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BEVEZETÉS, A PROBLÉMA FELVETÉSE 

 

Dolgozatunk a jelen folyóirat hasábjain korábban megjelent „Az egészségtőke területi 

egyenlőtlenségei az Európai Unió keleti perifériáin” I. és II. c. (2012. november és 

december) tanulmányaink szerves folyományaként (, de annak kiegészítéseként) 

értelmezendő. Ezen tanulmányainkban ismertettük az egészségegyenlőtlenségekhez 

kapcsolódó főbb társadalmi-gazdasági elméleteket, ill. a kelet-közép-európai térségre 

jellemző ún. egészségparadoxon sajátosságait és a halandósági okok főbb matematikai-

statisztikai összefüggéseit. 

Jelen dolgozat tágabb képet kíván nyújtani az egészségi állapotra jellemző 

egyenlőtlenségekről. A tágabb horizont egyrészt abból fakad, hogy ezúttal országokat 

állítottunk a középpontba, másrészt pedig nem csak a férfiak, hanem a nők egészségi 

differenciáltságát is vizsgáljuk.  

Az alábbi kérdésekre keressük a választ. 

 Hogyan néznek ki az egészségegyenlőtlenségek napjainkban? Él még az 

epidemiológiai vasfüggöny? (Országos szinten.) 

 Milyen haláloki sajátosságok jellemzik Európát és ezen belül az EU új tagállamait? 

 Mely tényezők magyarázzák napjainkban a férfiak és a nők halandóságát, 

egészségi állapotát?  

 A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, az egészségügyi erőforrások, a 

társadalmi tőke és az életmód miként befolyásolja az egészségi állapotot? 

 

A halandóságot magyarázó főbb tényezők  

 

A magyarázó modellnek „megágyazva”, az 1. táblázatban összegeztük a főbb hazai és 

nemzetközi eredményeket, térségi szintenként is megkülönböztetve. A szakirodalom 

feldolgozása során főként a területi vizsgálatokra helyeztük a hangsúlyt, nem pedig az 

egyéni, az ún. követéses vizsgálatokra. Általában az összes modellben fellelhetők a 

jövedelmi, termelési, képzettségi, foglalkoztatási jellemzők mindegyike vagy valamelyike, 

                                                           
1 „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a 

TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve 

kutatói személyi támogatást biztosító rendszerkidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt 

projekt keretei között valósult meg. ” 



de a magyarázó változók köre bővül kisebbségi, infrastrukturális, elérhetőségi, 

urbanizációs, egészségügyi és viselkedést leíró mutatókkal. Kopp és Skrabski (2002) 

megemlíti, hogy az eddigi magyarázó hipotézisek nem alkalmasak a régiónkban igen 

rövid idő alatt lejátszódó demográfiai és egészségi változásoknak az értelmezésére; a 

pszichoszociális stresszt, mint láthatatlan kezet megjelölve kulcsfaktorként a halandóság 

fő magyarázó tényezőjeként. Antal (1990) szerint a lakosság egészségi állapotának 

romlása olyan társadalmi jelenség, amelynek okai a társadalom működési zavaraiban 

keresendők, és amelyeknek csak tünete az egészségtelen életmód. Igazi változást csakis 

az oki kezeléstől lehet várni. Az okok pedig társadalmi szintűek, ezek megoldását illúzió 

az egyének magatartásának megváltoztatásától remélni. Ezen utóbbi feltevést már a 19. 

században megfogalmazódott Wirchow által, miszerint „az orvostudomány 

társadalomtudomány, és a politika nem más, mint az orvostudomány nagyobb 

méretben”. (Mackenbach 2006) Mi is ez utóbbi gondolatsort fűzzük tovább. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Adatbázis 

 

Az elemzésbe vont változók kigyűjtésekor igyekeztünk a legtöbb kapcsolódó 

információforrást felkeresni, ill. letölteni. Öt változócsoport mentén csoportosítjuk a 

változókat: az egészségi állapotot leíró mutatók, a társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségeket leíró indikátorok, az egészségügyi infrastruktúra mutatói, az 

életmódot kifejező változók és a társadalmi tőkeváltozók. Az összes indikátor esetében 

törekedtünk a nemenkénti kigyűjtésre. 

Az egészségi állapotot kifejező indikátorok a következők: a nem fertőző krónikus 

betegségek2 okozta idő előtti mortalitás, az összes idő előtti halandóság, a halálok-

specifikus3 idő előtti halálozások (daganatok, keringési betegségek, légzőszervi, fertőző 

betegségek, külső okok, a tbc, a testi sértés és az önbántalmazások okozta) 

standardizált halandósági rátái, a születéskor várható élettartam és a 

csecsemőhalandóság. (Ez utóbbi mutató esetén természetesen nem szükséges a 

                                                           
2 A kardiovaszkuláris, a daganatos, a krónikus légúti betegségek és a diabétesz jelenti a nem fertőző krónikus 

betegségek 80%-át. Az alábbi viselkedéssel kapcsolatos kockázati tényezők befolyásolják: a dohányzás, a 

fizikai inaktivitás, az étrendi problémák és az alkoholfogyasztás. (Tehát megfelelő tudatossággal, magatartással 

megelőzhető lenne.)  

3 Az Eurostat is a WHO által alkalmazott Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD: International Statistical 

Classification of Disease and Related Health Problems) módszertant alkalmazza. Ez az egyes országok 

morbiditási, mortalitási adatainak összehasonlítására, valamint a formális diagnózissal rendelkező betegségek, 

sérülések osztályozására hivatott. 



nemenkénti megoszlás.) A korai halandóság vizsgálatára (0-64 év) a standardizált 

korspecifikus halandósági rátákat alkalmaztuk. (SHR) 

A társadalmi-gazdasági változók az alábbiak: gazdasági jellemzők (GDP/fő és annak 

növekedési rátája), képzettségi indexek (alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya, az élethosszig tartó tanulók aránya), munkaerő-piaci mutatók 

(foglalkoztatás, munkanélküliség, hosszú távú munkanélküliség), valamint a szegénység 

és a társadalmi kirekesztettség aránya. (A gazdasági jellemzők és a hosszú távú 

munkanélküliség arányán kívül a nemenkénti adatok elérhetőek.) 

Az egészségi infrastruktúra mutatói: a kórházi ágyak aránya, az orvosok aránya 

(mindkettő 100.000 főre vetítve) és az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege.  

Az életmódot kifejező mutatók: a dohányzók aránya, a fizikai inaktivitás aránya, az 

elhízottság aránya és az egy főre jutó zöldség-gyümölcs fogyasztás. (Utóbbi mutató 

kivételével a női-férfi adatok lekérhetők.) 

A társadalmi tőkeváltozók a nemenkénti társadalmi interakciókról nyújtanak 

információkat. Itt a rokonokkal, a barátokkal való kapcsolatok gyakorisága, a 

segítségkérés gyakorisága és a különböző szervezetekben, csoportokban (politikai 

pártok, szakszervezetek, egyesületek, szabadidős tevékenységek, jótékonyság, 

informális tevékenységek, vallás) való részvétel mutatói jelennek meg. 

Az adatok forrása az Eurostat és a WHO online adatbázisai. A megfigyelés ideje: a 2006-

2010 közötti évek. A vizsgálatok során egyes mutatók esetében a logaritmikus formát 

alkalmaztuk. (A magyarázatot lásd később.) 

 

Területi szint 

  

Korábbi tanulmányainkban a fejlesztési régió szintre (NUTS2) koncentráltunk, jelen 

esetben a nemzeti szintet alkalmaztuk. Ennek előnye az, hogy az országos szint a 

nemzeti szintű folyamatok, szabályozások tere. (Így az egészségügyé is.) A vizsgálat tere 

a 28 tagú Európai Unió, ill. Svájc, Norvégia és Izland. Egyes vizsgálatok esetén 

megjelenik Macedónia is.  

