék jövőjének” vizsgálata során 

készített tanulmányuk szerint, a leszakadó kistérségekben különféle megélhetési 

stratégiák alakultak, amelyek a kizárólag szociális ellátásra alapozott passzív 

magatartástól, a közmunka és a munkanélküli-ellátás időnkénti „váltogatásán” keresztül 

az aktív munkavégzés különféle lehetőségeinek felkutatásáig terjed. Egyre fontosabb 

szerepet lett az ún. szociális földprogramnak, ami ugyan állandó munkahelyet nem 

teremt, de enyhíti az érintettek megélhetési gondjait, és a rendszeres munkavégzés 

igényét „ébren” tartja (Halmai et. al., 2009). 

Úgy gondolom, a fő cél természetesen nem az ilyen „válságkezelő” programok 

kialakítása. Legfontosabbnak egy stabil lábon álló gazdasági környezet kialakítását 

tartom, mivel a gazdaság hatalmas jelentőséggel bír az életminőségre (optimistábbak az 

emberek). Ugyancsak alapvető fontosságú, a minőségi életet megalapozó lehetőségek 

megteremtése. Ilyen lehetőség többek között a vidéki népesség elvándorlásának 

megelőzése, a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése, a helyi 

erőforrások átgondolt-, és fenntartható hasznosítása, a városi környezetben megszokott 

szolgáltatások minél nagyobb mértékben elérhetővé tétele. Mindenképp fontos nagy 

figyelmet fordítani a vidék megfelelő fejlesztésére, hiszen a sikeres vidékfejlesztés 

lehetővé teszi egy elfogadható jövőképpel rendelkező vidéki társadalom kialakulását. 

A vidék és város közti különbség és csökkentésére „A város-vidék kapcsolatok 

újragondolása a 2014-2020-as programozási időszakra” egy több alapból 

finanszírozható (LEADER/CLLD) programot indított a kormány. Ebben a vidék és a 

város együttműködésének erősítésére készítettek tanulmányt a Magyar Nemzeti 
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Vidékhálózat Elnöksége javaslata alapján. A program célja, a 

vidékfejlesztésbe úgy bevonni a jelentősebb húzóerővel rendelkező városokat, hogy 

az közben nem hozza hátrányos helyzetbe a kistelepüléseket (Fejes et al., 2017). 

Sajnos az utóbbi időben az tapasztalható, hogy a vidék területe rohamosan csökken, 

(területek beépítése, pl. gyárak, ipari létesítmények, lakásépítés, úthálózat bővítés, stb). 

Különösen érzékeny veszteség a szántó csökkenése, amely sokoldalú 

élelmiszeralapanyag-termelő bázis. A vidék területe alapvető a jövő fejlődési 

kilátásaiban, különösen kiterjedésének csökkenése korlátozza, körzetenként meg is 

rendítheti jelentőségét, jövőképét, mivel a vidék különleges szerepe, hogy több millióan 

lakják, sokan a vidékből élnek, és legfontosabb, hogy az élelemteremtés alapja (Csete –

Láng, 2009). 

 

A szubjektív életminőség mérésének nincs egy általánosan elfogadott, objektív 

követelményeket magába foglaló kutatási háttere. Több kutatási területen, és 

sokféleképpen mérik ezt a társadalmi mutatót. 

Annak ellenére, hogy már az 1960-as évektől kezdődően mérik a szubjektív 

életminőséget, vagy legalábbis annak egyes összetevőit, még nincs kiforrott, egységes 

elméleti kerete. Az elemzési szint, a kutatási terület és a kutatási kérdések függvényében 

más-más kérdéseket választanak ki a kutatók a szubjektív életminőség mérésére, azt is 

lehet mondani, szinte önkényesen, ezzel nehezítve az összehasonlítást, és egy egységes 

elméleti keret, teória kialakítását. Az esettanulmányok olyan kérdéseket és skálát 

tartalmaznak, amit a hazai életminőséggel kapcsolatos kutatásokban alkalmaztak (pl. 

Kopp−Kovács, 2006; Michalkó et al., 2011). 

A következő fejezetben elsősorban vidékfejlesztési agrármérnök hallgatókkal közösen 

készített kutatások eredményei mutatják be a  vidéki lakosság életminőséghez 

kapcsolódó percepcióit. 

5.1. Esettanulmány 1- Oszlár 

5.1.1. A település rövid bemutatása 

Oszlár az észak- magyarországi régióhoz tartozik, Borsod–Abaúj–Zemplén megye déli 

részén található a Tisza folyótól 2-3 km-re. Járási központja Tiszaújváros, mely 10 km-

en belül, a megyeszékhely Miskolc megközelítőleg 45 km-re található. 

NUTS rendszer szerinti besorolás: 

1. NUTS I: Magyarország 

2. NUTS II: Észak-Magyarországi régió 

3. NUTS II: Borsod – Abaúj – Zemplén megye 

4. LAU I: Tiszaújvárosi járás 
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5. LAU II: Oszlár 

Az elmúlt években a község lélekszáma csökkenő tendenciát mutatott. Míg a 2000-2005-

ös időszakról elmondható, hogy demográfiailag nőtt a településen élők száma, a 

következő években azonban jelentősen csökkent. 2000-ben 438 főt számláltak, 2005-re 

már a 450 főt is elérte (a növekedés mértéke 2,7 %), ez az arány nem túl magas, a 

település népességszám alakulásában mégis kiemelkedőnek mondható. 2005-ös évhez 

viszonyítva 2010-re 7%-kal csökkent a lakosság száma, ami igen magas. A 2014. januári 

adatok szerint a lakosság száma már némi növekedést mutat, (426 fő) de a vizsgált 

időszak legmagasabb értékéhez (2005-ös évhez) viszonyítva 5,3 %-os a csökkenés 

mértéke, a kezdeti adatához képest is 2,7 % a csökkenés mértéke. 

A demográfiai jellemzők között meg kell említeni a község öregedési indexét, ami 

jelenleg adatok alapján 133 %, a 15 év alatti és a 60 év feletti lakosok száma alapján. Ez 

alapján elmondható, hogy a településen élőkre az elöregedés jellemző. 

Mindezek, illetve a lakosság iskolai végzettsége miatt, a munkanélküliség igen magasnak 

mondható a településen. Az állandó népességből 226 fő (18-59 kor közöttiek), akik az 

aktív keresők közé sorolhatóak a községben, melyből 2014. áprilisi hónapban regisztrált 

munkanélküliek száma 30 fő volt, ez az aktív keresők 13%-a, az állandó népességnek 

7%-a. 

A település infrastruktúrája nem mondható minden területen megoldottnak. A vezetékes 

gáz- és ivóvíz bekötése már megtörtént, de a szennyvíz elvezetéséhez a csatornázás 

kiépítése (többszöri pályázat ellenére) nem került jóváhagyásra. 

A jelenleg működő vállalkozások száma mindösszesen 35, melynek legnagyobb része 

(85 %) mezőgazdasági tevékenységet folytat, ez a magas szám a település környezeti 

adottságaiból, és az általa kihasználható lehetőségekből adódik. A vállalkozások 

fennmaradó 15 %-a kereskedelmi-, illetve szolgáltató tevékenység, melynek megoszlása: 

vendéglátó egységek (italbolt), vegyes bolt, élelmiszer kisüzlet és fodrászat. Nagyobb 

méretű, ezáltal több főnek is munkahelyet biztosító, ipari tevékenységet folytató 

vállalkozás a településen jelenleg nincs, melynek oka a forrás szűkössége mellet a 

megfelelő terület hiánya (itt is jellemző a vidéki terület csökkenése (gyár építés), és úgy 

gondolom a közeljövőben nem is várható változás ezen a téren. 

 

5.1.2. Az életminőség elemeinek vizsgálata 

Az Oláh (2014) kutatása során 100 főt vontak be a felmérésbe, amely a lakosság 23,47 

%-a, ez a lakosság közel egynegyede. 

Az oktatás nagy jelentőségű az esélyteremtés szempontjából, az iskolai végzettség 

szerepe a magyar társadalomban igen nagy a foglalkozási, munkaerő-piaci mobilitás 

szempontjából. Az életminőséget és a település népességmegtartó képességét 
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meghatározó gazdasági tényezők javulása elképzelhetetlen a 

megfelelő képzettségű helyi munkaerő biztosítása nélkül. Az oktatás szerepe az 

életminőségben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben. Ez annak 

köszönhető, hogy az oktatásról alkotott ideális kép is megváltozott és az iskolarendszerű 

oktatás mellett -, amelyben való részvéte egy bizonyos korcsoport felett okvetlenül is 

eltűnt a társadalomból – megjelent az élethosszig tartó tanulás, mint követendő példa.  

A következő ábra a lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlását mutatja meg (7. 

ábra). 

 

 

7. ábra: Iskolai végzettség szerinti megoszlás (%) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves felmérés alapján 

Amint az ábrán látható, minimum 8 általános iskolai végzettsége minden válaszadónak 

van, de elég magasnak (21%) mondható a csak 8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkező alanyok száma, akik a munkaerő piacon leginkább csak segédmunkás 

munkakörben tudnak elhelyezkedni, igen alacsony munkabérért. A munkanélküliek 

száma is túlnyomórészt ebből a csoportból tevődik össze. A szakmunkásképző iskolát 

végzettek száma a legmagasabb 35%, de a helyi, illetve környékbeli munkaerő kereslet 

miatt a többségük csak betanított munkakörben kap lehetőséget a munkahelyet kínáló 

cégeknél (TVK Nyrt.,Jabil Circuit Hungary Kft.) míg gimnáziumi- illetve 

szakközépiskolai érettségivel 25 % rendelkezik. Főiskolai, egyetemi végzettségű 10 %, 

egyéb iskolai végzettsége 9 %-nak van. Véleményem szerint a fenti iskolázottsági 

mutatók a településen a családok alacsony jövedelmi helyzete miatti, illetve az egyes 
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családoknál tapasztalható nézetekből adódik, vagyis konkrétan 

arra gondolok, hogy az a szülő véleménye, neki sem volt magas iskolai végzettsége, 

mégis boldogul. A korábbi életminőségükhöz viszonyítják a jelenlegi helyzetüket, amit 

lényegesen jobbnak ítélnek meg a korábbi életükhöz képest, ragaszkodnak a már eddig 

kialakítottakhoz. Az itt lakók többsége nem betelepülő, hanem „már a nagyszülei is itt 

éltek”, és azt szeretnék, hogy a gyermekek azt a foglalkozást folytassák, amit korábban 

ők is végeztek. Azt belátják, hogy csak a mezőgazdaságból (mint régen) már nem lehet 

megélni, véleményük szerint azonban, jó szakmunkásra” mindig szükség van, ezért a 

szakmunkásképző iskola elvégzését részesítik előnyben. 

A demográfiai adatok vizsgálatán belül a lakóhelyre vonatkozóan is végeztek kutatást. 

Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire elégedettek jelenlegi lakóhelyükkel, mennyire 

szívesen élnek ezen a vidéki településen, ezért megkérdezték, hogy tervezik-e a 

közeljövőben, hogy elköltöznek a településről, illetve hol élnének szívesebben. Amint 

azt korábban már írtam, a lakosok túlnyomó többsége születése óta itt él, így a kötődés 

is nagymértékben megmaradt. Annak ellenére, hogy a település adottságaiból adódóan, 

a megélhetési lehetőség nem mondható a legjobbnak, - hiszen magas a munkaerő kínálat, 

ezzel szemben alacsony a munkaerő kereslet- mégis szívesebben maradnak itt a 

válaszadók nagyobb része. Ha a kényelmi szempontokat nézem, az utóbbi időben ugyan 

sok területen történt pozitív javulás (100%-os közüzemi szolgáltatások elérése, kábel Tv, 

internet hozzáférés, stb.) néhány területen még hátrányosnak mondható a település, 

gondolok itt arra, hogy általános iskolába a szomszéd településre kell járni a 

gyerekeknek, illetve az orvosi ellátás sem mindennap megoldott, mindez azonban a 

település méretéből adódó probléma. Mindennek enyhítésére az Önkormányzat 

falugondnoki szolgálatot hozott létre, melynek feladata a gyerekek iskolába, illetve haza 

szállítása, a háziorvos által felírt receptek egy tételben történő kiváltása, a gyógyszerek 

betegekhez történő eljuttatása. Itt említhető meg, hogy a mindennapi életvitelhez 

szükséges nagyobb bevásárlások is csak a legközelebbi városban oldhatók meg, mint pl. 

ruházati termékek, műszaki cikkek vagy egyéb a háztartásban használt termékek. A helyi 

kisboltokban a legalapvetőbb élelmiszerek, háztartási cikkek vásárolhatók meg, 

lényegesen magasabb áron, mint például egy nagyobb áruházban (TESCO, LIDL), ami 

az amúgy is kevés jövedelemből élőknek eléggé megterhelő. 

A kapott válaszok értékelésénél azonban az látszik, hogy a fennálló gondok, nehézségek 

ellenére a jelenlegi lakóhelyén maradna a válaszadók 64%-a, míg a fentebb említett okok 

miatt szívesebben élne kisvárosban a 23%, nagyvárosban 8%, és mindössze 5% 

választaná a fővárost lakóhelyéül. Némi ellentmondást tapasztalható, amikor arra a 

kérdésre, hogy elköltözne-e a településről, kapott válaszokat elemezzük, hiszen itt már a 

válaszadók 71%-a jelölte azt a választ, hogy itt maradna, míg 29% volt csupán akik, ha 

lehetőségük adódna, máshova költöznének. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a 

fenti nehézségek ellenére is szívesebben élnek itt, melynek hátterében a község iránti 

kötődésük, illetve szeretetük áll. 

A kérdőíves felmérés során azt is vizsgálták, hogy az életminőség tényezői, mint 

személyes kapcsolat, egészségi állapot, munkalehetőség, anyagi jólét, élettel való 

elégedettség, stb., hogyan vannak jelen ezen a hátrányos helyzetű kis településen élő 
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emberek életminőségének alakításában. A válaszok alapján kapott 

eredményeket az alábbi ábra segítségével (8. ábra) szemléltethetjük. 

 

  

8. ábra: Az életminőség egyes elemei a lakosság megítélése átlagérték alapján 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves felmérés alapján 

A fenti ábrából az kiderül, hogy az életminőségi tényezők milyen mértékben járulnak 

hozzá elégedettségükhöz. A megkérdezettek válaszaiból átlagértéket számoltak, mely 

alapján legfontosabbnak az anyagi jólétet (3,59) tartják, amely betudható annak, hogy a 

válaszadók majdnem fele (48%) úgy ítéli meg anyagi helyzetét, hogy az elmúlt években 

romlott (6. ábra) Az anyagi jóléttel szinte azonos átlagértékű az egészségi állapot (3,56) 

életminőségi tényező megítélése. Ezt követi a személyes biztonság (3,21) és a személyes 

kapcsolatok (3,14), a munkalehetőség, mint életminőségi tényező csak ezután, az ötödik 

helyen foglal helyet, pedig én úgy gondolom ahhoz, hogy az anyagi jólét biztosított 

legyen, elsősorban megfelelő munkahelyre, vagyis munkalehetőségre van szükség.  

A megkérdezettek többsége szerinti legfontosabb életminőségi tényezőt (anyagi jólét) 

vizsgálva azt láthatjuk, hogy legtöbben (48%) úgy ítélik meg az anyagi helyzetüket, hogy 

romlott, 35%-nak nem változott, mindössze 17 % érez javulást, jelentős javulást viszont 

egyetlen válaszadó sem (9. ábra). 
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9. ábra: A család anyagi helyzetének változása az elmúlt években (%) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves felmérés alapján 

Tovább vizsgálva ezt a kérdést, vagyis a többség által legfontosabbnak ítélt, 

életminőséget befolyásoló tényezőt, az anyagi jólétet, a felmérés alapján elmondható, 

hogy az emberek és családok életében az egyik legmeghatározóbb kérdés mekkora 

összegből gazdálkodhatnak az adott hónapban. A begyűrűződő gazdasági válság hatására 

az emberek életében még jobban előterébe került ez a kérdés, ezért a kutatás során fontos 

megvizsgálni az egy főre jutó havi átlag jövedelmet. Ennél a kérdésnél tekintettel voltak 

azokra is, akik esetleg elzárkóznak a válaszadástól, ezért számukra bekerült az az opció 

is, hogy „nem szeretnének válaszolni” erre a kérdésre. Ez mindössze a válaszadók 14%-

át jelenti.  

Az egyes családoknál legnagyobb arányban (47%) az egy főre jutó havi átlagjövedelem 

50.000 és 100.000. Ft közé tehető. Ez az érték azonban jelentősen el marad nem csak az 

országos átlagtól, amely 171.590 Ft/fő/hó (2013-as adat), de megye szinten is 

alacsonynak tekinthető, amely a 2013-as évben 145.736 Ft/fő/hó volt.  

A válaszadók csupán 17%-ról mondható el, hogy megközelítik a megyére jellemző 

átlagszintet, a válaszadók 1/5-nél (22%) azonban még a havi 50.000 Ft/fő/hó-s átlagot 

sem éri el. Azt láthatjuk, hogy a megyei átlagszinttől a válaszadók 69%-a elmarad, 

melynek okát elsődlegesen abban látom, hogy a munkaerő piaci jelenlét alacsonyabb a 

különböző okok miatt (tanuló, nyugdíjas, munkanélküli, stb,) munkaerőforráson kívüli, 

akik egyáltalán nem vagy csak igen alacsony jövedelemmel rendelkeznek. 
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Az egy főre jutó átlagjövedelem vizsgálatánál az alacsony 

jövedelemszint másik okának az iskolai végzettséget látom, hiszen azáltal, hogy az 

iskolai végzettség nem igazodik a mai kereslethez, ezért számukra a munkaerő piaci 

kínálat is csak alacsony kategóriájú munkalehetőséget kínál (segédmunkás, betanított 

munkás) ennek megfelelően a munkabér is jó esetben a kötelező minimálbér. 

A személyes kapcsolatoknál azonban nem csak a család jelenléte fontos, hanem a 

közvetlen környezetünkben élők, pl. szomszédok, barátok, munkatársak is. Azt, hogy 

mennyire tartják fontosnak a megkérdezett lakosok a személyes kapcsolattartást a 

közvetlen környezetükben jól lehet vizsgálni. A válaszadók 76%-a fontosnak tartja, 16% 

csak a közvetlen szomszédokkal való kapcsolattartást részesíti előnyben és mindössze 

8% volt az, aki nem tartotta fontosnak ezt az életminőségi tényezőt. 

A kutatás során kitértünk arra is, hogy az egyes életminőségi tényezők mennyire 

befolyásolják, illetve milyen mértékben vannak hatással a megkérdezettek 

életminőségére. A szempontokat a Rahmann- modell Életminőség inputjaiból 

választották ki. A válaszadóknak, ennek a kérdésnek a keretén belül hat befolyásoló 

tényezőről kellett megállapítaniuk, mennyire van hatással rájuk egy 1-től 4-es skálán, 

ahol az 1- Nincs rá hatással, míg a 4- Teljes mértékben hatással van. A hat tényező pedig: 

 Személyes kapcsolatok 

 Épített és természeti környezet 

 Munkalehetőségek 

 Személyes biztonság 

 Egészségi állapot 

 Anyagi jólét 

A kérdés pontjai nagyobb részt az objektív életminőség tényezőit reprezentálja. Az 

eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy csak úgy, mint a szakirodalmi 

megfogalmazásokban a feltüntetett pontok ténylegesen hatással vannak az egyének 

életminőségére. A válaszadóknál a hat tényezőből 5 esetben „Teljes mértékkel hatással 

van” az életminőségükre, míg az „Épített és természeti környezet” tényező esetében már 

csak azt lehet mondani, hogy közepes hatással van. Ennél a kérdésnél is, csakúgy, mint 

az átlagértékek számításakor, a legtöbb válaszadó számára az anyagi jólét volt a 

legfontosabb, majd közvetlenül utána az egészségi állapot következik. 

Az előbb említett tényezők elemzése közben újabb kérdés merült fel azzal kapcsolatban, 

hogy azok között a válaszadók között, akik a „Teljes mértékben hatással van rá” választ 

jelölték meg, vajon a kapott eredmény hogyan oszlik meg az egyes korcsoportok között. 

Ezért végeztünk egy erre vonatkozó vizsgálatot is, melyet öt korcsoportra bontottunk (18 

év alatti, 18-30 év közötti, 31-49 év közötti, 50-60 év közötti és 61év feletti), mely alapján 

az derült ki, hogy a vizsgált tényezőt legtöbben a 31-49 év közöttiek jelölték, vagyis ők 

elégedettek szinte teljes mértékben a felsorolt tényezőkkel. Egyetlen esetben jelöltek 

közepes értéket, ez az Épített és természeti környezet”, ez érdekes tény, mert ez a tényező 

is nagymértékben befolyásolja az életminőséget, ezért lenne fontos odafigyelni például a 

levegő minőségére, amelynek érdekében a lakosság is sokat tehet (személygépkocsi 
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használat csökkentése, tüzelőanyag helyes megválasztása). Itt 

említeném meg a település egyes részei közötti különbségek enyhítését, megszüntetését, 

gondolok itt az olyan területek felszámolására, ahol például a házban még nincs 

biztosítva fürdőszoba. Nem jellemző a településre, de létező probléma.  

Választ kerestek arra is hogyan látják helyzetüket öt év múlva, mennyire optimisták. A 

kapott válaszok alapján inkább pesszimista a válaszadók többsége (53%), mely szerint 

romlani fog a helyzete 16%-nak, illetve változatlan marad 37% szerint. Javulást vár 36%, 

és nem túl sokan, mindössze 11% gondolja azt, hogy jelentősen fog javulni. Az utóbbiak 

táborához tartozom én is, hiszem, hogy van lehetőség kimozdulni ebből a „rossz” irányba 

haladó helyzetből, de ehhez a lakosság bizonyos részének szemléletváltoztatására van 

szükség. Sajnos az itt élő emberek egy részére jellemző, hogy sajnáltatják magukat, de 

igazából nem is tesznek semmit a helyzetük javítása érdekében. Ezeket a passzív 

hozzáállású embereket kell meggyőzni arról, hogy van „esély”, csak tenni kell érte. 

5.2. Esettanulmány 2- Szerep 

5.2.1. A település rövid bemutatása 

Szerep a NUTS szerinti lehatárolás értelmében Magyarországon, az Észak-Alföld 

régióban, Hajdú-Bihar megyében, a Püspökladányi járás mentén található község. 

A település a Tiszántúlon, Hajdú-Bihar megye délnyugati szögletében, Püspökladány, 

Sárrétudvari és Bucsa szomszédságában helyezkedik el. A mezőgazdaság szempontjából 

fontos nedvesség-deficit a nyári félévben 173 mm értékre nő. Kimondottan száraz vidék 

jellegéből fakad, hogy a kevés csapadék jelentősen csökkenti a gazdaságosan 

termeszthető növények számát. 

A település lakónépessége 2012-ben 1576 fő volt. A népesség alakulása igen 

hullámzónak mondható évről évre, viszont 2008 és 2009 között megfigyelhető egy 

hirtelen, közel 6%-os népességcsökkenés. Ennek hátterében az áll, hogy 2008-ban 

kirobbanó gazdasági világválság erősen éreztette hatását a falusiak körében is. Az 

egyébként is nehéz megélhetés, a vidéki lét nehézségei, az állandó munkahelyek hiánya 

egyre nagyobb réteget ölelt fel. Sokan tönkrementek, megszűnt a munkahelyük, így a 

könnyebb boldogulás reményében városokba, nagyobb falvakba költöztek (Rácz, 2014). 

Közismert tény, hogy a vidék gazdasági bázisa Magyarországon jelentős részben a 

mezőgazdaságra épül. Nincs ez másként itt sem, ez a meghatározó szektor a 

foglalkoztatásban. Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezet 2 darab 

van: a Szerág Kft., és a KÖSELY. Mindkét cég profilja a növénytermesztés. 

A településen 154 egyéni gazdaság található, melyeknél a munkát végző családtagok 

száma 286 fő. Használatukban körülbelül 1300 ha föld van (KSH, 2012). A 

mezőgazdaság biztosít körülbelül 100 főnek szezonális munkavégzésre lehetőséget, főleg 

nyaranta. 
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Elsősorban szántóföldi növénytermesztésre rendezkedtek be a 

gazdák. Ennek sajnos kevés az élőmunka igénye, amely foglalkoztatás szempontjából 

még kevesebb kilátást helyez előtérbe a helyieknek, ugyanis erőteljes gépesítettség 

jellemzi a földművelést. Néhány tőkeerősebb gazda relatíve nagy gépparkkal 

rendelkezik, akik bérmunka fejében besegítenek a többi növénytermesztőnek, illetve 

jellemző, hogy a gazdák kölcsön adják egymásnak a gépeket. A mezőgazdasággal 

foglalkozók között kevés a szakképzett gazda, felsőfokú képesítéssel senki sem 

rendelkezik, illetve jellemző a kiöregedés. 

Szerepen a helyben való foglalkoztatás lehetőségei messze az igények alatt alakulnak, 

szinte csak az önkormányzat és intézményei, valamint a mezőgazdaság nyújt 

munkahelyekre lehetőséget. Véleményem szerint nagy probléma, hogy az 

önkormányzatnál, az óvodában vagy az iskolában sem a helybelieket foglalkoztatják, 

hanem más faluból, városból ingázó munkavállalókat. Ennek részben a szakképzettség 

hiánya az oka, másrészt pedig az, hogy az a maroknyi fiatal, agilis képzett réteg már nem 

tud itt elhelyezkedni, kénytelen elköltözni, hiszen azt a néhány értelmiségi munkakört 

már betöltötték a nem helybeliek. 

A közúthálózat kielégíthetőnek mondható, ennek ellenére fontos kiemelni, hogy Szerep 

teljesen kiesik a forgalomból. A település egy olyan "hurokban" helyezkedik el, amely 

elkerülésével el lehet jutni Püspökladányba a Sárrétudvari felől érkezőknek. Ez rövidebb 

utat jelent az autósoknak, másrészt most lett felújítva az a szakasz. Átmenő forgalom így 

nem jellemző a falura, teljesen kimarad a "vérkeringésből", leginkább a zsáktelepülés-

jelleghez tudnám hasonlítani a helyzetet. 
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5.2.2. Életminőség tényezők vizsgálata 

A kérdőíves vizsgálat központi kérdése, amelyet Rácz (2014)-el közösen készítettünk az 

volt, hogy a helyi lakosok Szerepen képzelik-e el a jövőjüket és az életminőség egyes 

tényezőit hogyan ítélik meg ezen az apró vidéki településen. 

A megkérdezettek 62,7%-a nem itt szeretne letelepedni, mindössze 37,3%-a válaszolt 

igennel. A nemek szerinti megoszlást a 5. táblázat mutatja be. 

                      5. táblázat: Szerepen tervezi hosszú távú jövőjét? 

Igen, Szerepen tervezem a jövőm 37,3% 

                                 Ebből:        - nő 51,2% 

                                                    - férfi 56,5% 

Nem, el szeretnék innen költözni 62,7% 

                                Ebből:         - nő 43,5% 

                                                    -férfi 56,5% 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ha ezt korcsoportonként vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy a szerepi 18-35 év közötti 

fiatalok közel 2/3-a (62,7%) nem szeretne itt élni a jövőben. Nézzük, mi áll ennek 

hátterében, mi az oka, hogy nem látnak jövőt a településen. 

A válaszadók döntő hányada, 69,6%-a azért szeretne elköltözni, mert nincsenek 

munkahelyek a településen (10. ábra). Ez nem egyedüli probléma, hiszen országszerte 

jellemző, hogy a vidéki falvakban nehéz elhelyezkedni, óriási méreteket ölt a 

munkanélküliség.  

Környező településeken munkát vállalni csak a saját autóval rendelkezőknek érdemes, 

mivel nehezen megoldható tömegközlekedéssel a munkába járás, mint azt már a 4.1.3. 

fejezetben kifejtettem.  

Kilátástalan a jövőkép: helyi foglalkoztatási lehetőségek nincsenek, hiába van közel a 

falu olyan városhoz, ami munkaerő felvevő igénnyel rendelkezik, közlekedési problémák 

akadályozzák az emberek másik településre való munkába járását. Bőhm (1992) 

megfogalmazása nyomán egyértelműen kijelenthetjük, hogy a falu depressziós zónában 

fekszik: ,,azok a tradicionális válságövezetek, amelyekben hol az infrastrukturális 

elmaradottság, hol a rossz gazdálkodási esélyek, hol a szellemi és kulturális kifosztottság 

és leépülés, hol a munkanélküliség került előtérbe". 
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10. ábra: A településről való elköltözés indokai 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

A 10. ábrán látható, hogy a második legnyomósabb indok, a megkérdezettek 15,9%-a 

szerint az, hogy korlátozottak a lehetőségek a faluban a különféle szolgáltatások terén. 

Ez valamilyen szinten törvényszerű, hisz a falvak messzemenően nem képesek azt 

nyújtani lakosaik számára, mint a városok (például wellness szálloda, éttermek), viszont 

itt olyan hiányosságokra kell gondolnunk, amelyek szembetűnőek a szomszédos 

településekhez hasonlítva.  

Nincs játszótér a kisgyermekek számára. Nincs közművelődési intézmény, amely a falu 

élettere lehetne a művelődés, kikapcsolódás terén. A fiataloknak nincs semmilyen 

szórakozási lehetősége. Nincs kiépített szennyvízgyűjtő-hálózat. A sportpályát nem lehet 

igénybe venni sportolás céljából, mert annak kapui zárva vannak a falu lakói előtt, csak 

a footballisták használhatják. Nincs a faluban fogorvosi rendelés, pékség, húsbolt, 

ruházati cikkek, cipész - ezekhez a szolgáltatásokhoz legközelebb a szomszédos 

Sárrétudvariban, illetve Püspökladányban juthatnak hozzá az emberek, utazási idő és 

útiköltség ellenében. 
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Szembeötlő a kontraszt a környező településekkel, hisz a fent 

említett dolgok mindegyike elérhető a szomszédos falvakban. 

A válaszadók 10,1%-a az ingerszegény környezet miatt nem tervezi a letelepedést 

Szerepen. Ez részben visszavezethető az előbb említett szolgáltatások, rendezvények, 

programok hiányára, részben pedig arra az elszigeteltségre, ami elsősorban a 

közlekedésnek és a rossz infrastrukturális adottságoknak köszönhető. 

2,9%-nak a faluban élő emberekkel van a problémája, ezért szeretne innen elköltözni, 

1,4% pedig egyéb okokat jelölt meg.  

 

 

Az egyéb kategória indoklásánál egyöntetűen a roma etnikumra hivatkoztak. Szerep 

gazdasági beágyazottsága soha nem volt erős, de az ezredforduló után elkezdett 

legyengülni. Az alacsony lakás és telekárak miatt vonzáskörzetté vált a szegényebb 

rétegek, elsősorban a cigányság számára. A nagyfokú bevándorlás a későbbiekben rontja 

a falu reintegrációjának esetleges lehetőségeit, hiszen a betelepülők zöme nem 

szakképzett, agilis fiatal, hanem többnyire munkanélküli, elszegényedett, elsősorban 

roma származású család. Önmagában nem a cigányság jelenléte a probléma, hanem az 

elszegényedett társadalmi csoportok környezeti hatása: szociális segélyre berendezkedett 

háztartások, szegregált lakóövezetek, megélhetési bűnözés, elhanyagolt házak és 

udvarok, valamint az ennek következtében felgyorsuló szakképzett, fiatal munkaerő 

migrációja a faluból. 

 

 

11. ábra: Egy főre jutó havi átlagjövedelem megoszlása az ,,elmenők" és 

,,maradók" tekintetében 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 
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Fontos választóvonal lehet a migráció fontolásánál, hogy mekkora 

jövedelmet realizálnak az elvándorolni készülők. A 11. ábrán látható, hogy az 

elvándorolni készülők 40,6%-ának kevesebb az egy főre jutó havi átlagjövedelme, mint 

50 000 Ft, 53,6%-nak 50 000-100 000 Ft között van, 5,8%-nak pedig több mint 100 000 

Ft. 

A ,,maradók"-kal való összehasonlításban elmondható, hogy hozzávetőlegesen ugyanúgy 

alakulnak a kategóriák megoszlásai, kivétel a legfelső szint, ahol a több mint 100 000 Ft-

os egy főre jutó havi átlagjövedelem ellenére mégis kétszer annyian erősítik az 

,,elmenők" táborát. 

Kíváncsiak voltunk magára a tendenciára is, hogy hogyan alakult az anyagi helyzetük az 

elmúlt 3 évben a migrálni készülőknek (12. ábra).  37,8%-uknak (többnyire és 

nagymértékben javult kategória együttesen) egyértelműen javult, 31,9%-nak nem 

változott, és 30,3%-nak romlott (többnyire és nagymértékben kategória együtt). 

 

 

12. ábra: Az elmúlt 3 évben az anyagi helyzet változása 

Forrás: szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Egy 5 fokozatú skálán - ahol az 1-es az élettel való elégedetlenséget/boldogtalanságot 

jelöli, az 5-ös pedig az élettel való elégedettséget/boldogságot - az elköltözni vágyók 

elégedettségi foka 3,34, boldogsági foka pedig 3,68. 
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Megvizsgáltuk jövedelem-kategóriánként az élettel való 

elégedettségüket az elmenőknek (6. táblázat). Azt a trendet kaptuk, amire számítottunk, 

hisz akiknél kevesebb az egy főre jutó havi jövedelem 50 000 Ft-nál, azoknak a 

legalacsonyabb az elégedettségi foka, akiknél pedig több mint 100 000 Ft jut fejenként 

havonta a háztartásban, azoknál a legnagyobb. Ugyanakkor, még sincs akkora 

szembeötlő különbség a két kategória között. Annak ellenére, hogy a 3. kategóriánál 

legalább kétszerese jut fejenként a családtagokra, nem sokkal elégedettebbek az életükkel 

a válaszadók. 