 

Alkalmazott módszerek 

 

Az első kérdés megválaszolását klaszterelemzés segítségével végeztük el, a módszer 

alkalmas a tipizálásra. Jelen esetben az országokhoz rendelt változók (az egészségi 

mutatók) jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a megfigyelési 

egységeket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden 

változó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, klasztertől 

távol essenek. A társadalmi-gazdasági mutatók főbb összefüggéseinek kimutatásához 



főkomponens (faktor) elemzést alkalmaztunk. A módszer előnye, hogy egy sokaságból 

nyerhető információkat néhány hipotetikus változóba sűríti, ill. az azok közötti 

összefüggéseket feltárja. (Sajtos – Mitev 2007) A társadalmi-gazdasági mutatók, az 

egészségi erőforrások, az életmód, a társadalmi tőke (társadalmi interakciók) és az 

egészségi változók közötti kapcsolatok meglétét, irányát és erősségét többváltozós 

lineáris regresszió4- és korrelációelemzéssel vizsgáltuk. A matematikai-statisztikai 

módszereket az SPSS for Windows 20.0 program biztosította számunkra. Az 

epidemiológiai vasfüggöny vizsgálata, ill. az egyéb tipizálások elvégzése elképzelhetetlen 

lenne a térképi ábrázolás nélkül, a szükséges ábrákat az ArcMap 10.1 szoftverrel hoztuk 

létre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                           
4 Mivel a módszer a nevéből fakadóan csak a lineáris összefüggéseket képes értelmezni, ezért ennek 

kiküszöbölésére szükséges a bevont mutatók logaritmizálása.  



1. táblázat: Főbb magyarázó tényezők az egészségi állapot esetében 

Szerző(k) Csite A. – Németh N. (2007) 
Groenewegen et al. 

(2003) 
Daróczi E. (2004) Spijker J. (2004) 

Mackenbach – 

Looman (1994) 

Gutiérrez et al. 

(2000) 
Skrabski Á. (2003) Bálint L. (2010) 

Térségi szint 
Kistérség 

(Magyarország) 

Kórházi körzet 

(Hollandia) 

Ország 

(Európa) 

Körzet 

(Csehország) 

Régió (NUTS2) 

(Nyugat-Európa) 

Tartomány 

(Spanyolország) 

Kistérség 

(Magyarország) 

Kistérség 

(Magyarország) 

Statisztikai 

módszer 
Útmodell 

Többszörös 

regresszióanalízis 

Többszörös 

regresszióanalízis 

Klaszteranalízis, 

átlagszámítás 

Többszörös 

regresszióanalízis 

Többszörös 

regresszióanalízis 

Faktoranalízis, 

útmodell, 

többszörös 

regresszióanalízis 

Faktorelemzés, 

regresszióanalízis 

 

Függő 

változó 

Születéskor várható 

élethossz, nemenként 

Egészségesen várható 

élettartam, nemenként, 

korcsoport 

Születéskor várható 

élethossz, nemenként, 

korcsoport 

Születéskor 

várható 

élethossz, 

nemenként, 
korcsoport 

Standardizált 

halandósági ráta 

Születéskor várható 

rokkantságmentes 

élettartam (DFLE), 

korcsoport 

Középkorú nők és 

férfiak (45-65) 

halandósági rátája 

Születéskor 

várható 

élettartam, 

nemenként 

Magyarázó 

változók 

(nemek, kor-

csoportok) 

Férfiak: 

Távolság (osztrák határ, 

Budapest, autópálya-

csomópont, perc), 
Elvégzett átlagos 

osztályszám, 

Roma népesség aránya,  

100 fő 18-59 korúra jutó 

adófizetők száma,  

1000 lakosra jutó 

vállalkozások száma, 

1000 aktívra jutó 

munkanélküli  
 

Nők: 

Távolság (osztrák határ, 

Budapest, autópálya-

csomópont, perc), 

Elvégzett átlagos 

osztályszám, 

Roma népesség aránya,  

A kistérség legnagyobb 

településén élők aránya, 
Olyan településeken élők 

aránya, ahol nincs 

polgármesteri hivatal 

100 fő 18-59 korúra jutó 

adófizetők száma, 

1000 lakosra jutó 

vállalkozások száma, 

100 lakosra jutó válások 

száma, 
10000 főre jutó civil 

szervezetek száma 

Férfiak0: 

Dohányosok aránya, 

Alacsony képzettségűek 

aránya,  
 

Férfiak65: 

Alkoholbetegek aránya, 

Munkanélküliségi ráta 

 

 

 

 

 
 

Nők0: 

Átlagjövedelem, 

Munkanélküliségi ráta, 

Alacsony képzettségűek 

aránya, 

 

 

Nők65: 

Alacsony képzettségűek 
aránya 

Férfiak0: 

GNP/fő, 

Jövedelemegyenlőtlens

ég 
 

 

Férfiak65: 

GNP/fő 

 

 

 

 

 
 

 

Nők0: 

GNP/fő, 

Jövedelemegyenlőtlens

ég1000 főre jutó 

orvosok száma 

 

 

Nők65: 
GNP/fő 

Női dohányzók aránya, 

1000 főre jutó orvosok 

száma 

Primer szektor 

foglalkoztatása, 

Szekunder 

szektor 
foglalkoztatása, 

Felsőfokú 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya, 

Jövedelem, 

Munkanélküliség

, 

Urbanizáció 

GDP/fő, 

Munkanélküliségi 

ráta, 

1000 főre jutó szgk., 
Mezőgazdasági 

foglalkoztatás, 

Ipari foglalkoztatás, 

Népsűrűség, 

Ország- dummy 

 

DFLE0: 

Írástudatlanok 

aránya, 

Munkanélküliségi 
ráta, 

Dohányosok aránya 

 

DFLE65: 

Írástudatlanok 

aránya, 

Dohányosok aránya 

Egy főre jutó SZJA 

alap, 

Iskolaévek egy 

főre jutó átlaga, 
Közösségi 

hatékonyság, 

Bizalmatlanság, 

Napi 

cigarettaszám, 

Vallásgyakorlás, 

Versengő attitűd, 

Civil szervezeti 

tagság, 
Kölcsönösség, 

Egy alkalommal 

elfogyasztott 

tömény alkohol 

Deprivációs 

faktor, 

Jóléti faktor, 

A cigány 
népesség aránya, 

Az orvossal nem 

rendelkező 

települések 

aránya, 

Elváltak, 

Háztartásuktól 

külön élők 

aránya, 
Népsűrűség, 

Komplex 

fejlettségi mutató 

 

forrás: saját gyűjtés, szerkesztés (2013)



EREDMÉNYEK 

 

Az egészségi állapot jellemzői Európában 

 

Elsőként tekintsük át az egészségi változók főbb sajátosságait a vizsgált térségben. Az 2. 

és a 3. táblázat ismerteti a nők és a férfiak egészségi mutatóinak főbb statisztikai 

jellemzőit: a minimum- és a maximum értékeket, a kettő különbségét (terjedelem), az 

átlagot és a relatív szórás5 mértékét.  

 

2. táblázat: A női egészségi mutatók alapstatisztikái Európában 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 
Jelmagyarázat: nfk – nem fertőző krónikus betegségek okozta idő előtti halandóság, szvé – születéskor 

várható élettartam, idh – az idő előtti halandóság (SHR), dag – a daganatok okozta idő előtti halandóság 

(SHR), ker – a keringési betegségek okozta idő előtti halandóság (SHR), kül – a külső okok által bekövetkezett 

idő előtti halandóság (SHR), fer - a fertőző betegségek okozta idő előtti halandóság (SHR), lég – a légzőszervi 

betegségek okozta idő előtti halandóság (SHR), tbc – a tbc okozta idő előtti halandóság (SHR), önb – a 

szándékos önártalom által bekövetkezett halandóság (SHR), test – a testi sértés okozta idő előtti halandóság 

(SHR) 

 

A női adatsorok elemzésével kezdjük az ismertetést. A nem fertőző krónikus betegségek 

okozta halandóság, a születéskor várható élettartam és az idő előtti halandóság 

tekintetében viszonylag kiegyenlített, nagyon hasonló rangsorról beszélhetünk. A legjobb 

öt ország a következő: Franciaország, Svájc, Spanyolország, Olaszország és Izland. (Az 

utóbbi mutató esetében Svájcot és Franciaországot Görögország és Ciprus helyettesíti.) A 

legrosszabbak pedig Litvánia, Lettország, Magyarország, Románia és Bulgária. A 

szültéskor várható élettartam tekintetében viszonylag homogén térségnek számít 

Európa. Számos mutató viszont abszolút szélsőséges változékonyságot mutat, különösen 

                                                           
5 A relatív szórás az adatsor szóródását viszonyítja az átlaghoz. Határértékei: 10% alatt homogén a minta, 10-

20% között közepesen változékony, 20-30% között erősen változékony, 30% felett pedig szélsőséges 

szóródással jellemezhető az adatsor. 

 N Minimum Maximum Terjedelem Átlag Relatív szórás 

nfk 31 225,0 514,0 289,0 325,4 25,3 

szvé 31 77,3 85,0 7,8 81,9 2,8 

idh 31 94,7 249,1 154,4 146,6 31,9 

dag 31 41,5 96,3 54,8 61,2 18,4 

ker 31 9,4 80,4 71,0 28,5 69,7 

kül 31 5,8 43,6 37,8 15,8 51,0 

fer 31 0,5 5,9 5,4 2,2 59,0 

lég 31 2,0 14,4 12,4 5,8 48,8 

tbc 31 0,0 2,9 2,9 0,3 193,1 

önb 31 0,9 8,8 7,9 4,5 46,7 

test 31 0,2 3,1 2,9 0,9 87,5 



a tbc, a testi sértés és a keringési betegségek okozta mortalitás esetében. Az első két 

mutató esetében a terjedelem és az átlagos értékekből arra következtethetünk, hogy van 

néhány nagyon rossz adattal bíró ország, amelyik felfelé módosítja az átlagot, a többi 

ország pedig igen alacsony értéket produkál. A tuberkulózis a Balti országokban és 

Romániában kimagasló, míg 10 nyugat-európai országban (Hollandia, a skandináv 

térség, Görögország, Luxemburg, stb.) egy nő sem huny el ilyen betegségben. A testi 

sértés halandósági rátájának magasabb átlagát a Balti térség, Finnország (!) és Románia 

húzza fel. A keringési betegségek halandósági rangsorát megvizsgálva egyetlen egy 

kelet-közép-európai országot találunk az átlag alatt (Szlovéniát), afeletti értékeket pedig 

a posztszocialista gazdaságilag elmaradottabb államok képviselik. Az epidemiológiai 

átmeneti folyamat6 alsó lépcsőfokát jelentő fertőző és parazitás betegségek7 szintén 

szélsőséges eloszlást produkálnak. Ezen betegségek magasabb volta a társadalmi-

gazdasági fejlettség alacsonyabb szintjét jelzik, Észtország, Litvánia, Lettország, 

Románia, Bulgária mellett viszont átlag feletti érték jellemzi Portugáliát, Belgiumot, 

Luxemburgot, Franciaországot és Spanyolországot is. Ugyan az utóbbi országok nem 

éppen ebbe a kategóriába tartoznak, úgy véljük, hogy itt a területi egyenlőtlenségek 

lehetnek jelentősek. Franciaországban a tengerentúli megyék mindegyike (Guadeloupe, 

Guyana, Martinique, Réunion, de főleg az első két megye) jócskán meghaladja a francia 

átlagot. Spanyolország két autonóm városa (Ceuta és Melilla) szintén hasonló cipőben jár 

és emeli a nemzeti átlagot. A nők esetében jelentős változékonysággal írható le a 

szándékos önártalom halandósági rátája. Egyfajta jóléti paradoxonnal állunk szemben itt, 

hiszen az átlag feletti 15 érték között csak négy ország (Lettország, Litvánia, Szlovénia 

és Magyarország) kelet-közép-európai, a többi esetben „fejlett” államról beszélhetünk. 

(Norvégia, Svédország, Finnország, Izland, Dánia, Belgium, Franciaország, Írország, 

Luxemburg, Ausztria, Hollandia.)  

 

A férfiak egészségi állapotában egy változó kivételével szélsőséges viszonyokat 

tapasztalhatunk. Az egyetlen mutató a születéskor várható élettartam, ahol viszonylag 

kiegyenlítettebb a helyzet, de a szóródás közel kétszerese a nőkhöz viszonyítva, ill. a 

maximum és a minimum várható évek különbsége is jelentős. (12,7 év.) A nem fertőző 

krónikus betegségek átlagos értékét Szlovénia kivételével az összes kelet-közép-európai 

ország meghaladja. Hasonló megoszlás jellemzi a nem fertőző krónikus betegségek és az 

idő előtti halandóság tekintetében az európai országokat. A kelet-közép-európai országok 

                                                           
6 Az epidemiológiai átmenet elmélete az egészség és a betegségek szerkezeti átalakulására, ezek demográfiai, 

gazdasági és szociológiai determinánsaira, ill. a következmények kölcsönhatásaira fókuszál. Az átmenet során a 

fertőző járványokat, mint az elsődleges halálozási okokat kiszorítják a degeneratív és civilizációs betegségek.  

Lásd bővebben Omran (1971). Természetesen a fenti országokban a fertőző és parazitás betegségek nem 

számítanak elsődleges haláloknak, de az átlagos értéket jóval meghaladja az effajta mortalitás értéke.  

7 A TBC is ebbe a csoportban tartozik. 



a legrosszabb harmadot képviselik a három mutató mentén. Az élen Norvégia, 

Olaszország, Svédország, Izland és Svájc áll. A magyar férfiak várható élettartama alig 

haladja meg a román értéket, az idő előtti halandóság pedig rosszabb mind a román, 

mind a bolgár férfiakhoz képest. A szélsőséges szóródási viszonyok sajátossága továbbá, 

hogy a női relatív szóródási értékeket minden esetben meghaladják a férfiak 

változékonysága. Különösen jelentős újra a térbeli differenciálódás a tbc, a testi sértés, a 

keringési betegségek, a külső okok és a fertőző és parazitás betegségek okozta 

mortalitás tekintetében. Ezen halandósági okok esetében megvizsgáltuk a női és a férfi 

értékek közötti összefüggéseket korrelációelemzés segítségével.  

 

3. táblázat: A férfi egészségi változók statisztikái 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

Az eredmények meggyőzőek voltak8, az említett halálozások női és férfi értékei között 

nagyon szoros korreláció tapasztalható, tehát szinte ugyanazon területi minták jellemzik 

mindkét nem haláloki struktúráját. A daganatok és a légzőszervi betegségek okozta 

halandósági ráták esetében kicsit gyengébb a korreláció a két nem adatsora között, de 

így is szorosnak tekinthető. Ezen betegségek esetében a kelet-közép-európai országok 

sorrendisége nem változik, inkább a többi, fejlettebb országok között figyelhetők meg 

átrendeződések. (Pl. az Egyesült Királyság és Írország jobb helyezést ér el a férfiak 

daganatok okozta halandósági sorrendjében, mint a női adatsorok esetében. Fordított a 

helyzet Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Érdekesség, hogy 

Svédországban, Norvégiában és Izlandon kevesebb férfi huny el daganatok 

következtében, mint nő.) Az öngyilkosságok terén jelentősebb különbség fedezhető fel a 

két nem mintázatában, a korreláció mértéke csak erős-közepesnek számít. Mi okozhatja 

ezt? Úgy tűnik, hogy a jóléti paradoxon csak a nők esetében figyelhető meg. A női átlag 

felett teljesítő országok közül jelen adatsorban csak Finnországot, Belgiumot, 

                                                           
8 A Pearson-féle korrelációs együtthatók értéke +0,937 és +0,983 közöttiek. Ez a szoros, egyirányú 

összefüggést jelenti. 

 
N Minimum Maximum Terjedelem Átlag Relatív szórás 

nfk 31 362,0 921,0 559,0 547,7 32,8 

szvé 31 67,3 80,0 12,7 75,7 5,1 

idh 31 162,9 764,2 601,3 326,5 51,7 

dag 31 48,8 172,7 123,9 88,2 34,5 

ker 31 34,5 269,5 235,0 89,8 75,6 

kül 31 23,7 217,5 193,8 62,9 68,7 

fer 31 1,0 19,1 18,1 5,6 87,1 

lég 31 4,1 34,8 30,7 12,9 66,7 

tbc 31 0,0 15,0 15,0 1,8 200,1 

önb 31 4,4 53,0 48,6 18,0 54,5 

test 31 0,5 11,7 11,2 2,3 123,2 



Franciaországot és Írországot találjuk. (Tehát a férfiak esetében ők az átlag feletti fejlett 

országok.) 

Az egyes halandósági okok, egészségi mutatók alapstatisztikái alapján előzetesen 

megállapíthatjuk, hogy a keleti országok teljesítménye kedvezőtlenebb, így 

valószínűsíthetjük az epidemiológiai vasfüggöny meglétét. 

 

A kelet-nyugati megosztottság vizsgálata 

 

A kelet-nyugat megosztottság, az epidemiológiai vasfüggöny cizelláltabb vizsgálatát 

klaszterelemzés segítségével végeztük el. Az elemzés öt alapmutató bevonásával történt 

meg: a férfiak és a nők idő előtti standardizált halandósági rátái, a nemenkénti 

születéskor várható élettartamok és a csecsemőhalandóság. A relatíve alacsony 

elemszám (32 ország) miatt a k-közép típusú klaszterelemzés nem alkalmazható, ezért a 

hierarchikus vagy a két lépéses („TwoStep”) módszer lehetősége adott. Az utóbbi típus 

előnye, hogy a statisztikai értelmezhetőséghez támpontot ad, egy mutató, az ún. 