 

 

 

6. táblázat: Az egy főre jutó havi átlagjövedelem és az elégedettség kapcsolata 

Egy főre jutó havi átlagjövedelem a válaszadó 

háztartásában 

Elégedettség foka 

Kevesebb, mint 50 000 Ft 3,25 

50 000 - 100 000 Ft 3,56 

Több, mint 100 000 Ft  3,75 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

A 7. táblázatban látható elvándorlási hajlandóság korcsoportonkénti megoszlása. 

A 18-20 és 21-25 évesek táborának döntő hányada, egész pontosan 76,2-76,2%-a nem lát 

jövőt a településen, nem itt tervezi hosszabb távon a jövőjét. A 26-30 éveseknek is több 

mint a fele, 62,5%-a szeretne máshol letelepedni és családot alapítani.  

A 31-35 éves korosztály már óvatosabb, ugyanis csak 35,5%-uk akar más településen 

élni a jövőben. Ez azzal magyarázható, hogy ebben a korcsoportban már több a gyerekes 

szülő, ők már megteremtettek bizonyos feltételeket a családalapításhoz, amiket nem 

biztos, hogy itt mernek hagyni. Nekik már mindenképpen alaposan meg kell fontolniuk, 

több szemszögből kell végiggondolniuk az esetleges költözést. 

7. táblázat: Az életkor és az elvándorlási hajlandóság összefüggései 

Életkor 
Igen, Szerepen tervezem 

a jövőm 

Nem, el szeretnék 

innen költözni (fő) 

18-20 23,8% 76,2% 

21-25 23,8% 76,2% 

26-30 37,5% 62,5% 
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31-35 64,5% 35,5% 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Az elköltözni vágyók 43,5%-a vélekedett úgy, hogy egy nagyvárosban képzeli el a 

jövőjét, többen Budapestet, Debrecent és Hajdúszoboszlót említették. A felmérésben 

résztvevők 33,3%-a kisvárosban szeretne letelepedni, jó páran a környékbeli 

Püspökladányt írták. Látható, hogy leginkább Hajdú-Bihar megyei településekben 

gondolkoznak. 

14,5% külföldre szeretne emigrálni, a válaszok között volt Németország, Ausztria, 

Korea, Ausztrália. 

A felmérésben résztvevők mindösszesen 5,8%-a szeretne falusi életet élni ezek után, 

páran a környékbeli Sárrétudvariban tervezik további jövőjüket. Mindössze 3 km 

választja el a két települést, viszont a lakosok életminősége összehasonlíthatatlan. 

Vizsgáljuk meg iskolai végzettség szerinti bontásban, hogyan alakul a maradási, illetve 

költözési szándék. Szoros kapcsolat van a képzettségi szint és az elvándorlási hajlandóság 

között?  

 

13. ábra: Az iskolai végzettség és az elvándorlás/maradás közötti összefüggés 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

A 13. ábrán jól látható, hogy a képzettségi szint növekedésével egyértelműen nő a 

migrációs hajlandóság. A felsőoktatási szakképzéssel rendelkezőknél a legnagyobb, 

87,5%-uk el szeretne innen költözni.  
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Érdekes, hogy a főiskolai, illetve egyetemi képesítéssel 

rendelkezők 50%-a azt válaszolta, hogy itt tervezi a jövőt a faluban. Ez a "torzulás" azzal 

magyarázható, hogy akik igennel válaszoltak, azok többnyire a 31-35 éves korosztály, 

akik még el tudtak helyezkedni a faluban egyetemi végzettségükkel, és már itt alapítottak 

családot. 

A kérdőív egyik kérdése teljes egészében a Rahman modell sémájára épült fel. Egy 1-5-

ig tartó skálán (1-elégedetlen vagyok, 5-elégedett vagyok) arra kérdeztünk rá, hogy 

mennyire elégedettek a saját életükre vonatkozóan az életminőség input tényezőivel: 

családi, baráti viszonyok; érzelmi jólét; egészség; anyagi jólét; a lokális közösséghez való 

tartozás érzése; munka és aktivitás; személyes biztonság; illetve a környezet minősége, 

amit én felbontottam fizikai (épített), és természetes környezetre.  

 

Sebestyén (2005) szerint ezen 8 fő terület kedvező hatásainak érvényesülése és ezek 

kölcsönhatása nagy valószínűséggel jó életminőséget eredményez. 

 

 

14. ábra: A Rahman-modell inputtényezőivel való elégedettség 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 
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A kapott eredményeket megvizsgáltuk a helyben "maradókra" és 

az "elmenőkre". Az érdekelt bennünket, hogy van-e, illetve, hogy mekkora a kontraszt a 

két csoport inputtényezői között.  

A 14. ábrán látható, hogy a legnagyobb különbség az egészség, illetve a személyes 

biztonság megítélésénél mutatkozik, ahol a vártakkal ellentétesen, az elmenni készülők 

elégedettebbek mindkét fogalomkörrel. Az elvándorolni készülők nem csak az előbb 

említett két tényezővel, de a családi baráti viszonyokkal és az érzelmi jóléttel is 

elégedettebbek. 

A többi kategóriánál közel azonosan alakul mindkét csoport elégedettség foka, kivétel a 

lokális közösséghez tartozás érzése, ami az elmenőknél szembeötlően alacsonyabb. 

5.3. Esettaulmány-Vállaj 

5.3.1. A település rövid bemutatása 

Vállaj település az Észak- Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a 

Délkelet Nyírségben, Nyíregyházától mintegy 67 km-re helyezkedik el közvetlenül a 

román határ szomszédságában. 

Vállaj község lakónépessége 1013 fő. A 18 év alattiak aránya közel azonos a 60 éven 

felüliek arányával.  A község korszerkezetét tekintve a lakosságnak 23%-a idősebb 60 

évnél (235 fő). A lakosság korösszetétele a hazánkra jellemző módon kedvezőtlen. A 

település lakosságának legnagyobb részét a munkaképes korosztály (18-59 év) teszi ki 

58%-al (590 fő) 

A településszerkezet Magyarországon teljesen egyedülálló, a házak hatalmas méretűek, 

többnyire nyeregtetősek. A lakóházzal egybeépítve jelenik meg az istállórendszer. A 

homlokzat a városi eklektikával kevert hagyományos díszítésű, három ablakos, s 

tornácban folytatódik, melynek mestergerendáit tégla, vagy fa oszlopok, pillérek tartják. 

A telkeken azonosan kialakított porták, a házak és csűrök kapcsolatrendszere az 

évszázadok múlásával nem változott. Ennek az építészeti örökség megtartására hozott az 

önkormányzat egy rendeletet, mely szerint a főutcán a házak jellegzetességeit meg kell 

tartani. Akkor is, ha valaki új házat épít ezeknek, a feltételeknek eleget kell tenni (három 

ablak, tornác, csűr) (Szabó,2013). 

A lakosság döntő hányadának a mezőgazdaság biztosította és biztosítja jelenleg is a 

megélhetést. A vidéki emberek jó részének a gazdasági termelés a megélhetési módja, 

nincs ez másként Vállajon sem. Nem rendelkeznek más jellegű tevékenység 

folytatásához szükséges szakmai felkészültséggel, gyakran nincs is mód más 

tevékenység hozzákezdéséhez. A növénytermesztés, állattenyésztés, mint 

mezőgazdasági tevékenységek, igen jelentős humánerőforrást igényel, ez a gazdaságon 

belüli munkahelybővítésre ad lehetőséget, nem utolsósorban ápolja a hagyományokat és 

a vidékfejlesztésben betöltött szerepe sem elhanyagolható. A faluban régebben 

termelőszövetkezet működött. Ezen a területen jelenleg működik egy nyúltelep, 
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sertéstelep, fűrészüzem, ami munkalehetőséget nyújt az ott élő 

emberek számára. A sertéstelep vezetője pedig támogatást kapott vágópont létrehozására. 

Viszont ezek pozitív példák ellenére is még kihasználatlan gazdasági épületek 

sorakoznak. 

5.3.2. A tényezők megítélése 

A primer kutatás eredményeit Szabó (2013) alapján mutatom be. A vizsgálat során 100 

emberrel töltettem ki az összeállított kérdőívet. A megkérdezett között 18 éven aluli nem 

szerepel, mégpedig azért mert úgy gondoltam, hogy nekik még nincs annyira határozott 

elképzelésük a településről, az ott működő dolgokról, valamint az ő életminőségükre 

nagyobb hatással vannak a szüleik is. 

 

 

 

15. ábra: Az életminőséget befolyásoló tényezők megítélése I. (átlagérték) 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 
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A 15. ábrán a megkérdezettek az adott szempontokkal való 

elégedettségüket értékelték egy 4 fokozatú skálán. Nagyon jól szemlélteti az árba, hogy 

a csatornázottság az amivel a leginkább nincsenek megelégedve, ennek oka az hogy a 

településen a szennyvízcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a szerződést azonban 

már megkötötték a lakókkal.  Tovább fokozza a feszültséget a lakosság körében az a tény, 

hogy nincsenek tájékoztatva a munkálatok kezdésének idejéről. A közbiztonság 

átlagértéke nem éri el a 3-at, ami annak tudható be, hogy évente több olyan eset előfordul, 

amikor bűnözők idősebb embereket vernek át és ez kihatással van a lakosság 

biztonságérzetére, főleg a nyugdíjas egyedül élő emberekre, akik nem tudják magukat 

megvédeni.  

Legjobb eredményt a víz-, gáz-, villany ellátottság kapta. Ez nem meglepő mivel a víz-, 

és villany rákötések aránya közel 100%, a gázé pedig 80% körül alakul. A természeti, 

valamint az épített környezettel szintén elégedettek. A jellegzetes épületek, a 

műemléknek nyilvánított római katolikus templom, a különböző parkok, az épületek jó 

állaga, a falu tisztasága mind hozzájárul ehhez az értékítélethez.   

 

 

16. ábra: Az életminőség elemeinek megítélése (átlagérték) 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 

 

A 16. ábra szemlélteti, hogy az egyes életminőség tényezők mennyiben járulnak hozzá a 

megkérdezettek életminőségének pozitív megítéléséhez. A legmagasabb értéket a család, 

baráti viszonyok kapták. A válaszadók életminőségéhez ez járul hozzá a legnagyobb 
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mértékben. Majd ezt követi az érzelmi jólét, a személyes 

biztonság. Az egészségi állapotot „csupán” a harmadik helyre sorolták.  

Az anyagi jólét 3,01 átlagértékkel az utolsó előtti helyet tudhatja magáénak, kevés 

értékkel marad le a lokális közösséghez tartozás értéke (2,91). Jó tudni azt, hogy ebben a 

rohanó, kapzsi világban még mindig a családot és a barátokat tartják a legfontosabbnak 

az anyagiakkal ellentétben.  

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Az életminőséget befolyásoló tényezők megítélése II. (átlagérték) 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 
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A 17. ábra mutatja meg nekünk azt, hogy milyen a további 

életminőséget befolyásoló tényezők megítélése. Láthatjuk, hogy a legmagasabb 

átlagértéket az élettel való elégedettség képviseli. A grafikon is alátámasztja azt a tényt, 

hogy az emberek tudatába egyre jobban beépül az egészséges táplálkozás, és a sportolás 

fontossága. A maximális 5 értékből 3,68-as átlagot ért el az, hogy a válaszadók jól érzik 

magukat a bőrükben. Véleményem szerint ez inkább a nőknél probléma, ugyanis a 

sajtónak, a médiának nagy szerepe van abban, hogy egy hibás önképet alakítsanak ki 

magukról az emberek, különösképpen a nők. Ezt mi sem támasztja alá jobban, hogy a női 

válaszadók majdnem fele mintegy 25%-uk válaszolta azt, hogy nem érzik jól magukat a 

bőrükben.  

Sokan nem elégedettek egészségi állapotukkal, ez leginkább az idősebb korosztály fő 

problémája, mivel náluk jelentkeznek többségében a krónikus megbetegedések. 

Mindössze 1,8 átlagértéket kapott a dohányzás. Ez az érték egyértelműen annál jobb, 

minél kevesebb, mivel a dohányzásnak számos negatív egészségügyi kockázatai vannak, 

ilyen lehet például a tüdőrák kialakulása, növeli a koszorúér betegségek kialakulását, 

bőrrák alakulhat ki, asztma illetve érszűkület megjelenéséhez is vezethet. Elszomorító az 

a tény, hogy az előbb felsorolt káros hatások ellenére, valamint az egyre dráguló árhoz 

képest is nagyon sokan dohányoznak. 
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18. ábra: A válaszadók élettel való elégedettségének 

megoszlása 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 

 

A válaszadók kiemelkedően magas aránya 70%-a elégedett saját életével. 25%-uk 

kevéssé elégedett és csupán csak 3%-uk az, aki egyáltalán nem elégedett életével (18. 

ábra). Mindent egybevéve elmondható tehát az, hogy bár az itt lakó embereknek nem 

éppen a legmegfelelőbb körülmények állnak rendelkezésükre életvitelükhöz, valamint a 

település sincs a legkedvezőbb helyzetben, ennek ellenére mégis elégedettek életükkel. 

Mi sem támasztja alá jobban ezt a tényt az, hogy a válaszadók 80%-a válaszolta azt, hogy 

boldog.  

 

 

8. táblázat: Élettel való elégedettség és a kor szerinti megoszlás összefüggése (%) 

Életkor Mennyire elégedett saját életével? 

  Egyáltalán nem 

elégedett 

Kevéssé 

elégedett 

Inkább 

elégedett 

Teljes 

mértékben 

elégedett 

18-25 év 0 0 46,2 53,8 

26-30 év 10 10 50 30 

31-50 év 3 21,2 60,6 15,2 

51-60 év 0 29,4 41,2 29,4 

60 év felett 3,7 25 42 30 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 

A fent látható kereszttábla mutatja azt, hogy az egyes korcsoportok milyen mértékben 

elégedettek saját jelenlegi életükkel (8. táblázat). Többek között azt lehet elmondani, 

hogy a fiatalabb korosztály inkább elégedett vagy teljes mértékben elégedett az életével. 

Ennek oka lehet, hogy vagy még tanulnak, és a szülők tartják el őket tehát nincsen anyagi 

teher a vállukon, vagy dolgoznak ugyan, de ők is a szüleikkel laknak, és így nem kell egy 

külön önálló háztartást fenntartani. Az egyre idősödő korosztály egyre elégedetlenebb 
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életével, valószínűleg a rossz anyagi helyzet valamint az 50 éve 

felettiek körében megjelenő betegségek is befolyásolhatják ezt a fajta megítélést.  

 

19. ábra: A megkérdezettek foglalkozásuk szerinti megoszlása 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 

A kördiagram a megkérdezettek foglalkozásának százalékos megoszlását mutatja. A 

legtöbben 46%-uk alkalmazott (19. ábra). A legnagyobb foglalkoztatók (Zeiss, Hoya, 

Szatmár Optika) a térségben Mátészalkán találhatóak, a legtöbben ott dolgoznak. Őket 

követik a nyugdíjasok 28%-al. A tanulók és a vállalkozók közel azonos százalékot 

képviselnek. A vállalkozók főleg mezőgazdasági vállalkozókat jelent, a tanulók pedig 

inkább egyetemisták, vagy középfokú oktatási intézményben utolsó évüket töltik. Jó hír 

az, hogy a munkanélküliek csupán 3%-ot töltenek ki az egészből. 
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20. ábra: A megkérdezettek átlagkeresetének megoszlása 

Forrás: saját szerkesztés kérdőívek alapján 

 

A fent látható 20. ábra szemlélteti azt, hogy a válaszadók átlagkeresete melyik 

intervallumba sorolható. Kiemelkedően magas azok száma (39%), akik 80.000 Ft alatt 

keresnek, ez lényegében a minimálbér értéke. Őket követik 25%-al a 80-100.000 Ft 

között keresők, ők lehetnek a szakmunkásként szakmájukban dolgozó emberek, vagy a 

mezőgazdasági vállalkozásoknál dolgozó emberek. Alig több mint 10%-a a 

megkérdezettek átlagkeresete 120-150.000 Ft, akik száma pedig el sem éri a 10%-ot akik 

100-120.000 Ft között keresnek. A legkevesebb arányban pedig azok vannak jelen, akik 

150.000 Ft felett keresnek, ők lehetnek diplomások akár, vagy egy jól működő 

vállalkozás vezetői is. Ez az ábra is jól alátámasztja azt, hogy az itt élő emberek nem 

éppen a legjobb anyagi helyzetben vannak.  