Silhouette-együttható segítségével. A mutató -1 és +1 közötti értéket vehet fel, 0,2 alatt 

nem értelmezhető („poor”), 0,2-0,5 között elfogadható („fair”), efölött pedig jó minőségű 

az osztályozás. (Kaufman-Rousseeuuw 1990, ismerteti Lukovics-Kovács 2011) (Mind a 

belső kohézió, mind az egyes csoportok elkülönülése tekintetében.) 

Első körben (mivel a kettős, kelet-nyugati megosztottságot szerettük volna kimutatni) 

két klasztert kértünk az SPSS programtól. Sikeres eredményeket kaptunk, a Silhouette-

együttható értéke 0,8, ami igen jónak számít. Az ide vonatkozó térképre (1. ábra, bal 

felső térkép) és a 4. táblázatra rátekintve egyértelműnek tűnik a kelet-nyugat irányú 

megosztottság. Világos határvonal fedezhető fel, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy 

Csehország és Szlovénia átkerült a nyugati oldalra, egészségjellemzőik a fejlettebb 

országokhoz hasonlók. A keleti blokkban lévő férfiak 2,3-szer nagyobb eséllyel hunynak 

el idő előtt, mint nyugati társaik. A nőknél is jelentős a többlethalandóság, 1,7-szer 

nagyobb az esélye az idő előtti halandóságnak. A születéskor várható élettartam 

esetében a férfiaknál markáns különbségek állnak fent, közel nyolc évnyi a differencia, a 

nők esetében 5 év a hátrány. A csecsemőhalandóság esetében kétszeres 

többlethalandóság figyelhető meg. Itt kiemelendő Románia és Macedónia a 10 ezrelékes 

teljesítményével. 

 
4. táblázat: A kelet-nyugat irányú megosztottság főbb egészségjellemzői 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

K-Ny (1.) 

Idő előtti 

halandóság 

(ffi) 

Idő előtti 

halandóság 

(nő) 

Születéskor várható 

élettartam 

(ffi) 

Születéskor várható 

élettartam 

(nő) 

Csecsemő- 

halandóság 

Kelet 540,8 209,1 70,4 78,6 6,6 

Nyugat 230,8 120,7 78,0 83,2 3,4 



Nem megelégedve a kettős megosztottság bizonyításával, további klaszterezést 

végeztünk el annak érdekében, hogy az egyéb törésvonalakat is megismerjük a vizsgált 

térségben. A konkrét eredményeket tovább nem ismertetve az 1. ábra további részein 

látjuk az egyéb területi csoportokat az egészségi állapot mentén. Három klasztert 

megadva, a program leválasztja a dél-kelet-európai térséget (Romániát, Bulgáriát és 

Macedóniát). Érdekesség, hogy ebben az esetben kedvezőbb idő előtti férfi mortalitás és 

születéskor várható élettartam jellemző ez utóbbi csoport esetében, mint a maradék 

Kelet esetében. A többi esetben egyértelmű lemaradás figyelhető meg. Négy klaszter 

esetében kisebb átrendeződés jellemzi Európa térképét. Csehország kiválik, csatlakozik 

az újonnan létrejövő Kelet 1. csoporthoz, ami a kedvezőbb egészségi állapotú országokat 

tartalmazza. Magyarország elkülönül a maradék visegrádi hármastól, a Balti térséghez 

csatlakozik, másfélszeres a többlethalandóság az előbbi csoporthoz képest, ill. 4 évvel 

kevesebbet élnek meg a férfiak ebben a klaszterben. (A Kelet 1. klaszterhez képest.) Öt 

klaszter esetében inkább a nyugat-európai térség differenciálódik, igaz Csehország is 

leválik kelet-közép-európai társaitól és a közép-európai maghoz húz. Ugyanígy viselkedik 

Szlovénia is, bár ő a négyklaszteres változat esetében marad nyugati. Csehország inkább 

átmenetinek tekinthető a „vándorlásai” miatt, de egyértelműen kimagaslik a kelet-közép-

európai országok közül. Érdemes megtekinteni a Silhouette-együtthatók értékét is, 

ahogy nő a kért klaszterszám, úgy csökken az értéke. (De az utolsó esetben is bőven az 

elfogadható kategóriában található, 0,5-ös értékkel írható le.) Összességében 

kijelenthető, hogy a kelet-nyugat megosztottság, az epidemiológiai vasfüggöny ma is 

létezik. Ugyan enyhül, a „szerencsésebb” államok átjutnak a túloldalra, de a többség még 

a keleti térfélen tartózkodik.  

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló nemenkénti társadalmi-gazdasági adatbázis 

főbb kapcsolatait, struktúráit értelmezni tudjuk, főkomponens (faktor) elemzést 

használtunk. Ezen módszertani lépés célja az is, hogy a létrejövő eredményeket a 

későbbiekben felhasználjuk az ok-okozati összefüggések kimutatásához.  

 

 



1. ábra: Az egészségi állapot megosztottságának főbb törésvonalai Európában 

 
forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A férfi modell eredményei 

 

A férfi modell statisztikai eredményeit az 5. és 6. táblázat közli. A Bartlett teszt 

nullhipotézisét el lehet vetni (miszerint korrelálatlanok a bevont változók), a 

szignifikancia ebben az esetben 0,000. A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) érték 0,828, ami azt 

jelenti, hogy a férfiak társadalmi-gazdasági jellemzői és az általános gazdasági mutatók 

közötti kapcsolat a nagyon jó kategóriába tartozik, így azok alkalmasak a 

faktorelemzésre.  

 

5. táblázat: A KMO érték és a Bartlett teszt eredmények a férfiak társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek összefüggései esetén 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató értéke 0,828 

Bartlett teszt khí-négyzet 151,698 

df 28 

Szignifikancia 0,000 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A főkomponensek számát a Kaiser-kritérium alapján határoztuk meg, tehát csak azokat a 

faktorokat vettük figyelembe, amelyek sajátértéke 1 fölötti. Eszerint két főkomponens 



tűnt megfelelőnek. A megőrzött információ kielégítő, a két főkomponens összesen több 

mint 73 százaléknyi varianciát őriz meg. A faktorok tartalmának értelmezhetősége és 

egyszerűsítése érdekében az ún. derékszögű (ortogonális) rotálást alkalmaztuk, ezen 

belül is a variancia maximalizálását megcélzó Varimax formát.  

 

6. táblázat: A faktorelemzés főbb eredményei a férfi modellben 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

Az első főkomponensben az élethosszig tartó tanulók aránya, a felsőfokú végzettségűek 

aránya, a gazdasági aktivitás, a gazdasági teljesítmény mutatók pozitív előjellel 

szerepelnek: minél képzettebbek a férfiak, annál többen vesznek részt a munkaerő-

piacon és magasabb gazdasági teljesítmény realizálódik az adott országban. A 

növekedési ráta és a hosszú távú munkanélküliség viszont ellentétes előjellel jelennek 

meg, ez azt jelzi, hogy ahol nagyobb a gazdasági növekedés, ott egyrészt magasabb 

társadalmi kirekesztettséggel találkozhatunk (ezt jelzi az együttmozgás a hosszú távú 

munkanélküliséggel). (Ez azt is kifejezi, hogy a gazdasági növekedés egyenlőtlen, hiszen 

nem kínál fel mindenki számára egyenlő esélyeket a munkaerő-piacon.) Másrészt pedig 

konvergencia (felzárkózás) figyelhető meg országos szinten (az országok között), hiszen 

ahol fejlettebb a gazdaság, magasabb az egy főre jutó GDP és a férfiak gazdasági 

aktivitása, ott alacsonyabb a növekedés és vica versa. A komponens emiatt a 

konvergencia elnevezést kapta. 

 

A második komponensben két indikátor sűrűsödik, a munkanélküliség és a szegénységi 

ráta. A kapcsolatok tiszták, egyértelműek, a két mutató korrelál a főkomponensben, a 

magas (férfi) munkanélküliség nagy (férfi) szegénységgel párosul. A főkomponens az 

elmaradottság nevet kapta.  

 
Főkomponensek 

Kommunalitás 
Konvergencia Elmaradottság 

Növekedési ütem -,826 - ,722 

Élethosszig tartó tanulók (%) ,767 - ,888 

Felsőfokú végzettség (%) ,743 - ,611 

Gazdasági aktivitás (%) ,685 - ,686 

GDP/fő ,656 - ,774 

Hosszú távú munkanélküliség (%) -,646 - ,513 

 Munkanélküliség (%) - -,941 ,885 

Szegénységi ráta (%) - -,647 ,765 

Sajátérték 3,487 2,356 - 

Megőrzött variancia 43,587 29,444 - 



2. ábra: A férfiak társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeinek klaszterei Európában 

 
forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A konvergencia és az elmaradottság faktor mentén klaszterezést végeztünk el, annak 

érdekében, hogy tipizálni tudjuk a vizsgálatba bevont európai térséget. Újra a kétlépéses 

változatot választottuk, a statisztikai megfelelőséget indikáló Silhouette-mutató értéke 

0,6-os értéket vett fel. (Jónak számít.) A két dimenzió mentén bemutatva Európát, a 

következő képet kapjuk. (2. ábra.) Az 1. klaszterben Lengyelország, Szlovákia, Románia, 

Bulgária és Málta található. A csoportra jellemző a legnagyobb gazdasági növekedés 

2006-2010 között (annak ellenére, hogy ez a recesszió időszaka), ugyanakkor a 

képzettségi mutatók a legkedvezőtlenebbek a férfiak körében. A rendelkezésre álló 

munkaerő (gazdasági aktivitás) a legrosszabbak egyike a vizsgált térségben, a 

munkanélküliség relatíve jó, a szegénységi ráta szintén kedvezőtlen. (Kimondottan 

Romániában és Bulgáriában, e kettő országban 42-45% között szóródik a szegénységi 

ráta a férfiak körében.) A második klasztert Horvátország, Magyarország, Litvánia és 

Lettország alkotja. A második legnagyobb gazdasági bővülés jellemzi az országcsoportot, 

a gazdasági aktivitás a legrosszabb mennyiségi ismérvekkel írható le. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya jobb az előző klaszternél, a munkanélküliség az egyik 

legrosszabb Európában. A szegénység hasonló az előző klaszterhez, szélsőségek viszont 

nem jellemzők. A harmadik klaszterbe nyolc ország került: Belgium, Csehország, 

Németország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Portugália és Szlovénia. 

Csehország és Szlovénia kiemelendő ebből a klaszterből, hiszen egyrészt újabb 

tagállamok, másrészt elkülönülnek a többiektől és „keverednek” a régiekkel. (Csakúgy, 

mint a kelet-nyugati egészségi megosztottság esetében.) A jobb gazdasági teljesítmény 



kedvezőbb aktivitási és képzettségi mutatókkal jár itt együtt, ugyanakkor a hosszú távú 

munkanélküliség hasonló az első klaszteréhez. (!) A szegénység és a munkanélküliség 

klasszisokkal kedvezőbb ezen nyolc országban. Kivételt képeznek az ún. „PIIGS csoport”9 

itt található országai (Görögország, Olaszország, Portugália), ők a relatíve magasabb 

szegénységi rátával emelkednek ki a harmadik klaszterből. A következő két klaszter 

nagyon hasonló tulajdonságokkal írható le. Mindkét csoportban hasonló, jelentős arányú 

a diplomások, ill. a folyamatosan önmagukat továbbképzők aránya, a gazdasági aktivitás 

is kimagasló, 80 százalék feletti ezekben az országokban. A társadalmi kirekesztés 

mértéke és a szegénység a legalacsonyabb a negyedik és az ötödik klaszterben. Három 

mutató különbözteti meg a két klasztert: a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlettség 

(GDP/fő) és a munkanélküliség, ezek kedvezőbb értékeket vesznek fel az Ausztria, Svájc, 

Ciprus, Dánia, Luxemburg, Hollandia és Norvégia nevével fémjelzett negyedik 

klaszterben. A Finnország, Svédország, Izland és Egyesült Királyság alkotta ötödik 

klaszternek sincs szégyellnivalója, a férfiak számára kínált életesélyek így is Európa 

legjobbjai közé emelik a csoportot. A hatodik klaszterben Észtország, Spanyolország és 

Írország található. A képzettség (főleg a felsőfokú) tekintetében kimondottan jónak 

számít, jelentős a gazdasági aktivitás, ugyanakkor a gazdasági krízis igen magas 

munkanélküliséggel és szegénységgel párosul ezekben az országokban.  

 

A társadalmi-gazdasági fejlettség és a férfiak egészségi állapotának 

összefüggései 

 

Önmagában is fontos a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek kimutatása, de ennél 

tovább kell mennünk. A főkomponens elemzés egyik előnye (lehet), hogy olyan látens 

változókat hozunk létre, amelyek nem korrelálnak egymással. Ennek a gyakorlati haszna 

jelen esetben abból fakad, hogy a regresszióelemzéshez nem szükséges 

multikollinearitást ki tudtuk szűrni. Tehát a két faktort az egészségi állapotot magyarázó 

változóként alkalmazzuk. A főbb eredményeket a 7. táblázat mutatja be. Csak azon 

eredmények kerülnek megjelenítésre, amelyek statisztikai szempontból megbízhatóak és 

hasznosíthatóak. 

Az eredmények a következőképpen értelmezendők. (Ehhez szükséges a korábbi a 

faktorsúlyokat bemutató 6. táblázat.) Az elkerülhető halálozás esetében negatív 

értékeket találunk mindkét faktor esetében. A Konvergencia faktor negatív értéke azon 

országokat jellemzi ahol magas a növekedés és a társadalmi kirekesztés, valamint 

alacsony a gazdasági teljesítmény és képzetlenebb a férfi népesség, illetve alacsony a 

munkaerő-piaci részvétel. A második faktor negatív skálája magasabb munkanélküliséget 

                                                           
9 A gazdasági válság gyenge láncszemeit a közgazdasági zsargon (pejoratív módon) PIIGS-nek nevezte el az 

egyes országok kezdőbetűit összesítve. (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország és Spanyolország.) 



és kedvezőtlen szegénységi értékeket jelent. Ezek szerint a nem fertőző krónikus 

betegségek okozta mortalitás a fejletlenebb, képzetlenebb, alacsonyabb munkaerő-piaci 

aktivitással jellemezhető országokban nagyobb mértékű, ill. ott, ahol a szegénység és a 

munkanélküliség jelentősebb mértékű.  

 

7. táblázat: A férfiak egészségi állapota és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 

regressziós kapcsolata 

 nfk szvé idh dag ker kül lég fer tbc test 

Konvergencia (srb10) -,579 ,543 -,528 -,637 -,519 - -,519 -,360 -,344 - 

Elmaradottság (srb) -,547 ,550 -,590 -,525 -,581 -,547 -,553 -,497 -,468 -,595 

Kiigazított R2 (%) 60,8 56,9 60,0 65,8 57,8 27,5 54,4 33,2 28,9 33,1 

D-W stat. 1,624 1,460 1,631 2,053 1,639 1,619 1,647 1,635 1,500 1,668 

ANOVA szign. 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,003 0,000 

K-S próba ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 
forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

Az eredmények azt jelzik, hogy a feltüntetett egészségi változók esetében nemcsak 

megjelenik, hanem jelentős hatással bír a társadalmi-gazdasági fejlettség, ill. grádiens. A 

legnagyobb magyarázóerő a daganatok okozta mortalitás, a nem fertőző krónikus 

betegségek, a keringési betegségek által bekövetkezett idő előtti halandóság, a 

születéskor várható élettartam és a légzőszervi betegségek okozta mortalitás esetében 

figyelhető meg. (Ezen mutatók esetében 50 százalék feletti a magyarázóerő.) A fertőző 

és parazitás betegségek, a külső halálokok, a tbc és a testi sértés esetén csekélyebb a 

determináció mértéke.  

 

Ha az egyes változók magyarázóerejét, azok nagyságát is megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy 

az esetek többségében az egyenlőtlenségeket kifejező elmaradottsági faktor (vagyis a 

munkanélküliség és a szegénység) bír nagyobb hatással. Sőt a külső okok 

(öngyilkosságok, testi sértés, balesetek – a társadalmi-gazdasági változások intenzitását 

jelző halálokok) és a testi sértés okozta mortalitás esetében csak ezen faktor van 

hatással.   

 
Az egészségügyi erőforrások, az életmód és a társadalmi tőke összefüggései a 

férfiak egészségi állapotával  

 

A fejezetcímben szereplő változócsoportok közötti összefüggéseket a Spearman-féle 

rangkorrelációs együtthatóval vizsgáltuk meg. Az egészségi mutatók közül az elkerülhető 

halálokok többségét adó halálokokat vontuk be. A fenti módszertan alkalmazásának több 

oka is van. Szerettük volna bevonni az életmód és a társadalmi tőke mutatóit a 

                                                           
10 Az srb a standardizált regressziós béta együtthatót jelenti. Ez a mutató alkalmas arra, hogy az egyes 

magyarázó tényezők erejét és irányát megmutassa. 



többváltozós regresszióelemzésbe (a társadalmi-gazdasági faktorok mellé), de egyrészt 

alacsony az országok száma11, másrészt pedig az adatsorok is hiányosak12. A harmadik 

ok pedig az, hogy a kiugró értékek kezelésére is alkalmas a módszer, hiszen csak a 

rangsorok közötti korrelációs összefüggéseket vizsgálja. 