5.4. Esettanulmány 3- Hajdúszoboszló 

5.4.1. A település rövid bemutatása 

Hajdúszoboszló nemzetközileg is elismert híres gyógyfürdővel rendelkező alföldi város, 

országosan kiemelt gyógyhely, mely előkelő helyet foglal el a leglátogatottabb városok 

rangsorában. Hajdúszoboszlót gyógyvize emelte ki a hajdúvárosok sorából, és tette a 

régió egyik legfontosabb turisztikai vonzerejévé (Hevessy, 2011). 

Az utóbbi években a lakosság számának kismértékű ugyan, de növekedése figyelhető 

meg. Az egyes egészségturisztikai beruházásoknak is köszönhető a pozitív kép. Erre 

legjobb példa a 1997-98-es periódusban a gyógyfürdő gyógyászati részlegének bővítése, 

mely során a kapacitás duplájára nőtt. Ennek következtében jelentős odavándorlás volt 

megfigyelhető, amely a lakosok számát növelte (6%-kal). A város korösszetételére 

elmondható, hogy elöregedőben van, hiszen az öregedési indexe évről évre nő. 2013-ban 

188 % volt. 

A vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint jellegzetes képet mutat. A 

működő mezőgazdasági vállalkozások aránya kismértékben meghaladja az országos 

átlagot, míg az ipari jellegű termelést főtevékenységként folytató vállalkozások együttes 

aránya elmarad attól. A működő vállalkozások több mint ¾-e alapvetően szolgáltatási 

jellegű területeken tevékenykedik. A tercier szektoron belül az országos értéknél 

lényegesen magasabb a szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra specializálódott 

vállalkozások aránya, ami nagyfokú koncentrációt jelez az idegenforgalom területén. A 

város egyike annak a 30 rurális jellegű területnek, amelynek urbanizált és innovációk 

átvételére alkalmas központja dinamizáló erőt jelenthet a környező települések számára. 
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5.4.2. Az életminőség vizsgálata a településen 

Tehát látható, hogy a turizmus alapvetően befolyásolja a helyi lakosok életét. Ezt egy 

kutatás is alátámasztja, amiben elsősorban a lakosok életminőségét térképeztem fel. Az 

előző fejezetekben részletesen foglalkoztunk az életminőség elemeivel. A helyi lakosok 

egy 1-től 5-ig terjedő szemantikus differenciál skálán jelölhették meg, hogy saját 

életminőségük pozitív megítéléséhez az egyes elemek milyen mértékben járulnak hozzá 

(21. ábra). Ami elsőként szembetűnik az elemzés során, hogy az egyes elemek a 3 

átlagértéket elérik és többségében meg is haladják (kivéve a politikai légkört és az 

utazást), azaz az átlagnál nagyobb fontosságúnak ítélik meg a tényezőket.  

Tehát azt megállapíthatjuk, hogy a megfogalmazott életminőség tényezők valóban 

hozzájárulnak az elégedettséghez, természetesen különböző mértékben. A legnagyobb 

fontosságot a családnak (4,2) és a személyes kapcsolatoknak (4,1) tulajdonítottak. Hiszen 

korábbi kutatások (Szabó, 2003; Utasi, 2005) is igazolták, hogy a családon belüli 

kapcsolatok kiemelkedő fontossággal bírnak az egyén életminőségének megítélésében.                

 

21. ábra: Az életminőség egyes elemeinek lakossági megítélése 
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(Magyarázat: 1-egyáltalán nem járul hozzá, 5-nagymértékben 

hozzájárul) 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Egy másik kérdés esetében a válaszadók 73,64%-a válaszolta, hogy nagy vagy teljes 

mértékben meghatározzák életminőségüket a személyes kapcsolatok.  

A házasságok tartósan negatív mérlege jelentősen módosította a népesség családi állapot 

szerinti összetételét. A házasságban élők aránya 1990 óta jelentősen, 61,2%-ról 44,3%-

ra (2011) csökkent, ezzel párhuzamosan emelkedett a nőtleneké, illetve a hajadonoké, 

valamint az elváltaké. Hasonló a megoszlás az általam vizsgált településen is, tehát a 

házasok képviseltetik magukat nagyobb arányban (51%), de sajnos a tendencia csökkenő. 

Én úgy gondolom, hogy e tényező vizsgálata mindenképpen fontos, hiszen jelentősen 

meghatározzák személyes kapcsolatainkat. Mivel az életünk színtere a kapcsolatokban 

van, ezért elengedhetetlen, hogy olyan kapcsolataink legyenek, ahol az élet örömteli. Ezt 

úgy érhetjük el, hogy az embertársainkat bátorítjuk, építjük, és ezáltal fontosságérzetet 

tulajdonítunk nekik.  

 

22. ábra: A személyes kapcsolatok hozzájárulása az életminőség megítéléséhez 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy a 22. ábra is szemlélteti a megkérdezettek háromnegyede (74,11%) szerint a 

család nagyban hozzájárul életminőségük pozitív megítéléséhez. A hazai 

7,30%
5,70%

13,35%

35,90%37,74%

egyáltalán nem kis mértékben hozzájárul nagy

mértékben

teljes

mértékben
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értékvizsgálatok is megerősítik azt a tényt, hogy a társadalom 

többsége számára a legfontosabb érték a család.  

 

A mai modern társadalomban a fokozódó bizalmatlanság, az idegenek iránt növekvő 

bizalomhiány ugyancsak felértékeli a szűk családban lévő kapcsolatokat. 

 

23. ábra: A család hozzájárulása az életminőség megítéléséhez 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Egy személyről akkor mondjuk, hogy magas a szubjektív életminősége, ha elégedett az 

élettel általában, gyakran él meg örömöt, és ritkán bánatot, szomorúságot, dühöt, és 

ellenkező esetben mondjuk, hogy alacsony a szubjektív életminősége, vagyis ha egy 

személy nem elégedett az élettel, ritkán él meg örömöt, és sokszor bánatot, szomorúságot, 

dühöt. Ezt még annyival egészítem ki, hogy az a személy, aki boldognak vallja magát, a 

magas szubjektív életminőségű, míg az, aki boldogtalannak vallja magát, az alacsony 

szubjektív életminőségű emberek csoportjába sorolható. 

A szubjektív életminőséget az élettel való általános elégedettségre, valamint a jelenlegi 

boldogságra vonatkozó kérdésekkel mértem. Mivel a több itemű kérdések nagyobb 

megbízhatóságúak, mint az egy iteműek (Diener −Biswas-Diener, 2000), de a kutatások 

többsége egy itemű kérdésekkel méri általában mind az elégedettséget, mind a 

boldogságot, jelen kutatás során én is az egy itemű kérdésekkel dolgoztam, azaz a  

„Mindent egybevéve mennyire tarja Ön boldognak magát?” és „Összességében mennyire 

8,87%

11,05%

28,54%

45,57%

5,97%

egyáltalán nem

kis mértékben

hozzájárul

nagy mértékben

teljes mértékben
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elégedett életével?” kérdésekkel végeztem a kutatást. A 

válaszokat egy 1-től 5-ig terjedő szemantikus differenciál skálán lehetett megjelölni. 

 

Elsőként a végzettség és az élettel való elégedettség kapcsolatát mutatnám be 

kereszttáblás vizsgálat segítségével (24. ábra). Láthatjuk, hogy az iskolai végzettség 

nagyban befolyásolja az emberek élettel való elégedettségét. Akik 8 általánost vagy annál 

kevesebbet végeztek el, azoknak majdnem háromnegyede kevésbé elégedett az életével. 

33,3%-uk inkább elégedetlen, míg 50%-uk bizonyos területen elégedett, de javításra 

szorul még az élete.  

 

24. ábra: A végzettség és az élettel való elégedettség kapcsolata 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Ha megnézzük az 1-5ig terjedő skálán megjelölhető értékek átlagát (ahol 1-elégedetlen 

és az 5-teljes mértékben elégedett), akkor megkapjuk az elégedettség fokát. Az 8. 

táblázatban láthatjuk, hogy a megkérdezettek azon tagjai, akik nem rendelkeznek 

alapfokú iskolai végzettséggel, jóval boldogtalanabbak és elégedetlenebbek (2,84), mint 

a diplomások (3,86). 

Egy másik szocio-demográfiai jellemző, a családi állapot szintén hatással van az 

életminőségre. Egy érdekes dologra hívnám fel a figyelmet az 8. táblázatban. Aki nőtlen 

vagy hajadon (3,43) elégedettebb az életével, mint aki valamilyen kapcsolatban él. A mai 
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kor divathulláma a szingli lét és a bizonyos fokú szabadság 

megőrzésének vágya magyarázza ezt. 

 

 

9. táblázat: Az élettel való elégedettség megítélése egyes szocio-demográfiai 

jellemzők szerint (családi állapot, iskolai végzettség) 

  Az elégedettség foka 

Családi állapot szerint 

nőtlen/hajadon 3,43 

házas 3,19 

élettársi kapcsolat 3,13 

özvegy 2,71 

elvált 2,65 

Iskolai végzettség szerint 

kevesebb, mint 8 általános 2,83 

8 általános 3,27 

szakmunkásképző 3,06 

gimnáziumi érettségi 3,1 

főiskola/egyetem 3,38 

Forrás: saját számítás a kérdőíves felmérés alapján 

A szingliség nem más, mint egy életforma, amelyre ma már rengeteg iparág épült, mert 

a gondtalan szinglik száma évről évre nő. Léteznek már szinglilakások, szingli wellness 

hétvégék, sőt szingli társas utak is. A szinglilét kétségkívül elhozza azt az állapotot, amit 

más esetben nagyon kevesen értékelnek, de itt igenis előtérbe kerül: végre van idő 

magunkra. Egy német felmérés szerint, míg a 70-es években a háztartások mintegy 25 

százaléka számított egyszemélyesnek, addig ez az arány 2009-re a 40 százalékot 

közelítette meg.  

A Rotterdami Egyetem boldogságkutatói és a Texas-i Egyetem tudósainak megállapítása 

szerint a szinglik nagyon is jól érzik magukat bőrükben. A mai egyedülállóak sokkal 

egészségesebbek, mint a régebbi időben, hiszen könnyebben megtalálják helyüket a 

mindennapokban egyedül is, kevésbé stresszelik magukat a mindennapok gondjain, s a 

párkapcsolatban élők esetében a társ nyújtotta támaszt barátaiktól és családjuktól is 

megkapják. 

Az életkor előrehaladtával szignifikánsan csökken a magyar társadalom élettel való 

elégedettségének mértéke (Michalkó, 2010). Az általam végzett kutatás eredményi mást 

mutattak (10. táblázat). Az elégedettség a 21-40 éves korcsoportban volt a legmagasabb 

(3,34) és a 41-61 éves korcsoportban a legalacsonyabb, mindössze 2,91. Mivel az 

országos tendenciának ez ellent mond részletesebben megvizsgáltam, mi lehet ennek az 
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oka. Az okok bemutatását a következő részben teszem meg, hiszen 

az egészségturizmus hatása az, ami érzékelhető. 

 

 

10. táblázat: Az élettel való elégedettség megítélése egyes szocio-demográfiai 

jellemzők szerint (kor, nem) 

  Az elégedettség foka 

Korcsoportok szerint 

20 év vagy alatta 3,15 

 21-40 év között 3,34 

41-60 év között 2,91 

60 év felett 3,32 

Nemek szerint 

férfi 3,06 

nő 3,31 

Forrás: saját számítás a kérdőíves felmérés alapján 

S ha már az egészség és az egészségesebb életmód oly sokszor szóba került, akkor 

mindképpen meg kell vizsgálni az egészségi állapotot és sportolás gyakoriságát, valamint 

a kettő közötti összefüggést. 

 

25. ábra: A sportolás gyakorisága az összes megkérdezett körében 

23,12%

33,15%

18,41%

25,32%

soha ritkán,alkalomszerűen hetente naponta
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

A sportolás vizsgálata során sajnos az országos tendenciákkal találkoztam. A kutatásban 

megkérdezett lakosok mintegy 48,44%-a ritkán vagy sohasem sportol. A hetente 

sportolók aránya 33,15% (25. ábra). Az orvosok és szakértők által ajánlott napi mozgás 

az legalább fél óra. A helyi lakosok 18,41%-a viszi az életébe naponta a sportot. 

Köztudott, hogy a mozgással hozzájárulunk egészségi állapotunk jobb megőrzéséhez. 

Megvizsgáltam, hogy a sportolás gyakorisága és az egészségi állapot között milyen 

kapcsolat áll fenn. A 11. táblázat mutatja, hogy azok, akik saját egészségi állapotukat 

nagyon rossznak minősítették szinte sohasem sportolnak, egészen pontosan 69%-uk 

soha, 13,8%-uk ritkán vagy alkalomszerűen és mindössze 6,9%-uk az, aki naponta 

mozog. 

11. táblázat: A sportolás és egészségi állapot összefüggései 

  
Összességében hogyan minősítené saját egészségi 

állapotát? (%) 

  

nagyon 

rossz rossz közepes jó kiváló 

Milyen 

gyakran 

sportol?(%) 

soha 

69 44,4 19,6 15,7 12,7 

  ritkán, 

alkalomszerűen 

13,8 28,3 30,6 28,2 9,3 

  hetente 10,3 20,2 41,6 41,0 20 

  naponta 6,9 7,1 8,2 15,1 58 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Számos tényező befolyásolja azt, hogy milyen gyakorisággal sportol valaki. A 

sporttevékenység leginkább az életkor és az ezzel szoros összefüggésben lévő gazdasági 

aktivitás függvénye. Megállapítható, hogy a jelen sportolási statisztikákhoz jelentős 

mértékben a tanulók (20 év vagy alatta) járulnak hozzá, míg a 60 év feletti korosztályban 

a legritkább a sportoló nyugdíjasok előfordulása (12. táblázat). 

A sporttevékenység rendszerességét mindenképpen befolyásolja a lakóhelyünk 

természete, illetve az iskolai végzettségünk is. A magasabb iskolai végzettségűek (58,2 

%-a) körében is elterjedtebb a rendszeres edzés (hetente vagy napi rendszerességgel).  

A 8 általános végzett megkérdezettek 51% nyilatkozott úgy, hogy naponta vagy hetente 

mozog.  
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12. táblázat: A sportolás és az életkor közötti összefüggések 

  Milyen gyakran sportol?(%) Total (%) 

  soha 

ritkán, 

alkalomszerűen hetente naponta   

Hány 

éves 

Ön? 

20 év vagy 

alatta 9,6 17 43 30,4 100 

  21-40 év 19,2 28,8 36 16 100 

  41-60 év 20,4 26,4 34,5 18,7 100 

  60 év felett 35,5 23 22,4 19,1 100 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

A magyar gyermekpopuláció egészségi állapotának feltárására irányuló kutatások nem 

mutatnak kedvező képet, hiszen megállapítható (Szauer, 2005), hogy már 

gyermekkorban megjelennek az életmóddal és a környezeti viszonyokkal összefüggő 

megbetegedések, gyakoriak az allergiás betegségek valamint pszichoszomatikus 

panaszok (Nagy, 2005). 

A mozgásszegény életmód megváltoztatásával kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, 

hogy ahhoz leginkább elhatározás szükséges, nem pedig pénz vagy idő. Napi 30 perc 

mozgás legalább hetente három alkalommal már elegendő ahhoz, hogy a 

mozgásszegénységet, mint kockázati tényezőt csökkentsük vagy kiiktassuk az 

életünkből.  

Tökéletesen megfelelő tevékenység például az egyenletes tempójú gyaloglás. A nem 

otthon dolgozóknak mindenképpen el kell jutnia a munkahelyére, illetve onnan haza, ami 

kiváló alkalmat nyújt a napi rendszeres testmozgás biztosítására: menjen gyalog dolgozni 

és haza, vagy ha a távolság túl nagy, legalább az oda- vagy visszautat tegye meg gyalog. 

Ezen túlmenően mindenkinek vannak intéznivalói: a gyaloglás ekkor is beiktatható. 

Az, hogy milyen közérzetünk és egészségi állapotunk egyértelműen befolyásolja 

életminőségünket. Az elégedettek majd 53%-a nyilatkozta, hogy kiváló egészségi 

állapotnak örvend, míg az elégedetlenek legnagyobb része 34,72%-a mondta, hogy rossz 

az egészségi állapota (26. ábra).  

A Spearman-féle korrelációval vizsgálva a kapcsolat 0,36 erősségű (p=0,000).
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26. ábra: Az élettel való elégedettség és az egészségi állapot kapcsolata  

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 
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A lakossági felmérés adatai alapján megállapítható, hogy az egy 

háztartásban élők száma is befolyásolja az élettel való elégedettséget. Az egyszemélyes 

háztartásban élők tették ki az elégedetlenek majd 40%- át a kereszttáblás vizsgálatban. 

Ha az elégedettség fokát vizsgáljuk, akkor a 3,28-as átlagértékkel a háromfős 

(megkérdezett és plusz 2 fő) háztartások a legelégedettebbek (13. táblázat).  

13. táblázat: Az elégedettség foka az egy háztartásban élők száma szerint 

  Az elégedettség foka 

Háztartásban élők száma szerint 

egyedül élek 3,09 

1 fővel 3,26 

2 fővel 3,28 

3 fővel 3,04 

4 vagy több fővel 3,00 

Forrás: saját számítás a kérdőíves felmérés alapján 

Az élettel való elégedettség és a jövedelem között egyértelmű kapcsolat áll fent. Minél 

többet keres valaki, annál magasabb az elégedettségi foka. Országok közötti szinten 

kimutatható a nemzeti jövedelem és a szubjektív jólét átlagos szintje közötti összefüggés 

(a korreláció 0,6- Cummins, 1997). 

14. táblázat: Az elégedettség foka a jövedelem szerint 

  Az elégedettség foka 

Jövedelem szerint 

50.000 Ft alatt 2,11 

50.001-100.000 Ft között 3,14 

100.000 Ft felett 4,36 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Az általam végzett korrelációvizsgálatban (11. táblázat) is 0,6 volt a korrelációs 

együttható értéke, tehát szoros kapcsolat van a két tényező között. De ezt bizonyítja az 

is, hogy az élettel való elégedettség átlagos értéke a 100.000 Ft felett keresőknél jóval 

magasabb lett (4,36), mint az 50.000 Ft alatt keresőknél (2,11) (14. táblázat). 
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15. táblázat: Néhány tényező és az élettel való elégedettség közötti kapcsolat 

(Spearman-féle korreláció) 

Tényezők Korrelációs együttható Szignifikanciaszint 

Ön elégedett az életével? 1,000  -  

Háztartásában mennyi az 1 főre jutó 

havi átlagjövedelem? 0,676 0,000 

Hogyan változott anyagi helyzete az 

elmúlt 3 évben? 0,565 0,000 

Életformáját tekintve, milyen 

társadalmi rétegbe sorolná magát? 0,672 0,000 

Ön jelen van a munkaerő-piacon? -0,395 0,000 

Forrás: saját számítás a kérdőíves felmérés alapján 

Az élettel való elégedettség kialakításában döntő szerepe van a társadalomnak. Ugyanis 

a társadalmi összehasonlítás elmélete szerint (Easterlin, 1974) egy társadalmon belül 

egymáshoz mérik magukat az emberek és így állapítják meg élettel való elégedettségüket. 

Mivel hazánkban is megváltozott a viszonyítási alap, már nem a többi kelet-európai 

országhoz hasonlítjuk magunkat, hanem döntően a nyugat-európai országok 

lakosságának életszínvonalához mérjük saját helyzetünket.  

Megvizsgáltam azt is, hogy vajon mekkora jövedelemre lenne szükségük a 

megkérdezetteknek ahhoz, hogy elfogadhatónak ítéljék meg anyagi helyzetüket. A 

válaszadók 51,68%-a, tehát több mint fele válaszolta azt a „Mekkora havi jövedelemre 

lenne szüksége ahhoz, hogy elfogadhatónak ítélje meg azt?”kérdésre, hogy a jelenlegi 

jövedelmének duplája elegendő lenne, míg 33,87%-nak a többszörösére lenne szüksége 

és mindössze 14,45% volt elégedett a jelenlegi fizetésével. 
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6. AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS, MINT 

ÉLETMINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ 

6.1. A turizmus fogalma 

Minden tudomány elkerülhetetlen velejárója a fogalomalkotás. A definíciók legfontosabb 

jellemzője a viszonylagos egyszerűség és lényegre való törekvés. A definiálás során 

megpróbáljuk körülírni az általunk vizsgált témakör egy-egy szeletét. Nagyon sok 

definícióval találkozhatunk a turizmus lehatárolását illetően. 

A turizmus elnevezését az úgynevezett berlini iskola tevékenysége indította el az első 

világháború után. 1929-ben Glüksmann, az iskola egyik alapítója a turizmust a 

következőképpen definiálta a Verkehr und Bäder folyóiratban megjelent írásában: „Az 

idegenforgalom nem más, mint a valamely helyen csak átmenetileg tartózkodó személyek 

és a kérdéses hely állandó lakosai között létesülő kapcsolatok összessége” (Michalkó, 

2008). 

 A berlini iskola tagjai mellett más kutatók is foglalkoztak a turizmus meghatározásával. 

Norwal 1936-ban a következő definíciót fogalmazta meg: „a turista egy olyan személy, 

aki idegen országba látogat bármilyen más okból, semmint, hogy ott állandóan 

letelepedjen, vagy rendszeres üzleti tevékenységet folytasson, és az adott országban 

ideiglenes tartózkodása alatt máshol megkeresett jövedelmet költ el” (Puczkó−Rátz, 

2005). A történelem során sok más kutató publikált hasonló értelmezéseket a turizmusra, 

azonban ennek ma is széles körben használt fogalmát a svájci Hunziker-Krapf (1942) 

professzorok dolgozták ki 1942-ben. „A turizmus az emberek lakóhelyükön kívüli 

utazásból és tartózkodásából eredő kapcsolatok és jelenségek összessége, amennyiben az 

utazást és a tartózkodást nem letelepedési szándék, illetve jövedelmező tevékenység 

motiválta.”. 

A nagy gondolkodók, kutatók mind más oldalról közelítették meg a turizmust (Lengyel, 

1986, 1992; Kaspar, 1992; Michalkó, 2004, 2008). Voltak, akik új elemeket vezettek be, 

mások inkább új megközelítésből vizsgálták ezt a területet. 

Az idő múlásával változtak az emberek szokásai, megnövekedett a diszkrecionális 

jövedelem és javult a családok életszínvonala is. Ezért ezek a megváltozott 

életkörülmények szükségessé tettek egy még szabályozottabb, pontosabb 

megfogalmazást. A turizmus szakmai körökben leginkább elfogadott meghatározását a 

WTO és Interparlamentáris Unió Hágai Nyilatkozatában találjuk. Eszerint „a turizmus 

magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad 

helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott 

szolgáltatásokat”. Ez a megfogalmazás alapvetően tevékenység központú, de ma már a 

lakó- és munkahelyen kívüliség önmagában nem fejezi ki egyértelműen azt a fajta 

helyváltoztatást, amely a világ turizmusának résztvevőit teljes körűen jellemzi 

(Michalkó, 2008). 
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A társadalomtudományok oldaláról megközelítve a turizmus 

rendkívül összetett jelenség, amelyet számos kutató próbált meg valamilyen módon 

konceptualizálni. A téma rendkívül sokoldalú megközelíthetőségét jelzi, hogy az alábbi 

fogalom is szerepel a szakirodalomban a turizmusra vonatkozóan: "alapvető kulturális 

motívumok kifejeződése" (Cohen, 1988). A megközelítések változatossága azt mutatja, 

hogy a turizmuskutatáson belül sincs egységes álláspont a kutatás tárgyára vonatkozóan, 

ami nehezíti az egyes részterületek eredményeinek összehasonlítását. Egy magyar 

szakember, Michalkó (2001) által megalkotott definíció szerint a turizmus a 

következőképpen hangzik: „a turizmus lényege a személyek élményszerzéssel párosuló 

környezetváltozása, amelynek során szolgáltatások igénybevételére kerül sor”. 

A teljesség igénye nélkül felsorolt értelmezések közül az utolsó két definíció 

hasznosítható a leginkább. A turizmus rendszerében, működésében szükség van, egy 

mindenki által ismert, nemzetközileg elfogadott meghatározásra, amelyet a WTO Hágai 

Nyilatkozata rögzített. Ez több fontos új mozzanatot is tartalmaz a megelőző 

felfogásokkal szemben. Eszerint a turizmus dimenziói kiszélesednek, a gazdasági oldallal 

szemben előtérbe kerülnek a társadalmi, kulturális és életminőségbeli aspektusok, 

ugyanakkor a gazdasági jelentőség is fokozódik, illetve nyilvánvalóvá válik, hogy a 

turizmusnak minden nemzet életében jelentős szerepe van (Lengyel, 2004). 

A Michalkó – féle fogalom pedig a turizmus kulcsfontosságú tényezőjét, az élményt 

helyezi középpontba, amelynek átélése, illetve annak reménye alapvető szerepet tölt be 

a turisztikai kereslet kialakulásában. Ez az értelmezés kevésbé ismert, kevésbé gazdasági 

szemléletű, de annál jobban kihangsúlyozza a turizmus pszichológiai voltát. 

Van még egy fogalom, amiről mindenképpen beszélni kell a turizmus kapcsán, ez pedig 

a rekreáció. A rekreáció önmagunk testi-lelki felfrissítését, megújítását, a munkában 

elfáradt stresszel küszködő ember pihenését, munkaereje, munkavégző képessége 

újrateremtését jelenti (Aubert, 2007). 

A kutatások során a WTO meghatározására támaszkodnak a legtöbben, mivel az 

tekinthető a leginkább objektív definíciónak, de a hatások mibenlétének vizsgálatánál - 

különösen az empirikus felmérések során - igyekeznek figyelembe venni mindazon 

elméleti feltevéseket, amelyek a turizmus fenti társadalomtudományi megközelítéseiből 

következnek. 

Magyarország Turizmusfejlesztési Stratégiájának legfontosabb horizontális célkitűzése a 

természeti környezettel és a helyi társadalommal együtt-élő turizmus megvalósítása. Az 

írásmód szándékos. Jelezni kívánják vele, hogy a jövő turizmusa nem szimpla 

együttélésről, azaz együttes jelenlétről szól a természeti környezet és a turisták, illetve a 

helyi társadalom és a turisták viszonylatában. Egy olyan élő, működő ökoszisztéma 

megteremtése a cél, amelyben az „élet”-re kerül a hangsúly, az „együtt”pedig csak eszköz 

az „élet” javításához. A turizmus ebben a logikában nem öncél, hanem az élet javításának 

eszköze. Javul általa a turista életminősége, aki az utazás során szerzett élményekkel 

gazdagodik akkor, amikor megismer páratlan természeti tájakat, kapcsolatba kerül a 

helyiekkel, megismerheti a helyi gazdaság autentikus termékeit. Javul a helyiek 

életminősége, hiszen a turizmus révén erősödik a helyi identitás, a helyi közösségek 

összetartó ereje, a helyi gazdaság teljesítménye. A magas minőségben és autentikus 
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módon megvalósított, helyiek által üzemeltetett, a vidék valós 

élményét ígérő falusi turisztikai szolgáltatások hozzájárulnak a vidéki térségek 

fejlődéséhez, a területi különbségek csökkenéséhez, míg a városok turizmusának 

fejlesztése során az élhetőség megőrzése és javítása kap kiemelten fontos szerepet 

(Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030). 

6.2. Az egészségturizmus rendszere 

A turisztikai szervezetek és szakértők szerint a harmadik évezred első évtizedében a 

turizmuson belül az egészségturisztikai utazások mutatják az egyik legdinamikusabb 

fejlődést. Az egészség megőrzése, az egészséges környezetben történő relaxáció, a 

szépségápolás, a test és a lélek „karbantartása” egyre fontosabb motivációvá válik, így a 

wellness-turizmus iránti kereslet nő. A hagyományos gyógyturizmus esetén az európai 

lakosság elöregedése növeli a keresletet. Az egészségturizmus egyébként is az egyik 

legkívánatosabb turisztikai forma: kiszámítható, kicsi a szezonalitása, hosszú az átlagos 

tartózkodási idő, nagy a vendégek fajlagos költése, és a fenntartható turizmus elveivel is 

könnyen összhangba hozható. 

A fejlett ipari társadalmak polgárai egyrészt a végletekig kizsákmányolták a természetet, 

és ezzel a saját egészségükre is veszélyes környezetet hoztak létre, másrészt a modern 

gazdaságokban jellemző munkahelyek, valamint szokások révén maguk is egészségtelen, 

mozgásszegény életmódot folytatnak. Ennek ellentételezésére jövedelmük egyre 

nagyobb hányadát hajlandóak egészségi állapotuk megőrzésére, javítására fordítani. Ez 

óriási lehetőség az egészségturizmusnak, illetve helyesebben a tágabban értelmezett 

egészség-, és szépségiparnak. Magyarország a jó ár/értékarányú egészségügyével, 

természetes módon termelt mezőgazdasági termékeivel és fürdőivel, egészségturisztikai 

létesítményeivel profitálhat ebből a jelenségből. Ezek közül kiemelhető a 

világviszonylatban is a leggazdagabbak közé tartozó termálvízkészlet, illetve a 

nagyszámú fürdő, de azzal a megszorítással, hogy az iparág modernizálása nélkül nem 

lehet számítani jelentős nemzetközi piaci sikerekre (Boros et al., 2012). 

A testi és lelki egészség, az életmód egységének eszméje csak az évezred vége felé 

kezdett újjáéledni, midőn kezdtek egymásra találni és összefonódni a testmozgás, a 

pihenés, a lelki megújulás, a szellemi regenerálódás, a gyógyítás hagyományos és 

újonnan alakuló ágai. A modern világban ez az érték a sikeresség fogalmával is 

összekapcsolódik: sikeresek lehetünk a munkánkban és a magánéletünkben is, ha 

egészségesek, ápoltak, fittek tudunk maradni (Hustiné, 2011). 

Az egészségturizmus alapját jelentő természeti erőforrások feltárásával főleg a 

földrajztudomány kutatói (Rétvári, 2000; Aubert, 2001; Bora−Korompai, 2001, Dávid 

et al., 2007) foglalkoztak. De azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az 

egészségturizmus olyan összetett fogalom, amelynek meghatározásánál nem alakult ki 

egyetértés sem turisztikai, sem pedig az egészségügyi szektorban. Tovább árnyalja a 

kérdést az is, hogy jelentős különbségek tapasztalhatóak a nemzetközi porondon az egyes 

országokban használt definíciókat illetően. 

Az egészségturizmusban valójában kétféle szolgáltatás − az egészségügy és a turizmus − 

együttesen jelentik meg. E kétféle szolgáltatás igénybevételi aránya alapján különíti el a 
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kínálati alrendszereket az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 

(ESKI) modellje (27. ábra), mely Henderson modelljének hiányosságát is pótolja.  

 

27. ábra: Az egészségturizmus típusai 

Forrás: ESKI (2009) 

E modell sem jelzi ugyanakkor azokat a napjainkban egyre több kutatót is foglalkoztató 

irányzatokat, melyek középpontjában a holisztika (Chopra 1993, Pesek et al., 2006, 

Smith–Puczkó 2010) és a spiritualitás (Devereux−Carnegie 2006, Steiner−Reisinger 

2006) áll. A mai társadalmakban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik azok iránt az 

egészségügyi módszerek iránt, amelyekkel a test, lélek és szellem egyensúlya és egysége 

tapasztalható meg (Molnár, 2010) 

Bennett et al. (2004) szerint az egészségturizmus „olyan élményorientált turizmusfajta, 

amelynek része a bennünk lévő feszültség oldása, azaz élvezetes és pihentető”. Hall 

(2013) az egészségturizmust az egészség megőrzése érdekében tett utazásként definiálja, 

s azt emeli ki, hogy az ilyen motivációjú utazásokra szabadidős környezetben, 

otthonunkból kimozdulva kerül sor. Az egészségturizmusnak öt alszegmensét különíti el, 

ezek a napozással kapcsolatos tevékenységek, a nem kifejezetten az egészség javítását 

célzó, de az egészségességhez kapcsolódó tevékenységek, a kifejezetten az egészség 

javítását, megőrzését szolgáló tevékenységek, az egészségre specializált létesítményekbe 

történő, illetve az orvosi kezelések igénybe vétele céljából tett utazások.  

Az egészségturizmus formális értelemben tehát kétféle szolgáltatás, az egészségügyi és 

a turisztikai szolgáltatások egyidejű igénybevétele. Funkcionális megközelítésben olyan 

egészségre irányuló magatartás, mely céljait a turizmus eszköztárán keresztül tudja 
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megvalósítani. Annak függvényében, hogy az turisztikai utazás 

motivációja a betegség megelőzése, vagy a betegségből történő kigyógyulás, az 

egészségturizmusnak két fő kínálati alrendszere különíthető el: a wellness-turizmus és a 

gyógyturizmus (12. ábra). Az egészségturizmus európai adatai szerint a kiutazások 

körülbelül 30%-a minősült gyógyutazásnak és 70%-a wellness-utazásnak már a 2003-as 

évben is (Győri et al.,2013). 