8. táblázat: A férfi életmód és az egészségi állapot korrelációs kapcsolatai13 

 nfk szvé idh dag ker kül fer 

Orvosi ellátottság - - - - - - - 

Kórházi ágyak ,484** -,585** ,535** ,518** ,456** ,498** - 

Egészségügyi kiadások -,767** ,736** -,792** -,760** -,813** -,650** -,494** 

Inaktivitás -,598** ,649** -,640** -,666** -,573** -,578** - 

Elhízottság - - - - - - - 

Dohányzás ,690** -,702** ,700** ,744** ,648** ,490** ,584** 

Zöldség-gyümölcs -,400* ,436* -,449* - -,468** -,518** - 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

Ami elsődlegesen kitűnik a korrelációs összefüggéseket bemutató mátrixból, az az egy 

főre jutó egészségügyi kiadások és a dohányzás hatása. Az esetek többségében szoros 

vagy erős-közepes kapcsolatokkal találkozhatunk. Az előbbinek igen jelentős 

egészségvédő hatása van szinte az összes halálok és egészségi mutató esetében, tehát 

az egészségügyre fordítandó kiadások növelésével csökkenteni lehet a kedvezőtlen 

társadalmi-gazdasági hatásokból fakadó egészségkárosodást. A dohányzás szintén 

jelentős hatással van minden vizsgált egészségmutatóra, az egészségkárosító hatása 

egyértelmű. Érdekes, hogy a férfiak esetében a túlsúly nem jelenik meg rizikófaktorként. 

Ugyan nemenkénti adatsort nem találtunk a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 

tekintetében, mégis a korrelációs együtthatók alapján valószínűsíthetjük, hogy 

kedvezően hat a férfiak egészségére. Ugyanakkor a fizikai inaktivitás mutatója 

ellentétesen hat: minél kevesebbet mozog az emberek többsége, annál tovább élnek. 

Riasztó adatokat találhatunk, pl. a brit férfiak több mint 60 százaléka nem végez legalább 

heti 30 perc mérsékelt vagy 20 perc aktív testmozgást. Ugyanez az arány 

Spanyolországban, Portugáliában, Luxemburgban, Svédországban és Olaszországban 50 

százalék körül van, míg Máltán 70 százalék. (!) Viszont azt is látnunk kell, hogy az 

inaktivitás és a zöldség-gyümölcs fogyasztás, valamint az egészségügyi kiadások között 

pozitív irányú közepes erejű korreláció fedezhető fel. Tehát a tudatos étkezés részben 

„kivédi” a mozgás hiányát, az abból fakadó egészségkárosodást, ill. az egészségi ellátás 

is képes (természetesen) kompenzálni. (Ha eléggé gazdag az adott állam, hogy tudjon 

költeni erre. Általában az epidemiológiai vasfüggöny nyugati felén lévő államok képesek 

erre.) Érdekesség az is, hogy a férfiak dohányzása és az inaktivitás között erős-közepes 

                                                           
11 Ami alapvetően befolyásolja a bevonható mutatók számát. 

12 Az életmód mutatói közül a dohányzás és a fizikai inaktivitás 29, ill. 30 országra elérhetőek csak, míg a 

társadalmi tőke változók 26 ország esetében tölthetők le. 

13 A csillagok a megbízhatóságra utalnak. A * 95%-os, a ** jelzés pedig 99%-os megbízhatóságot jelent. 



negatív korreláció van, tehát az egészségkárosító magatartások között „választanak”. A 

nyugati államokban a magas inaktivitás alacsony dohányzással jár együtt, míg a keleti 

országok esetében a rendszeresebb a fizikai aktivitás, a testmozgás, viszont a dohányzás 

aránya magasabb. Jó példák itt pl. a Balti országok, Magyarország, Bulgária, Románia és 

Lengyelország, ahol a férfiak 20-30 százaléka nem mozog eleget, míg a dohányzás 

aránya 30-40 százaléknyi felnőtt férfi népességet érint. A kórházi ágyak esetében 

láthatunk még közepes mértékű összefüggéseket, a halálokok nagyságával mozog együtt 

a 100.000 főre jutó kórházi ágyak száma.  

 

9. táblázat: A társadalmi tőkeváltozók és az egészségi indikátorok korrelációs kapcsolatai 

(férfiak) 

 nfk szvé idh dag ker kül 

A rokonokkal való kapcsolat gyakorisága (soha) ,397* -,428* ,407* ,434* - - 

Politikai pártokban vagy szakszervezetekben való részvétel 

(soha) 
,513* -,503* ,550** ,653** - - 

Egyesületekben való részvétel (soha) ,552** -,578** ,633** ,728** ,446* - 

Szabadidős tevékenységekben való részvétel (soha) ,647** -,582** ,629** ,708** ,561* - 

Jótékonysági szervezetekben való részvétel (soha) ,681** -,700** ,773** ,810** ,577** ,500* 

Egyéb csoportokban, szervezetekben való részvétel (soha) ,439* -,411* ,405* - ,432* - 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A társadalmi tőkeváltozók esetében a soha választ megjelölők arányát választottuk, az 

azzal való korrelációs együtthatókat közli a táblázat. A tőkejellemzők a társadalmi 

kapcsolatokat fejezik ki. (Itt találtunk csak nemenkénti adatsorokat.) Legerősebb 

kapcsolattal a jótékonysági, a szabadidős tevékenységeket biztosító szervezetekben, 

valamint az egyesületekben és a politikai pártokban és szakszervezetekben való részvétel 

bír. Kedvező hatást jelent még az egyéb csoportokban, szervezetekben való részvétel, ill. 

a rokoni kapcsolatok gyakorisága. Tehát kijelenthető, hogy a társadalmi kapcsolatok 

fejlesztése hangsúlyos feladat a férfiak egészségi állapotának javításában, a fenti 

eredmények függvényében ennek a formája valamiféle közös tevékenységben való 

rendszeres (!) részvétel. Valamint nem feledkezhetünk el a család, mint szűkebb-tágabb 

közösség egészségvédő szerepéről sem.   

 

A női modell főbb eredményei 

A női társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket kimutató modell eredményei a 10.-11. 

táblázatokon kerülnek ismertetésre. Ismét kedvező eredmények születtek, mind a 

Bartlett teszt, mind a KMO mutató szerint. A megbízhatóságot kifejező szignifikancia 

értéke 0,000, míg a Kaiser-Meyer-Olkin mutató mértéke a jó és a nagyon jó kategória 

határán van.  

 



10. táblázat: A KMO érték és a Bartlett teszt eredményei a női modellben 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató értéke 0,799 

Bartlett teszt khí-négyzet 127,2 

df 21 

Szignifikancia 0,000 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A főkomponensek számáról újra a Kaiser-kritérium segítségével döntöttünk, így két 

látens mutató, dimenzió került megállapításra. Jelentős megőrzött szórást sűrít a két 

faktor, összességében a teljes információ több mint kétharmada marad a faktorokban. 

Újra a Varimax rotálást alkalmaztuk a faktorok könnyebb beazonosíthatósága érdekében. 

 

11. táblázat: A női társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek faktorelemzés-eredményei 

 
Főkomponensek 

Kommunalitás 
Elmaradottság Aktivitás 

Szegénység ,880 - ,822 

GDP/fő -,869 - ,790 

Munkanélküliség ,717 - ,550 

Élethosszig tartó tanulás -,704 - ,861 

Felsőfokú végzettség - ,900 ,817 

Gazdasági aktivitás - ,838 ,770 

Hosszú távú munkanélküliség - -,734 ,723 

Sajátérték 2,799 2,535 - 

Megőrzött variancia 39,980 36,212 - 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

Az első főkomponensben hasonló tartalom figyelhető meg, mint a férfiak elmaradottsági 

faktora esetében: a női szegénység és a munkanélküliség mellett viszont most itt 

található a gazdasági teljesítmény és az élethosszig tartó tanulás indikátora. Az első két 

mutató ellentétesen mozog az utóbbiakkal. A nagyobb munkanélküliség magas 

szegénységgel jár együtt és mérsékelt a gazdasági teljesítmény, valamint kisebb a női 

„tanuló társadalom” jelenléte. (És vica versa.) A főkomponenst Elmaradottságnak 

neveztük el. 

A második faktorban szintén képzettségi és munkaerő-piaci jellemzőket találunk: a 

felsőfokú végzettségűek arányát, a gazdasági aktivitást és a hosszú távú 

munkanélküliséget. Az utóbbi mutató ellentétes előjellel szerepel, tehát a diplomás nők 

munkaerő-piaci lehetőségei kedvezőbbek. A benne sűrűsödő mutatók miatt a faktort 

Aktivitásnak hívjuk. 

Mindkét esetben láthatjuk, hogy a képzettség védőfaktornak számít a munkaerő-piacon, 

kedvezően hat a társadalmi kirekesztés ellen. (És várhatóan az egészségi állapotra is 

előnyösen hat.)  

 

A vizsgált európai térség nőkre vonatkozó társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeit a 3. 

ábra szemlélteti. A kétlépéses klaszterelemzés Silhouette mutatója 0,6.  



Az első klaszter az európai átlagot képviseli az összes jellemző tekintetében. A klasztert 

képviseli Németország, Szlovénia, Franciaország, Belgium, Spanyolország, az Egyesült 

Királyság, Írország és Ciprus. A második csoportot a Norvégia nélküli skandináv blokk 

képviseli. Itt a legjobbak a nők képzettségi adatai, legtöbb a munkaerő-piacon 

rendelkezésre álló nő, legkisebb a szegénység és a társadalmi kirekesztés. A harmadik 

klasztert Norvégia, Belgium, Luxemburg, Svájc és Ausztria alkotja. A GDP/fő mutató 

kiemelkedő az említett országokban, a női munkanélküliség és szegénység is a 

legkedvezőbb ebben a csoportban. A többi indikátor a második klaszterhez hasonlóan 

magas, de attól elmarad. A negyedik klaszter Kelet-Közép-Európa és az európai periféria 

tagjait foglalja magába. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, 

Románia, Görögország és Portugália esetében az egyik legmagasabb társadalmi 

kirekesztés, női szegénység és munkanélküliség figyelhető meg. A képzettségi mutatók 

és a gazdasági aktivitás szintén kedvezőtlen a csoportban. Az ötödik klaszter országaiban 

(Csehország, Olaszország, Málta) a legkisebb a diplomás nők aránya (fele az európai 

térség átlagának), a társadalmi kirekesztés és a gazdasági aktivitási adatok a 

legrosszabbak a vizsgált térségben. A hatodik csoport érdekessége az, hogy a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező nők aránya alig marad el a skandináv blokktól, az aktivitás 

mégis 10 százalékponttal kedvezőtlenebb, a hosszú távú munkanélküliség és a női 

szegénység pedig 20 százalékponttal magasabb. A Balti országokat és Bulgáriát az 

átlagot meghaladó munkanélküliség és a legkisebb egy főre jutó gazdasági teljesítmény 

jellemzi. 

 

3. ábra: A nők társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségei Európában 

 
forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 



A női társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek és a halandósági adatok 

regressziós kapcsolata 

 

A faktorokat újra bevontuk a többváltozós lineáris regresszióelemzésbe, a társadalmi-

gazdasági egyenlőtlenségek egészségromboló hatásainak vizsgálata érdekében. Ugyan 

nem egyeznek meg a faktortartalmak a nők és a férfiak esetében (bár vannak 

átfedések), ebben az esetben is a szegénységi rátát és a munkanélküliséget is tartalmazó 

elmaradottság a fő magyarázó jelenség. A nők esetében a képzettség és a gazdasági 

aktivitás nem szignifikáns tényező a halandósági modellek többségében. (A faktorok 

hatásának értelmezése ugyanúgy működik, mint a férfiak esetében. Az Elmaradottság 

faktor pozitív előjele [ill. hatása] azt jelzi, hogy a szegénység és a munkanélküliség 

magas, a gazdasági teljesítmény és az élethosszig tartó tanulók aránya pedig alacsony. 

És vica versa.)  

 

12. táblázat: A nők egészségi állapotára ható társadalmi-gazdasági tényezők regressziós 

eredményei 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

A modell erősségét kifejező determinációs együttható különösen a szív- és érrendszeri 

betegségek, a születéskor várható élettartam, a nem fertőző krónikus betegségek okozta 

mortalitás, az idő előtti halandóság és a külső halálokok esetében tekinthető 

jelentősebbnek. A szív- és érrendszeri betegségek esetében jobb eredmény keletkezett, 

mint a férfi modell esetében: jelen esetben az elmaradottságot kifejező faktor egyedül 

több, mint 60 százalékban határozza meg ezen halálokot. A rosszindulatú daganatok és a 

légúti betegségek okozta mortalitás esetében igen csekély a magyarázóerő, a 10 

százalékot alig haladja meg a kiegyenlített R2 értéke. Viszont a külső halálokok, a testi 

sértés és az önbántalmazás halandósága esetében különös összefüggésekre bukkantunk. 

Az Aktivitási faktor megjelenik magyarázó tényezőként, sőt pozitív hatású! Ahol 

magasabb, a nők képzettebbek és jobb munkaerő-piaci helyzettel jellemezhetők, ott 

általában magas az előbbi halálokok aránya. Franciaország, Finnország, Svédország, 

Belgium, Izland, Norvégia és Svájc országokban nagyarányú a nők külső okok általi 

halálozása, de kimondottan az öngyilkosságok aránya jóval az európai átlag feletti 

értékeket produkál. Ezzel újra megerősítjük az említett országokban meglévő jóléti 

 nfk szvé idh dag ker kül lég fer tbc test öngy 

Elmaradottság 

(srb) 
,701 -,707 ,669 ,379 ,787 ,391 ,372 ,497 ,620 ,546 - 

Aktivitás (srb) - - - - - ,454 - - - ,285 ,510 

Kiigazított R2 (%) 47,3 48,3 42,9 11,4 60,6 31,3 10,9 22,1 36,4 33,5 23,4 

D-W stat. 1,357 1,267 1,359 1,856 1,305 1,630 2,002 1,968 1,312 1,572 1,893 

ANOVA szign. 0,000 0,00 0,000 0,036 0,000 0,002 0,039 0,004 0,000 0,001 0,009 

K-S próba ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 



paradoxont, ami abból fakad, hogy a fenti országokban általánosan „egyenlőbbek” a nők, 

mégis a társadalmi deviancia jeleit mutató halálozás jelentősebb arányú. 

(Sokféle megközelítés létezik az öngyilkosság magyarázatára, Zonda et al. (2010) szerint 

a fenti országok többségére nem született minden összefüggésre érvényes válasz.) 

 

Az egészségügyi erőforrások, az életmód és a társadalmi tőke összefüggései a 

nők egészségi állapotával 

 

Ismét a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatóval dolgoztunk, az eredményeket a 13. 

táblázat ismerteti. Az egészségre fordított kiadások újra a legerősebb védőfaktor itt, 

viszont valamennyire elmarad a férfiak esetétől. Az egészségi infrastruktúra 

összefüggései esetében megjelenik a 100.000 főre jutó orvosok aránya is. A kórházi 

ágyak az egészségi állapot romlásával (a magasabb halandósággal) együtt mozognak, 

míg az orvosok aránya ellentétesen. (Ahol több a halálozás, ott kevesebb az orvosok 

aránya. A korreláció mértéke csak gyenge-közepesnek számít.) 

13. táblázat: Az egészségügyi erőforrások és az életmód főbb korrelációs kapcsolatai a 

női halandósági mutatókkal 

 nfk szvé idh dag ker kül fer 

Orvosi ellátottság - - -,379* -,406* -,357* - - 

Kórházi ágyak ,356* - ,476* ,426* ,477** ,434* - 

Egészségügyi kiadások -,667** ,716** -,635** -,530** -,723** -,402* - 

Fizikai inaktivitás -,447* ,492** -,491** -,449* -,471** - - 

Elhízottság ,478** -,413* - - ,498** - - 

Dohányzás - - - - - - - 

Zöldség-gyümölcs -  -,508** -,410* -,396* -,510** - 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

A fizikai inaktivitás ugyanazt a képet adja, mint a férfiak esetében, a kevesebb mozgás 

jobb egészségi kondíciót jelez. A férfiakkal összehasonlítva ezen értékeket, jelentős 

eltéréseket tapasztalhatunk. Olaszországban, Cipruson, Ausztriában, Romániában és az 

Egyesült Királyságban legalább 10 százalékpontnyi a különbség a férfiak és a nők között. 