 

 

28. ábra: Az egészségturizmus típusai 

Forrás: Smith-Puczkó (2010) 

Mindezzel párhuzamosan az utóbbi évtizedben átalakult a gyógyturizmus fogalma, 

illetve megváltoztak, kiszélesedtek jellemző területi. Amíg a tradicionális gyógyturizmus 

(a fürdőhelyek, a szanatóriumok) egészségügyi szempontból leginkább a késői 

rehabilitáció és a krónikus ellátás körébe tartozó ellátásoknak felelt meg, addig mára a 

gyógyturizmus fogalma mindkét irányba (a rekreáció célú egészségturizmustól a komoly, 

high tech alapú ellátásokig) erősen kiterjedt. Az egészség-célú, prevenciós célú, 

rekreációs, egészségmegőrzésre irányuló turizmus nem a betegek konkrét egészségi 

állapotának a javítását, stabilizálását, hanem az egészségesek egészségmegőrzését, 

egészségfejlesztését célozza. Ennek fő területe a wellness, a medical wellness, ahol – sok 

esetben természetes gyógy-tényezőket is kihasználva – turisztikai jellegű (élményfürdő, 

szaunák stb.) szolgáltatások keverednek a gyógyászati (pl.: gyógy-masszázs) 

szolgáltatásokkal.  

Az orvosi szolgáltatásokon alapuló gyógyturizmuson belül a high-tech technológián 

alapuló ellátásokban még a magánfinanszírozott betegek (ahol a kezelést a beteg, vagy 

önkéntes biztosítója fizeti) tömege a meghatározó, a fogászati turizmustól az ízületi 

protézis műtétekig, de egyrészt ez a helyzet változhat az új irányelv elfogadása után, 



        

92 

 

másrészt a magánfinanszírozású külföldi betegek megjelentek a 

közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók falain belül is (Robbin−Brad, 2000). 

Mindezek az átalakulások elengedhetetlenné teszik a fogalmak pontosítását. Az elterjedt 

nemzetközi szóhasználat nem különbözteti meg egyértelműen az egészség- és a 

gyógyturizmus fogalmát, illetve nem tisztázott a két fogalom rész-egész viszonya. A 

hagyományos gyógyturizmus szóhasználatot Magyarországon is felváltotta a korszerű, 

kiterjesztett értelemben vett egészségturizmus kifejezés, ugyanakkor ezt a kifejezést a 

használók egy része gyűjtőfogalomként használja, más részük a primer prevencióra, 

rekreációra szűkíti. 

A fogalmak használata tehát közel sem konzekvens a különböző szegmensekben, de 

egységes logikai rendben az alábbiakban foglalhatók össze: 

• Egészségturizmus: az egészséggel kapcsolatos olyan szándékos mobilitás 

összefoglaló kifejezése, ahol a helyváltoztatás célja a gyógyulás (gyógykezelés), 

rehabilitáció, vagy az egészségfejlesztés (wellness, rekreáció stb.), és ehhez – különböző 

mértékben – turisztikai szolgáltatás is társul. 

• Gyógyturizmus: az egészségi állapot konkrét javítása (gyógyulás, panaszok 

csökkentése, állapot stabilizálása, elveszett képességek visszaszerzése/pótlása) céljából 

igénybevett, egészségügyi ellátásokra – ideértve a gyógyászati ellátásokat is – alapozódó 

egészségturizmus. 

• Wellness: olyan wellness centrumban nyújtott szolgáltatás, ahol az egyes 

szolgáltatások kiválasztása, a szolgáltatásokból egy program összeállítása az 

orvostudomány által igazolt eljárások szerint, személyre-szabottan, a beteg 

állapotfelmérését követően, egészségügyi szakszemélyzet segítségével történik (ESKI, 

2009). 

A fogalmak tehát sok esetben átfedik egymást, a határok elmosódnak, és sokszor csak a 

szövegkörnyezet határozza meg a helyes szóhasználatot. A korszerű késői 

rehabilitációban értelemszerűen keverednek a gyógy-turisztikai és wellness elemek, de a 

hagyományos rekreációs szolgáltatások is egyre több egészségügyi szolgáltatást 

tartalmaznak. 

 Más szakértői megfogalmazások szerint a gyógyturizmus nem más, mint a különböző 

gyógytényezők és/vagy gyógymódok igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatások. A 

célja alapvetően orvosi gyógymódok alkalmazásával valamilyen meglévő betegség 

gyógyítása. Ezt a célt szolgálják a gyógyturizmus létesítményei, amelyekben tehát 

egyaránt kínálnak a vendégeknek egészségügyi, orvosi illetve turisztikai 

szolgáltatásokat. Hagyományosan a gyógyturizmus legjelentősebb desztinációi 

valamilyen természetes gyógytényezőre alapulóan épültek ki (pl.: gyógyvízre vagy 

gyógyhatású klímára). 

A gyógyturizmuson belül mindenképpen beszélnünk kell a feltörekvő medical-wellness 

ágról. A célcsoport ebben az esetben is a betegségekben szenvedő és/vagy betegséget 

orvos-szakmai alapon megelőzni kívánó vendég. A medical-wellness a legújabb trendek 

egyike az egészségturizmusban, mely ötvözi az orvostudományt és a wellnesst, irányt 
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mutatva a jövőbeni wellness- és egészségügyi szektor 

fejlődésének, így nem különálló ágként, hanem a gyógy- és a wellness-turizmus 

ötvözeteként fogható fel. Az irányzat a németországi igény megfogalmazódása nyomán 

alakult ki, miszerint a wellness-szolgáltatások minőségbiztosítását orvosi háttérrel 

kívánták alátámasztani, így garantálva az egységes szolgáltatások színvonalát és 

kiküszöbölve azt, hogy a wellness csaknem bármilyen szolgáltatás előtagja lehessen 

(Fenyvesi, 2010). 

A medical-wellness szemléletmód alapvető fontosságot tulajdonít a vendégek előzetes 

állapotfelmérésének, ennek megfelelően az egyénileg leginkább ajánlott szolgáltatások 

kiválasztásának és az egészséges életmódhoz kapcsolódó tájékoztatásnak. Így a hangsúly 

a tényleges megelőzésre, illetve gyógyításra helyeződik, és nem csupán hangzatos 

elnevezésű wellness-szolgáltatáscsomagokat takar, melyeket a vendégek leginkább az 

erre szánt pénzösszeg, illetve előzetes ismereteik alapján választanak ki. Hazánkban a 

2007-es év első negyedévében indult el a medical-wellnessre fókuszáló pilot projekt több 

nyugat-dunántúli wellness-szálloda és gyógylétesítmény bevonásával, melynek célja a 

német – és tágabb értelemben az európai – egészségbiztosítási piacon történő 

együttműködés, az elfogadott kritériumrendszer alapján kiadott minősítési bizonyítvány 

alapján (Kincses et al., 2009). 

Az egészségturizmus másik nagy típusát a már említett wellness turizmus jelenti. A 

wellness, az átfogóan értelmezett (mentális, fizikai, biológiai) egészség összhangjának 

megteremtését célozza, és inkább kapcsolatos egy életstílus megváltoztatásával, mint egy 

konkrét betegség gyógyításával. Az egészségtudatos ember ugyanis életformájával, 

egészséges táplálkozásával, rendszeres testmozgásával járulhat hozzá egészsége 

megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez. A wellness turizmus mindezen célokat 

szolgálja összetett szolgáltatásaival, amelyek egyszerre célozzák a fizikai állapotot és 

állóképesség javítását, valamint a szellemi frissesség megőrzését. A wellness fogalma 

viszonylag új keletű – mintegy 25 évvel ezelőtt került megfogalmazásra, a betegség 

(„illness”) ellentéteként az Egyesült Államokban és Európában is viszonylag rövid 

múltra tekint vissza. A wellness elsősorban olyan életformát képvisel, amelyben a test, a 

lélek és a szellem harmonikus állapotára törekszenek. Fogalma négy alapelvre épül: a 

rendszeres, de nem megerőltető testmozgásra, tudományos eredmények alapján 

összeállított egészséges táplálkozásra, pszichés állapotok javítására, valamint a 

környezettudatosságra, amely a mindennapi élet területére kiterjedően fogalakozik a 

környezetkárosító anyagok felhasználásának és az életvitel módosításának kérdéseivel 

(Rátz, 2001). 

A wellness turizmus bevezetésére és elterjesztésére a fejlett világban élő társadalmak 

közismert betegségtudatának ellensúlyozása érdekében került sor. Ennek megfelelően, a 

wellness turizmus olyan, állandó lakóhelyen kívüli, ideiglenes tartózkodást jelent, amely 

során a turista célja az optimális egészségi állapot elérése, a testi, lelki és szellemi 

egyensúly megteremtése. A wellness szolgáltatások tehát komplex egészség-megőrzési, 

prevenciós programot kínálnak, lehetőséget nyújtanak az egészséggel kapcsolatos tudás 

megszerzésére, s mindezt vonzó környezetben, szórakoztató módon biztosítják a 

vendégek számára (Rátz, 2001). 
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A wellness értelmezések közül még érdekes Nahrstedt (2000) 

kibővített wellness-modellje. A wellness legfontosabb összetevőjeként, kiindulópontként 

az egyéni felelősségtudatot helyezi, vagyis saját kezünkben van az egészségünk kulcsa. 

Wellness elemekből kiemeli a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás (ételek és 

italok megválogatása), káros szenvedélyek (élvezeti cikkek, függőséget okozó szerek) 

kerülése, óvatosság a gyógyszerek szedésében, rendszeres ellazulás és stresszkezelés, 

környezetbarát szemléletmód (környezettudatosság), testápolás (beauty programok) 

meghatározó szerepét. A wellness tehát olyan életforma, amely hozzásegíti az embereket 

ahhoz, hogy egészségesebbek, karcsúbbak, boldogabbak legyenek, vagy csak egész 

egyszerűen jól érezzék magunkat a bőrükben. Mivel a többi egészségmegőrző 

programmal ellentétben a wellness az embert holisztikusan, azaz egységként szemléli. Fő 

ismérvei: a tudatos egészségmegőrzés, a rendszeres testmozgás, az egészséges 

táplálkozás, a káros szerek kerülése, a rendszeres ellazulás, a relaxáció, a stresszkezelés 

és a környezetbarát szemléletmód (Müller, 2009). 

A wellness ellentétben a gyógyturizmussal, csak a legritkábban részesül állami vagy 

magánbiztosítói támogatásban, hiszen meglehetősen nehezen választhatóak szét az 

egészségmegőrzés módjai között azok, amelyek csak a pihenést, kikapcsolódást és így 

közvetve az egészség megőrzését szolgálják. Van azonban átmenet a gyógy és wellness 

turisták között. Vannak ugyanis olyan vendégek, akik ugyan önszántukból utaznak el egy 

gyógyhelyre vagy gyógyszolgáltatóhoz, de ott részt vesznek egy orvosi kivizsgáláson, 

majd pedig annak eredményeképpen vesznek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, kúrákat. 

A külön említés oka az, hogy nem tisztázott e fogyasztói kör hovatartozása, hiszen lehet 

gyógy- és wellness turistának is tekinteni őket (Hegedűs, 2006). 

Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az egészségturizmus a turizmus 

legdinamikusabban fejlődő alágazata. A 90-es években az egészségturizmus új formái 

egyre népszerűbbek lettek Európában (pl.: wellness, fittness, egészség regeneráló kúrák). 

Mindezek a keresleti trendek arra ösztönözték a hagyományos gyógyfürdőket és gyógy-

szállodákat Magyarországon, hogy kihasználva termál – és gyógyvíz adottságok 

nyújtotta lehetőségeket, alkalmazkodjanak az új keresleti igényekhez és korszerű 

egészségturisztikai szolgáltatásokat hozzanak létre.  

E kínálatfejlesztési koncepció megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatást a kormány 

2001-ben meghirdetett Széchenyi Terv egészségturisztikai programja. Az alprogram 

céljai között volt többek között a beruházások multiplikátorhatásának kihasználása, 

hozzájárulás a GDP-hez és a munkahelyteremtés. Az egészségturizmusban résztvevő 

turisták tartózkodási szintje és ideje, az igénybevett szolgáltatások mennyisége, minősége 

mind a gyógy-, mind a wellness turizmus területén meghaladja az átlagot. Az 

egészségturizmusban a szezonalitás gyakorlatilag kiküszöbölhető, ezért a kihasználtság, 

a jövedelmezőség viszonylag magas, igaz, a beruházások költségigénye is jelentős. Az 

egészségturizmus piaca mára jelentős mértékben kiszélesedett. Nem csak az idős, beteg 

emberek számára kínál környezetváltozással egybekötött gyógyulást, hanem minden 

korosztály megtalálja benne az élményszerű szabadidő eltöltés lehetőségét.  

A különböző meghatározások alapján elmondható, hogy az egészségturizmus a 

turizmusnak azon területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja az egészségi 

állapotának javítása vagy megőrzése, tehát gyógyulás vagy megelőzés (prevenció). Az 
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egészségturizmus jóval többet takar, mint a különböző gyógy – 

vagy termálvizekhez kapcsolódó turizmus. Az iránta megnyilvánuló kereslet a turizmus 

nemzetközi piacán nem új keletű, hiszen a természetgyógyászat eredményeinek 

újraélesztésével, különleges terápiák állnak rendelkezésre, illetve a wellness mozgalom, 

mint egészséget megőrző, a teljes életstílust átfogó terápia, nagy táborral rendelkezik a 

kereslet és a kínálat oldalán egyaránt.  

Az egészségturizmus szerepe a jövőben várhatóan tovább fokozódik, hiszen a növekvő 

civilizációs ártalmak és azok kísérő betegségei miatt, az emberek természetes 

gyógymódok iránti fogékonysága nő, ezáltal mára a prevenció a gondolkodás 

középpontjába került. A kialakuló új értékrend a magyar társadalmat is elérte. Hiszen 

alapvető tény, hogy a legnagyobb fajlagos költés az egészségturizmus (8.993 forint), 

valamint az üdülés, szórakozás motivációval utazókat (7.296 forint) jellemezte. A 

hosszabb, négy és több éjszakás utazások esetében szintén az egészségturizmus 

motivációval utazók fajlagos költése (7.086 Ft) a legmagasabb. 

A szabadidős tevékenységeknek a szubjektív életminőségre tehát számos pozitív hatásuk 

van: a szabadidős aktivitások segítik a fizikai egészség megőrzését, javítását, csökkentik 

a stresszt, és mentálisan is érintik a tevékenységet végzőket, önbecsülésük, közérzetük, 

érzelmi kötődésük mentén. Mindez hozzájárul a fizikai egészséget, a pszichológiai és a 

társas jóllétet magában foglaló holisztikus egészség javulásához, és hosszabb, 

egészségesebb élethez vezet. Kiemelendő ugyanakkor az egyéni „szűrők” szerepe: a 

szabadidős tevékenységek hatásosságát a személyes erőforrások és körülmények szabják 

meg (Jenkins–Patterson, 2008). 

A jelentős részben a szabadidőben megvalósuló turizmus, amelynek lényege az állandó 

lakhelyünk elhagyásában ragadható meg (Lengyel, 2004), egyre több ember számára és 

egyre gyakrabban elérhető élmény. 

Az előbb említettek alapján elmondhatjuk, hogy a turizmus, mint az egyén 

élményszerzéssel együtt járó környezetváltozása hatással van az életminőségére, akár az 

utazás résztvevőjeként, akár a célterület társadalmi környezetének tagjaként válik a 

jelenség érintettjévé valaki (Coskun et al., 2003). A hivatás- és a szabadidős turizmus, 

ezzel együtt az egészségturizmus számos olyan, az egészségi állapotra leginkább kedvező 

hatást gyakorló tényezővel rendelkezik, amelyek az emberi szükségletek kielégítése 

során aktivizálódik (Maslow, 2003).  

A legelterjedtebb turisztikai tevékenység során például a fiziológiai szükségletekkel 

összefüggő táplálkozás és pihenés vagy éppen a munkavégzéssel szimbiózisban álló 

megbecsülés jelentkezik. Amennyiben valaki olyan településen él, ahol a 

vendégforgalom sikeres lebonyolításához, a turisták költésének ösztönzéséhez magas 

szintű alap és idegenforgalmi infrastruktúrát hoztak létre, ott ez a környezet a helyi 

lakosság életminőségét is kedvezően befolyásolhatja, de előfordulhatnak olyan esetek is, 

ahol a teherbíró-képesség átlépése már az életminőség romlásához vezet. 

Mivel az egészségorientált mobilitás motivációi és ennek következtében színhelyei a 

korábbiakban nem tapasztalt mértékben bővülnek, a jelenség társadalmi, gazdasági és 

környezeti aspektusai Magyarországon is megkövetelik a földrajztudományi, a probléma 
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területi összefüggéseit szem előtt tartó szintézisének elkészítését. 

Az alap hipotézis az, hogy a magyar társadalom életminőségében mutatkozó területi 

differenciákat jelentős mértékben módosíthatják az egészségturisztikai vonzerővel 

rendelkező településeken élők, illetve a szolgáltatásokat az átlagot meghaladó mértékben 

igénybevevők vonatkozó mutatói (Michalkó, 2010).  