A nők esetében ezekben az országokban több az inaktívak aránya. (!) Csehország, 

Luxemburg és Finnország esetében viszont a fordított összefüggések jelennek meg, a 

nők többet mozognak, mint a férfiak. A fizikai inaktivitás hiányát csak részben 

kompenzálják az egészségügyi kiadások (csupán 0,372 a két változó közötti korreláció), 

az egészséges étrend szintén ellensúlyoz. Úgy gondoljuk, hogy az egészségtudatos női 

életforma is segíti a kedvezőbb egészségi állapotot. Ez megjelenik a dohányzás esetében 

is, míg a férfiaknál a dohányzás kimondottan egészségromboló hatású volt, addig a nők 

esetében egyáltalán nincs hatása ennek a faktornak. Nem úgy a túlsúlynak, ez viszont 

veszélyeztető tényező, különösen a szív- és érrendszeri megbetegedések esetében. 

 



A nők esetében fellelhető társadalmi tőke-, a társadalmi interakciók jellemzői hasonló 

összefüggéseket mutatnak, mint a férfiak esetében. A politikai pártbeli és a 

szakszervezeti tagság nem jelenik meg szignifikáns magyarázó tényezőként, viszont az 

informális önkéntes tevékenységekben való részvétel újdonság (ápolás, főzés mások 

számára, idősekkel való foglalkozás), ez jótékony hatással bír a nők egészségi állapotára. 

A családi kapcsolatok ápolása hangsúlyosabban jelenik meg a férfiakénál, bár ez a 

kapcsolat is csak közepesnek számít. Hasonlóképpen a rendszeres szabadidős 

tevékenységben, a jótékonysági szervezetekben és az egyéb rendszeres tevékenységet 

végző csoportokban való részvétel védőfaktornak számít.  

 

14. táblázat: A női halandóság és a társadalmi interakciók összefüggései 

forrás: saját számítás, szerkesztés (2013) 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Dolgozatunk az európai egészségegyenlőtlenség tágabb témáját járja körbe. Célként 

tűztük ki a térségre korábban erőteljesen megjelenő ún. epidemiológiai vasfüggöny 

vizsgálatát, annak jelenlegi állapotát. További célkitűzésünk volt a haláloki struktúra 

elemzése és egy olyan magyarázó modell felállítása, amely figyelembe veszi a 

társadalmi-gazdasági tényezők, az életmód, a társadalmi tőke és az egészségügyi 

erőforrások hatását a nők és a férfiak egészségi állapotára.  

Az eredményeket az alábbiakban összegezhetjük: 

 A kelet-nyugati megosztottság napjainkban nagyon is él, a két térség 

egészségjellemzői között markáns eltérések figyelhetők meg. További 

törésvonalakat is ismertettünk klaszterelemzés segítségével, ez alapján 

megállapítható, hogy Magyarország egyértelműen az egészségileg elmaradott 

Balti országokhoz hasonló jellemzőkkel írható le. A többi visegrádi ország 

világosan „elhatárolódik” Magyarországtól, sőt Csehország már a nyugati, 

fejlettebb egészség-jellemzőjű országok közé tart. Szlovénia szintén kikerült a 

keleti blokkból, határozott résztvevője a „nyugatnak”. (Ebből a szempontból.) 

 A haláloki struktúra is megfelelően jelzi ezt a kettős megosztottságot, a keringési 

betegségek és a daganatok okozta betegségek különösen magasak még ma is a 

keleti országokban, ezzel erősítik a kelet-nyugati megosztottságot. Elmondható, 

 nfk szév idh dag ker kül 

A rokonokkal való kapcsolat gyakorisága (soha) ,424* -,490* ,482* ,402* ,402* - 

Informális önkéntes tevékenységekben való részvétel (soha) - -,409* ,407* - - - 

Szabadidős tevékenységekben való részvétel (soha) ,538** -,550** ,428* ,436* ,499* - 

Jótékonysági szervezetekben való részvétel (soha) ,489* -,530** ,591** ,510** ,528** - 

Egyéb csoportokban, szervezetekben való részvétel (soha) ,437* -,416* - - ,433* - 



hogy a férfiak egészségjellemzőit jóval nagyobb szélsőségek jellemzik, mint a 

nőkét.  

 A haláloki struktúra vizsgálatai során érdekes jelenséget tapasztaltunk. A nők 

esetében jóval nagyobb az öngyilkosságra való hajlam a fejlettebb államokban. (A 

skandináv térségban, Belgiumban, Franciaországban, Svájcban, stb.). Ezt a 

halandóság jóléti paradoxonának nevezhetjük, hiszen ezen államokban kedvezőbb 

életminőség, gazdasági helyzet és társadalmi (esélyegyenlőségi) környezet 

jellemző. 

 A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek hatásának kimutatása előtt 

faktorelemzést futtattunk le mind a női, mind a férfi adatbázison, annak 

érdekében, hogy a változók közötti komplex kapcsolatokat megjelenítsük és 

értelmezzük. Mindkét nem esetében két-két faktorba sűrítettük a gazdasági, 

foglalkoztatási, képzettségi és szegénységi mutatókat. A vizsgált országokat ezek 

után osztályoztuk (klaszterelemzéssel) a nemenkénti egyenlőtlenségek 

kimutatása érdekében. A faktorokat ezután magyarázó változóként alkalmaztuk 

az ok-okozati modellben. 

 Ugyan a férfi és a női faktorok más tartalommal bírtak, a különböző egészségi 

változókra a munkanélküliséget és a szegénységet is tartalmazó faktorok 

gyakoroltak a legnagyobb hatást mindkét nem esetén. A képzettség és a 

munkaerő-piaci aktivitás, valamint a kedvező gazdasági környezet jelentős 

védőfaktornak számít. Egyedül a már említett halandósági jóléti paradoxonban 

érintett országokban nem igaz ez az állítás, a nők esetében. Új tudományos 

eredményként jegyezhetjük azt is, hogy a nem fertőző krónikus betegségek 

okozat halandóság magyarázatában is jelentős a társadalmi-gazdasági lejtő 

szerepe. 

 Szintén jelentős védőfaktorként jelent meg a társadalmi tőke-, a társadalmi 

interakció mutatók mindkét nem egészségjellemzőinél. A férfiaknál a pártokban és 

a szakszervezetekben való részvétel, míg a nőknél az informális önkéntes munka 

a speciális, nemre jellemző egészségjavító hatású társadalmi tőke-jellemző. 

Emellett a különböző szervezetekben való rendszeres részvétel (jótékonysági, 

szabadidős, egyesületek) is fontos összefüggéseket mutat. A társadalmi tőke 

fejlesztése mindenképpen indokolt mindkét nem esetében. Országos szinten a 

vallás és a rokonoktól, valamint a szomszédoktól való segítségkérés nincs 

hatással a különböző halandósági okokra, egészségi mutatókra. 

 Az életmód esetében nem várt összefüggések születtek. A fizikai inaktivitás a 

szakirodalom szerint (WHO 2011) rizikófaktor a nem fertőző krónikus betegségek 

esetében. A korrelációs összefüggések szerint minél kevesebbet mozognak a 

férfiak és nők, annál tovább élnek. Ez a jelenség különösképpen a fejlettebb 



országokra jellemző, véleményünk szerint az itt jellemző magasabb egészségügyi 

kiadások és a zöldség-gyümölcs fogyasztás kompenzálja az aktivitás hiányát. A 

dohányzás a férfiaknál, az elhízás pedig a nők tekintetében veszélyforrás. (Az 

előbbieknél minden [!] figyelembe vett haláloknál, mutatónál, utóbbinál pedig 

különösen a szív- és érrendszeri megbetegedések esetében.) Az egészségügyre 

fordított összegek növelését célként javasoljuk a keleti országok részére a férfiak 

és a nők megmentése érdekében, a gazdasági recesszió negatív hatásai 

(munkanélküliség, szegénység) ezzel egyenlíthetők ki. 

 

Végül, de nem utolsósorban a WHO Egészség Társadalmi Determinánsai Bizottság 

idézetét hozzuk, miszerint „az Egészség Társadalmi Determinánsai Bizottsága számára az 

egészség-egyenlőtlenségek csökkentése erkölcsi szükségszerűség. A társadalmi 

igazságtalanság nagymértékben pusztítja az embereket.” A szervezet 2008-ban 

megfogalmazott beavatkozási irányai még mindig aktuálisak: (1) A mindennapi 

életkörülmények javítása: azon körülményeket, amelyekben az emberek születnek, 

felnőnek, élnek, dolgoznak és megöregednek; (2) a hatalom, a pénz és az erőforrások 

egyenlőtlen eloszlásának csökkentése; (3) a probléma felmérése, a fellépés értékelése – 

a tudásbázis kiterjesztése, a munkaerő képzése és a közvélemény tájékoztatása az 

egészség társadalmi tényezőiről.  
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