A versenyképességet meghatározó jellemzőket egy ábrában megjelenítve felépíthető a 

regionális versenyképesség “piramis-modellje”. A modell talapzatát a hosszú távú 

fejlődéshez elengedhetetlen társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti 

sikerességi faktorok alkotják. A piramis középső részén a gazdaságfejlesztéshez 

alkalmazható alaptényezők találhatók, amelyekre épülnek az egységes versenyképesség 

definíciójában szereplő alapkategóriák (versenyképességi mutatók). A piramis (29. ábra) 

csúcsán található az ország, egy régió növekedésének, gazdasági fejlesztésének legfőbb 

célja, azaz az ott élők életminőségének és jólétének növelése. Ha megnézzük a piramis 

egyes elemeit, akkor egyértelművé válik, hogy közvetve vagy közvetlenül, de a turizmus 

minden egyes elemre hatással van. 
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29. ábra: Versenyképességi piramis 

Forrás: Lengyel−Rechnitzer (2004) 

Napjainkban tehát felismerést nyert, hogy a turizmus gazdaságösztönző, a területi 

versenyképesség javulását biztosító szerepén túlmenően jelentős mértékben befolyásolja 

a társadalom életminőségét (Michalkó−Rátz, 2011). 

A kapcsolat feltárása érdekében utalnék vissza a fentebb elemzett Maslow-féle 

piramishoz. Az életminőség alapvető tényezője az egészség. Az egészséggel kapcsolatos 

utazásokat a Maslow által megalkotott szükséglethierarchia legalsó szintén található 

fiziológiai igények kielégítése motiválja. Tehát a gyógyulás bekövetkezésének és a jó 

közérzet biztosításának az egyik legkellemesebb formája az egészségturizmusban való 

részvétel, így az ilyen motivációjú utazások közvetlenül is hozzájárulnak az életminőség 

javulásához (Michalkó−Rátz, 2011). 

Az egészségturizmus számos olyan, az – életminőség központi elemének tekintett – 

egészségi állapotra leginkább kedvező hatást gyakorló tényezővel rendelkezik, amelyek 

az emberi szükségletek kielégítése során aktivizálódnak. A turizmus olyan terméke, 

amellyel a betegségek kialakulásának megelőzése, gyógyítása, utógondozása, valamint 

az emberi szervezet kondíciójának fenntartása révén az egyén életminőségének mutatóira 

a lehető leghatékonyabb módon lehet befolyást gyakorolni. A gyógyturizmusban 

nemcsak a fiziológiai szükségletekkel összefüggő táplálkozás és pihenés jelenti az 

életminőség javulását, de a kialakult betegség természetes gyógytényezővel való 

gyógyításának hatására bekövetkező fájdalomcsökkenés, ezáltal a munkaképesség 

növekedése, vagy a mindennapi tevékenységek könnyebb végzése is ebbe az irányba hat. 

A wellness célcsoportja az egyes profilok esetében más és más, az életminőséget több 

vonatkozásban is meghatározó tevékenységet folytatnak, élményhez jutnak. Az 

egészségturizmus lehetőséget biztosít rekreációra, ezáltal hozzájárul az egészséges 

életmód kialakításához. Elősegítheti a munkahelyteremtést, a regionális kiegyenlítődést, 

az emberek egészséggel és környezettel kapcsolatos ismereteinek növekedését, a 

környezetvédelmet, vagy a gyógyszerre fordított kiadások csökkenését − hogy csak a 

legfontosabbakat említsem. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a turizmus és az 

egészségturizmus egész Európában az életminőség olyan fontos elemévé vált, amiről 

nehezen mondanak le a fogyasztók. 

6.3. Az egészségturizmus ökológiai, társadalmi és gazdasági hatása 

Fontos tartom megemlíteni az egészségturizmus hatásának boncolgatásánál egy korábbi 

doktori disszertációt eredményét, amely rávilágít arra a tényre, hogy az egy-egy 

településen megvalósuló egészségturisztikai fejlesztések elsősorban az érintett fürdőben, 

másodsorban az adott település társadalmi- gazdasági életében, folyamataiban hoznak 

változást, azaz általában a lokális hatások érvényesülnek. A szomszédos településeken 

elsősorban nem az egészségturisztikai szempontból kedvező helyzetű településről 

továbbgyűrűző, hanem csak a saját turisztikai potenciáljából következő hatások 

érezhetők (Molnár, 2010). 
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Az elmúlt évtizedekben a turisztikai fogadóterületeken élők 

turizmussal kapcsolatos attitűdjeinek és a turizmus helyi lakosságéletére gyakorolt 

hatásainak vizsgálata népszerű kutatási téma volt. Ahogy az korábban említésre került, a 

turizmus-specifikus életminőség-, szubjektív életminőség-kutatások jelentős része ezen, 

a turizmus hatásait a vizsgálódás középpontjába állító kutatások talaján született. A 

Puczkó és Rátz (1998) által azonosított három turisztikai hatáscsoportnak például 

megannyi, életminőséggel kapcsolatos aspektusa van. 

 A gazdasági hatások és a helyi lakosság életminősége közötti kapcsolatra utal az, 

hogy a turizmus munkahelyet teremt, jövedelmet termel, gazdasági hasznot hajt, 

ami hozzájárul(hat)a helyiek objektív és szubjektív életminősége 

növekedéséhez.  

 A társadalmi-kulturális hatások és a helyi lakosság életminősége 

összefüggésének jó példája a turizmus kultúra-és hagyományos társadalmi 

struktúrákat romboló szerepének és a társadalmi jóllétnek a kapcsolata. 

 A turizmus fizikai környezetre gyakorolt hatásai és a helyi lakosság életminősége 

szoros kapcsolatára utal az a tény, hogy a turizmus fizikai hatásainak jelentős 

része közvetlenül a helyiek állandó lakhelyén jelentkezik.  

Ebben a rövid fejezetben mutatom be összefoglalóan, milyen hatása van az 

egészségturizmusnak a vidékfejlesztés hármas funkciója szerint egy 

egészségturizmusban érintett településen, Hajdúszoboszlón. A település a későbbi fejezet 

esettanulmányai között is szerepel. A hatások bemutatásához megfelelő módszert jelent 

a multifunkcionális erőforrás analízis. 

A multifunkcionális erőforrás analízis egy rendszer szemléletű módszertan a vidéki 

területek adottságainak, lehetőségeinek feltárásához a vidékfejlesztésben. Kiinduló 

pontként a legszélesebb értelemben alkalmazza a fenntarthatóságot, mint a hosszú távon 

kiegyenlített területi fejlődés vezérelvét, tekintettel arra, hogy a gazdasági-, ökológiai és 

a szociális-kulturális funkciók érvényesülésének lehetőségeit vizsgálja. Ami az elemzés 

tárgyát illeti, a módszerrel bármely vidéki adottság, lehetőség, fejlesztési ötlet, 

elképzelés, vagyis bármely meglévő vagy előteremethető erőforrás vizsgálható (Nagy, 

2007).  

Egy adott vidéki erőforrás gazdasági-, ökológiai- és szociális-kulturális potenciáljának 

feltárását végezzük az analízis során. Ahhoz, hogy megalapozott véleményt mondjunk 

valamely erőforrás potenciáljáról az adott funkciók betöltése területén, több szempontú 

vizsgálatra van szükség. 

A vizsgálat során az adott kérdésről értékítéletet mondunk. Ez fejezi ki azt, hogy az adott 

funkcióra tekintettel milyen potenciállal rendelkezik a felvetett vidékfejlesztési 

lehetőség, adottság, ötlet. Az alkalmazott minősítési skála egyéni döntéstől függően 

állítható fel. Tekintettel arra, hogy az iskolai minősítésből megszokott ötös kategória a 

mindennapi életben is jól értelmezhető, kézzelfogható ennek használata. Eszerint a 

vizsgált dolog potenciája az adott funkció érvényesülésében lehet: 
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 igen gyenge (*) 

 átlag alatti (**) 

 átlagos/közepes (***) 

 átlag fölötti/jó (****) 

 kiemelkedő/nagyon jó (*****) 

A szóbeli minősítés utáni zárójelbe írt csillagok a multifunkcionális erőforrás analízis 

végeredményét megjelenítő táblázatban könnyű áttekinthetőséget adnak a munka 

eredményének későbbi felhasználásához (Horváth−Nagy, 2011). Ha szeretnénk az 

egészségturizmus hatását minősíteni, akkor a következőket mondhatjuk: 

Ökológiai: *** 

Társadalmi-kulturális:**** 

Gazdasági: ***** 

Az egészségturizmus ökológiai minősítése közepes, mivel a természeti tényezőkre 

gyakorolt hatása kettős: pozitív és negatív. Pozitív, hiszen az egészségturizmus számos 

más turisztikai ágat segít. A hosszú tartózkodási idő miatt a vendégek alternatív 

programajánlatokat, kirándulási lehetőségeket igényelnek. Így a fürdő-központok 

környéke, a környező, programot vagy látnivalót kínálni tudó kistérségek is 

profitálhatnak a központ fejlődéséből és részesei lehetnek a fejlesztéseknek. Ugyancsak 

fontos kiegészítője az egészségturizmusnak a gasztronómia, különösen a biotáplálkozás. 

A település mezőgazdasági adottságai kiválóan kihasználható ezen a területen. A 

kiegészítő kínálat kiemelkedő eleme a Világörökség részét képező Hortobágy hírnevére 

épülő ökoturizmus, a falusi turizmus, a konferencia- és eseményturizmus és a vízi 

turizmus. További pozitívum, hogy az egészségturizmust professzionális marketing 

segíti, aminek a gondos arculattervezés mellett a legfontosabb eleme a korszerű, élenjáró 

internetes informatikai rendszerek használata. Ezeket a rendszereket pedig a természeti 

tényezők védelmének szolgálatába is lehet állítani. 

A negatív hatás elsősorban a környezet terhelésében mutatkozik meg. A főszezonban 

nagy a zsúfoltság a településen, ami nagyobb hulladékmennyiség keletkezésével jár 

együtt. De ami még ennél is fontosabb környezetvédelmi kérdés, az a használt termálvíz 

elhelyezése. A probléma abban áll, hogy a termálvizet - hőenergiájának felhasználása 

után - sokhelyütt földmedrő csatornákba illetve időszakos vízfolyásokba engedik, ahol 

fennáll a szikkadást követő talajszikesítő hatás veszélye. Ezen elhasznált hévizek 

elhelyezése a környezetre, talajra, talajvízre negatív hatással lehet. 

A termálvizekre alapozott fürdőfejlesztésnél ezért megfelelően biztosítani kell a felszín 

alatti vizek jó állapotát, ami a termálvíz mennyiségi túligénybevételének és minőségi 

károsodásának megakadályozását, a termálvízkészletekkel összefüggő hideg 

vízkészletek és szárazföldi ökoszisztémák károsodásának elkerülését jelenti. A használt 

termálvizek felszíni befogadókba történő bevezetésénél a felszíni vizek jó állapotára is 

tekintettel kell lenni.. 
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Társadalmi szerepvállalása jó minősítést kap. Az 

egészségturisztikai a fejlesztések társadalmi hatásai között a szakirodalmak tükrében a 

fogadóterület népességére gyakorolt hatások (népességszám, migráció, lakosság 

összetételének változása), a munkaerőpiaci hatások (új munkahelyek létrejötte és a 

foglalkoztatási struktúra átalakulása), továbbá a szabadidő eltöltés módjában, a 

fogyasztási szokások átalakulásában és az egészséggel kapcsolatos vélemények 

megváltozásában tetten érhető egyéni és családi szintű hatások, valamint az értékrend 

átalakulása, mint közösségi hatás feltételezhető. Az egészségturizmus társadalmi–

kulturális hatásainak vizsgálatakor nem feledkezhetünk el arról a tényről, hogy a helyi 

lakosság életminőségének javítása vagy szinten tartása minden fejlesztési tevékenység 

célja kell, hogy legyen (Smith−Puczkó, 2014). 

A település gazdasági berendezkedése miatt – mezőgazdaság és turizmus – jellemző az 

időszakos foglalkoztatás, azaz a szezonális munkanélküliség jelensége. Viszont az új 

beruházások, fejlesztések, valamint a meglévő turisztikai attrakciók bővítése hozzájárul 

új munkahelyek létrejöttéhez és mindezen egészségturisztikai fejlesztések 

eredményeként javul a turizmus munkaerő felszívó képessége, csökken a 

munkanélküliség szezonalitása, ezáltal nő a térség gazdasági versenyképessége. 

Az idegen nyelvek ismerete egyre jelentősebb szerepet játszik Hajdúszoboszló humán 

erőforrás helyzetének megítélésekor, hiszen az a településre érkező külföldiek 

elégedettségét befolyásolja. A munkaerő szerkezetére is hatással van az 

egészségturizmus, hiszen lehetősége van a fiataloknak és időseknek egyaránt 

elhelyezkedni ebben a szektorban. A fiatalok a strandfürdő üzemeltetéshez kapcsolódó 

munkakörökben (pénztáros, kapus, medenceőr, takarító stb.) kerülnek alkalmazásra 

(elsősorban a nyári szünetben), míg nagyon sok idős ember kiadja a lakását, szobáját, 

amiből plusz bevételre tesz szert. 

A magas hőfok és az oldott anyagok eredményezik a mélyfúrású vizek gyógyhatását. Így 

nem elhanyagolható pozitív társadalmi hatás az egészségi állapot javulása. 

Gazdasági szempontból az egészségturizmusnak kiemelkedő szerepe van. A turizmus 

gazdasági hatásait a fogadóhelyeken általában négy jól elkülöníthető területen 

számszerűsíthetjük. Ezek a következők: 

 Jövedelemhatás (hozzájárulás a GDP-hez, munkavállalói jövedelem, vállalkozói 

jövedelem, kormányzati és önkormányzati bevételek), 

 Foglalkoztatásra gyakorolt hatás (munkahelyteremtés), 

 Beruházás és fejlesztés ösztönzése, 

 Fizetési mérlegre gyakorolt hatás (nemzetközi turizmus esetén). 

A fenti hatásokat makrogazdasági és a 4. kivételével egy-egy településen mikro 

gazdasági megközelítésben egyaránt vizsgálhatjuk. A makrogazdasági hatások 

számszerűsítése általában a nemzetközileg alkalmazott módszer, a turizmus szatellit 

számlarendszer segítségével történik, amely Magyarországon jelenleg még csak becsült 

adatokat biztosít a felhasználók számára (Mundruczó−Szennyessy, 2005). 
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Tehát nem csak a lakosok jövedelmi helyzetére van pozitív hatása, 

hanem a beruházások hatásai az érintett önkormányzatoknál közvetlen és közvetett 

módon is megjelennek. A közvetlen hatások egyrészt az önkormányzati 

vagyongyarapodásban, másrészt a létesítményi befizetésekben érhetők nyomon. A 

közvetett hatások a fejlesztések hatására realizálódó helyi adóbefizetések 

(idegenforgalmi adó, építmény- és gépjárműadó, kommunális- és iparűzési adó) 

növekményében és az ezek után kapott központi támogatások (például az IFA utáni 

támogatás) emelkedésében realizálódnak. Az adóbefizetések természetesen nemcsak 

helyi szinten jelentenek gazdasági hasznot, hiszen az előbb bemutatott eredmény 

növekedés a központi költségvetés szintjén is pozitív hatást jelentenek.  

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az egészségturizmus − az egészség szerepének 

felértékelődése miatt − a turizmus egyik leggyorsabban fejlődő területe.  Az IMF 

(Nemzetközi Valutaalap) átlagosan évi 4,8%-os turisztikai növekedést prognosztizál 

2020-ig, a wellness turizmusnak viszont az előrejelzések szerint 7,5%-os lesz az éves 

növekedési üteme. A tradicionális − természetes gyógytényezőkre épülő − 

gyógyturizmus alapját és folyamatosan bővülő keresletét az egyre jobban elöregedő 

társadalom, valamint a 21. századi civilizációs betegségek biztosítják, fő vendégkörét 

elsősorban az orvosi javallatra gyógykezelést igénybevevő vendégek (betegek) jelentik. 

A gyógyturizmus legnagyobb innovációja az utóbbi években, hogy a régi, tradicionális 

kezelési módszereket a modern technológia minden vívmányának felhasználásával, a 

legfrissebb tudományos kutatási eredményekre támaszkodva alkalmazzák világszinten. 

A wellness ágazatfogyasztóit elsősorban az egészségtudatos életmód iránt érdeklődők és 

azt életstílusként élők jelentik. Meghatározó szerepét igazolja, hogy 2015-ben, csak 

Európában 250 millió wellness utazást regisztráltak. A medical (más megnevezéssel 

orvosi) turizmuson mindazon utazásokat értjük, amelyek során az utazó saját döntéséből, 

egészségügyi beavatkozáson vesz részt. Az orvosi turizmust évi 100-150 milliárd dollár 

forgalmat generáló üzletnek tartják, amely évről évre megbízhatóan 15-25%-os 

növekedést képes felmutatni. Az egészségturizmus valamennyi említett terméke közül a 

legmagasabb fajlagos költés itt realizálódik. A KSH adatai alapján a Magyarországra 

irányuló külföldi utazások 12,9%-ának fő motivációja a gyógy- és egészségturizmus 

(KSH, 2017).  

Hazánk egyedi termékértékesítési előnyét ma elsősorban kedvező ár-érték arányú 

szolgáltatásai jelentik. Az ország 210 településén 225 turisztikailag jelentős fürdő van, 

Budapest műemlék gyógyfürdőit, élmény- és strandfürdőit nem számítva a fürdők 6,9%-

át adó 12 db nemzetközi jelentőségű fürdőtelepülés 5.955.647 vendég-éjszakával 

biztosítja az országos vendégforgalom több mint 1/5-ét. Budapestet leszámítva a 

fürdőtelepüléseken összességében a belföldi vendégéjszakák aránya dominál, kivételt ez 

alól a nemzetközi jelentőségű Hévíz, Bük és Sárvár fürdői jelentenek. Jelentősebb 

külföldi vendégforgalom ezen felül még a határ menti térségekben tapasztalható.  

A fő egészségturisztikai  kínálat mellett az adott desztináció vonzerőinek teljes körű 

kihasználása további jövedelmeket és munkahelyeket eredményezhet. Az 

egészségturizmus könnyen összekapcsolódhat többek között a falusi turizmussal, a lovas 

turizmussal, az ökoturizmussal, a konferenciaturizmussal, a sportturizmussal, a 

gasztronómiai turizmussal, a borturizmussal, vagy a vallási turizmussal. Emellett a 
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potenciális vevőkört különböző programcsomagokkal – 

melyeknek részét képezhetik például a szépségkúrák, menedzserkúrák, csapatépítő 

programok, családi összetartások, sportprogramok – kell megcélozni a minőségi, 

hosszabb tartózkodási idő megteremtésének, a kapacitások ésszerű kihasználásának, 

valamint a versenyképesség kialakításának és megtartásának érdekében. 

A fent bemutatott, a teljesség igényét messzemenően nélkülöző példák jól szemléltetik 

azt, hogy a turizmus hatásai az életminőség pilléreit és tényezőit egyaránt érintik, 

érinthetik. A turizmus hatásainak vizsgálatát célzó kutatások azonban alapvetően 

különböznek a kifejezetten a turizmus és a helyi lakosság szubjektív életminőségének 

kapcsolatát feltáró kutatásoktól, amelyek lényege a turizmus életminőségre gyakorolt 

hatásainak azonosítására való törekvésben ragadható meg. 

6.4. Esettanulmányok: az egészségturizmus hatása 

Egy korábbi kutatásom eredményeit szeretném bemutatni, ami során abból a hipotézisből 

indultam ki, hogy a magyar társadalom életminőségében mutatkozó területi 

differenciákat jelentős mértékben magyarázhatják az egészségturisztikai vonzerővel 

rendelkező települések. Ahhoz, hogy hitelesen fel tudjam mérni az egészségturizmus 

hatását olyan települést kellett kiválasztanom, ahol ennek a turizmuságnak a hatása 

érvényesül és domináns. Ezért a vendégéjszakák és vendéglétszám alapján 

Hajdúszoboszló maradt a vizsgálati terület (Sőrés, 2013). 

Mivel a kutatás során arra vállalkoztam, hogy az egészségturizmus hatását mutatom be, 

ezért a mintát szétválasztottam az egészségturizmusban történő érintettség alapján, azaz 

50:50% az egészségturizmussal kapcsolatban állók és nem állók aránya. A közöttük lévő 

különbségeket szeretném ebben a fejezetben feltárni és így vizsgálni, hogy mit is jelent a 

helyi lakosok életében az egészségturizmus. A két alminta válaszai közötti szignifikáns 

különbségeket a chi-négyzet próbával alátámasztottam, hogy meggyőződhessem a két 

átlag különbözőségéről. A perecdiagramok segítségével mutatom be az összehasonlítást. 

A külső kör mindig az egészségturizmussal kapcsolatban nem állók, míg a belső kör az 

egészségturizmussal kapcsolatban állók válaszait mutatja be. Ahol más elemzési, 

ábrázolási módon prezentálom az eredményeket, ott a jelmagyarázat egyértelműen jelzi, 

kinek a válaszait láthatjuk. 

 

Az, hol és hogyan élünk mindenképpen meghatározza élettel való elégedettségünket. 

Akik az egészségturizmussal kapcsolatban állnak, még magasabb követelményeket 

támasztanak és 82,09% mondja azt, hogy életminőségükhöz nagyban hozzájárul a 

lakóhely komfortja és fizikai állapota (30. ábra). 
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30. ábra: A lakóhely komfortjának, fizikai állapotának fontossága az életminőség 

megítélésében 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Az egészségturizmus hatása az 1 főre jutó havi átlagjövedelmek különbségében 

érzékelhető a leginkább. A két alminta válaszai között szignifikáns különbségek vannak 

(chi-négyzet próba: p=0,000). Az egészségturizmussal kapcsolatban állók 29,1%-ának 

100 E Ft feletti a jövedelme és 55,72%-uk 50.001-100.000 Ft-ot keres, mindössze 
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15,17%-nak kell 50 E Ft alatti átlagjövedelemből gazdálkodnia 

fejenként. Ezzel szemben a nem érintettek nagy része (48,01%) 50.001-100.000 Ft 

közötti összeget kap és 33,33%-uk 50.000 Ft alatti egy főre jutó havi átlagjövedelemmel 

rendelkezik.  

Ez azt jelenti, hogy az egészségturizmusban tevékenykedő minden harmadik ember 

100.000 Ft feletti havi átlagjövedelmet tudhat magáénak. 

Fontosnak tartottam a foglalkoztatási lehetőségeket is kiemelni (31. ábra), hiszen itt is 

szignifikáns különbségek fedezhetőek fel a válaszok között (chi-négyzet próba: 

p=0,000).  

Az egészségturizmusban érintett válaszadók 66,46%-ának (nagy mértékben és teljes 

mértékben kategória összevonva) nagyon fontos a munkahely és a foglalkoztatási 

lehetőségek elérése, mint életminőség tényező. Mindössze 7%-uk mondja, hogy nem 

fontos ez az elem saját életminőségük pozitív megítélésben. Az egészségturizmussal 

kapcsolatban nem állók 19%-nak nem jelent életminőségbeli javulást, ha a munkahely és 

foglalkoztatási lehetőségei javulnak. 

 

31. ábra: A munkahely és foglalkoztatási lehetőségek megítélése a két almintán 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Világszerte komoly kutatások folynak a testedzési szokások és az egészségi állapot 

közötti kiterjedt kapcsolatrendszer feltárására. Tanulmányok és cikkek foglalják össze 

azokat az eredményeket, amelyek hitelesen bizonyítják a rendszeres testmozgás 

halálozási kockázatcsökkentő hatását, a populációs átlagélettartam növelő hatását, illetve 

számos betegség kialakulásában közrejátszó preventív hatását. Vizsgálatok kimutatták, 
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hogy a rendszeres testedzés hozzájárul a lipidértékek javulásához, 

megakadályozza az elhízást, javítja az általános közérzetet, serkenti az ember 

kreativitását, növeli a munkateljesítményt, csökkenti a csontozat és izomzat sérülési 

kockázatát, illetve csökkenti a betegségben töltött napok számát (Kiss, 2003).  

Számos felmérés és szakcikk támasztja alá azt a sajnálatos tényt, hogy Magyarország 

vezető helyet foglal el - a fejlett országok rangsorában - a szív -és érrendszeri 

megbetegedések tekintetében. A hazai egészségügyi mutatók, mint pl. a születéskor 

várható élettartam, vagy a szív- és érrendszeri betegség okozta korai halálozás 

nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlenek. Ezekre a - korábban taglalt – 

betegségekre hajlamosító faktorok közül számos az életmóddal függ össze.  

Az egészségturizmus nagyban befolyásolja helyi lakosok sportoláshoz való attitűdjét. A 

32. ábra jól mutatja, hogy az egészségturizmussal valamilyen módon kapcsolatban állók 

hetente sportolnak a legnagyobb arányban (35,57%). Az egészségturizmussal 

kapcsolatban nem állók aránya magasabb a ritka, alakalomszerű vagy soha 

kategóriákban. A rendszeres testmozgás, mint életminőség tényező vizsgálatánál is 

hasonló eredmények született. Az egészségturizmusban érintettek 74,62%-ának 

hozzájárul (különböző mértékben) a rendszeres testmozgás a pozitív életminőség-

ítélethez. 

 

32. ábra: A sportolás gyakorisága a megkérdezettek életében 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Arra a kérdésre adott válaszok között, hogy „Szokott-e utazni” és, hogy „Mennyiben járul 

hozzá az utazás az Ön életminőségének pozitív megítéléséhez?” szintén szignifikáns 

különbséget tapasztalhatunk (chi-négyzet próba: p=0,004). 
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Az utazás, más tájak, országok, emberek megismerése fontosabb 

a turizmusban érintettek számára, hiszen 37,56%-uknak teljes mértékben hozzájárul a 

pozitív életminőség-kép kialakításához ez a tényező, 20,395%-uk pedig fontosnak (3 és 

4 kategória összevonva) tartja (16. táblázat). 

 

 

 

16. táblázat: Az utazás szerepe az életminőség pozitív megítélésében 

  
Az egészségturizmussal 

kapcsolatban állók (%) 

Az egészségturizmussal 

kapcsolatban nem állók 

(%) 

1-egyáltalán nem 34,08 47,01 

2-kis mértékben 7,96 7,71 

3-hozzájárul 7,21 5,47 

4-nagy mértékben 13,18 8,96 

5-teljes mértékben 37,56 30,85 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy korábban említettem az életminőséget az élettel való elégedettség és boldogság 

kérdésével tudjuk leginkább mérhetővé tenni. Az egészségturizmus hatása pozitívan 

befolyásolja a boldogságot és az élettel való elégedettséget is (33. ábra). 
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33. ábra: A boldogság megítélése az egészségturizmusban való érintettség szerint 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

 

Láthatjuk, hogy az egészségturizmusban érintettek boldogság és elégedettség fokai is 

magasabbak, mind a másik alminta, mind a teljes minta esetében. Az érintettek 

elégedettségi foka 3,41, ami jóval az átlag feletti, míg a kapcsolatban nem állók a 2,94-

es értékkel éppen meghaladják az átlagos elégedettségi értéket (17. táblázat). 
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17. táblázat: A boldogság és elégedettség foka az 

egészségturizmusban való érintettség alapján 

  Boldogság foka Az elégedettség foka 

Az egészségturizmussal 

kapcsolatban áll 3,31 3,41 

Az egészségturizmussal nem áll 

kapcsolatban 2,95 2,94 

A teljes minta 3,12 2,18 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ha százalékos értékben szeretnék az egészségturizmus pozitív hatását szemléltetni, akkor 

a következőket mondhatjuk. Arra a kérdésre, hogy „Összességében mennyire elégedett 

az életével?” az egészségturizmusban érintett válaszadók fele válaszolta, hogy elégedett 

(inkább elégedett és elégedett kategória összevonva), míg a nem érintettek mindössze 

34,33%-a érzett elégedettséget.  

Az egészségturizmussal kapcsolatban nem állók az elégedetlen és inkább elégedetlen 

kategóriákat jelölték meg nagyobb arányban (37,06%), ami alátámasztja azt, hogy az 

egészségturizmussal kapcsolatban állók élettel való elégedettsége magasabb, mint a 

másik alminta (34. ábra). 

Az eredmények alapján bizonyítható, hogy az egészségturizmus hatással van a helyi 

lakosok életminőségére. Hiszen a kutatás eredményei alátámasztották, hogy egyes 

életminőség elemekre pozitív hatást gyakorol, főként gazdaságélénkítő szerepe miatt. 

 



        

110 

 

 

34. ábra: Az élettel való elégedettség megoszlása az egészségturizmusban való 

érintettség alapján 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Magyarországon eddig viszonylag kevés figyelmet kapott a turizmuskutatásban a 

fogadóterületek lakosságának életminőségére gyakorolt hatások vizsgálata. Mindössze 

néhány éve vizsgálják magát az életminőséget és 2011-ben született meg az első kutatási 

eredmény az egészségturizmus és az életminőség kapcsolatának vizsgálatáról 

Magyarországon egy konkrét településen (Orosháza). 
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Hajdúszoboszló nagy kihívás előtt áll: a város fejlődése, a lakosok 

megélhetésének biztosítása érdekében meg kell őriznie vezető szerepét a hazai turisztikai 

palettán, a növekvő versenyre válaszul tovább kell fejlesztenie szolgáltatásait. Nem 

szabad viszont megfeledkeznie a helyi lakosság igényeiről sem: a fejlesztésnél a fő 

hangsúlyt az élhető város kialakítására, a munkalehetőségek bővítésére, az oktatási háttér 

helyi igényekhez igazítására, a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidő 

eltöltéséhez szükséges programok bővítésére – a szezon nyújtására és kiegyenlítettebbé 

tételére - kell helyezni. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A vidéki falvak elnéptelenedése, illetve a munkanélküliség óriási méretei általános 

problémaként merülnek ma fel Magyarországon. A nagyfokú mobilitás, a képzett réteg 

falvakból városba költözése, szemben az elszegényedett rétegek városból vidékre 

költözésével igen rossz jövőbeli kilátásokat helyez előtérbe a kis települések számára. 

A rendszerváltás hatására átalakult a települések struktúrája. A változásnak nem csak 

pozitív vonulatai voltak, negatív hozadékaként a termelőszövetkezetek megszűnése 

említhető, amik addig megoldást jelentettek szociálpolitikai problémák kezelésében. 

Megszűnésük a vidéki munkaerő-piac lehetőségeinek gyengüléséhez vezetett. A 

létbizonytalanság az, ami a XXI. századra jellemzi a falu lakóinak életét. Ilyen 

körülmények között felvetődik a kérdés, hogyan értékelik életminőségüket a lakosok, 

elsősorban a fiatalok. 

Ráadásul a 2008-as években kitört financiális krízisek, az egy főre jutó GDP szintjének 

változásai, erőteljes ingadozásai véget vetettek az 1960-as évekre jellemző, optimista, a 

töretlen gazdasági fejlődés lehetőségeire alapozott időszaknak. Az egyes nemzetállamok 

alapvető jóléti céljai fokozatosan épültek le, a szegénység felszámolása, a teljes 

foglalkoztatottság és a teljes körű ellátás biztosítása egyre több országban 

megvalósíthatatlan ideává vált. A jóléti célok visszaszorulása társadalmi problémák 

sokaságát okozta. Ezek között különösen fontos a hosszú távú munkanélküliség, amely 

az európai államokat ugyan eltérő mértékben, de érinti. 

A vidéki térségek gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzete az országos átlaghoz 

viszonyítva elmaradott. Ugyanakkor az is elmondható, hogy míg néhány gazdasági 

mutató tekintetében 2004 óta az országos átlagértékekhez képest javulás mutatkozik, 

addig a társadalmi-, szociális- és az alapszolgáltatásokat érintő területeken a vidéki 

területek hátrányos helyzete állandósulni – nem egy esetben mélyülni – látszik, itt a 

felzárkózás jelei nem mutatkoznak. A vidéki térségekben az életminőség javulásának 

gátja továbbra is a megélhetési lehetőségek hiánya és az alacsony jövedelemszint. E 

térségek szociális helyzetére, a helyben boldogulásra utal többek között a migráció 

alakulása, a munkanélküliség jellemzői, a korstruktúra változása, a szociális rászorultság 

mértéke, a jövedelemszerzési lehetőségek, valamint az alapszolgáltatásokkal való 

ellátottság. 

A vonatkozó fejlesztési koncepciók illetve a támogatási pályázatokhoz benyújtandó 

megvalósítási tanulmányok szinte kivétel nélkül kiemelik az egészségturisztikai 

fejlesztések különösen kedvező, az egészségturizmusban érintett települések 

szempontjából jelentős gazdasági hatásait. 
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Úgy gondolom, ahhoz, hogy az itt élők számára egy még jobban 

„élhető” vidéki társadalom kialakításra kerülhessen, mindenképp összefogásra van 

szükség az önkormányzatok és a lakosság részéről egyaránt. A megvalósításhoz pedig a 

helyi erőforrásokon túl a rendelkezésre álló vidékfejlesztési programok minél nagyobb 

mértékű kihasználását tartom célszerűnek. Fontos tényezőnek gondolom azonban még az 

itt élő emberek kreativitását is, mert nem minden esetben van szükség hatalmas pénzre 

ahhoz, hogy egy jövedelmezőnek mondható vállalkozást létrehozzanak. 
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