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1. Az önkormányzati vezetők helyzetértékelése és várakozásai  
(Fleck Gábor, MTA Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi 

 Kutatások Központja) 
 

Az önkormányzatokat megkérdeztük arról, milyennek értékelik az ország, illetve saját ön-

kormányzatuk jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait, milyennek látják a romlás és a javulás 

esélyeit. A válaszadóknak egy 1-10-ig terjedő skála segítségével kellett értékelniük a helyze-

tet1. Ezeket a kérdéseket korábbi kérdezési hullámok kérdőívei is tartalmazták, ami módot ad 

a korábbi időszakokkal való összehasonlításra. Az időbeli összehasonlításon kívül megvizs-

gáljuk a válaszok regionális és településméret szerinti megoszlásait. 

Az önkormányzat és az ország jelenlegi helyzetértékelésének és jövőbeli ki-
látásainak változása 

Az önkormányzat jelenlegi helyzetére vonatkozóan a 2002 őszi adatok semmiben nem térnek 

el a tavaly őszi adatoktól. Ugyanúgy a válaszadók valamivel több, mint fele gondolja, hogy 

helyzete közepesnek mondható, mindössze 8 százalék találja jónak, 40 százalék pedig rossz-

nak azt.  

                                                 

1 A skála értékei: 1=„Nagyon rossz”, illetve „sokkal rosszabb lesz”; 10=„Nagyon jó”, illetve „Sokkal jobb lesz”. Ld: 1. sz. 
melléklet 3. és 4. kérdés. 
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1. sz. ábra 
Az önkormányzat jelenlegi helyzetértékelésének alakulása2 
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Mint azt az 1. sz. ábra mutatja, a válaszok az egymást követő hat hullámban nem térnek el 

nagymértékben egymástól. A helyzetet jónak értékelők válaszainak aránya kicsit hullámzik, a 

két csúcs 1999 ősze és 2001 tavasza, a mélypont pedig 2000 tavasza és ősze volt. A két leg-

utóbbi hullám arányai inkább a mélyponthoz közelítenek. A borúlátóak 2000 tavaszán érték el 

a legnagyobb arányt (egy időben a helyzetet jónak látók mélypontjával), közel kerülve az öt-

ven százalékhoz, 2001 tavaszáig azonban arányuk folyamatosan csökkent, és azóta is 40 szá-

zalék körül mozog. Láthatjuk, hogy a válaszok közel fele középre húz. Itt a mélypont megint 

csak 2000 tavasza, mikor is a negatív válaszok a csúcson voltak. 

A jövővel kapcsolatos válaszok mozgása valamivel intenzívebb (2. sz. ábra), különösen igaz 

ez a 2000 ősze utáni időszakra. 2001 tavaszán ugyanis a pesszimisták aránya több mint tízszá-

zaléknyit zuhan, miközben a stagnálást prognosztizálók aránya nőtt. Az optimista válaszok 

alakulása lassan hullámzó emelkedéssel jellemezhető, mely 2002 őszén éri el 10 százalékos 

csúcspontját. 

 

                                                 

2 A korábbi hullámokra vonatkozó adatok forrása: A Tárki Önkormányzati Adatbank 2001 őszi adatfelvétele (Simonovits 
Bori) 2002 február 
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2. sz. ábra 
Az önkormányzat jövőjével kapcsolatos várakozások alakulása 
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Ha az önkormányzatokra és az országra vonatkozó legfrissebb adatokat hasonlítjuk össze (1. 

sz. táblázat), láthatjuk, hogy az ország helyzetét jelentősen jobbnak ítéli a többség, mint saját 

önkormányzatáét. Bár a helyzetet kifejezetten jónak látók aránya között az eltérés mindössze 

5 százaléknyi, a borúlátóak között az eltérés szembeszökő: 40 százalék tartja saját önkor-

mányzata helyzetét rossznak, míg mindössze 13 százalék gondolja ugyanezt az ország gazda-

ságáról. A borúlátóak alacsonyabb arányát a közepes válaszok magas aránya kíséri. A tavalyi 

adatokkal összevetve azt láthatjuk, hogy míg az önkormányzat saját gazdasági helyzetét a vá-

laszadók teljesen azonosan ítélik meg, az ország értékelése esetén a válaszok erősebben kö-

zépre húznak a jó válaszok rovására, azaz az ország helyzetét kevesebben értékelik jónak az 

idén, mint az elmúlt évben. A rossz válaszok aránya azonban itt sem változott. 
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1. sz. táblázat 
Az önkormányzat és Magyarország gazdaságának jelenlegi és jövőbeli helyzetével kapcsola-

tos várakozások, 2002 őszén (százalék) 

Önkormányzat Ország  
2001 ősz 2002 ősz 2001 ősz 2002 ősz 

Jó 8 8 21 13 
Közepes 52 52 66 74 
Rossz 40 40 13 13 

Jelenlegi gaz-
dasági helyzet 

Összesen 100 100 100 100 
Jobb lesz 8 10 22 18 
Nem változik 53 59 66 69 
Rosszabb lesz 39 31 12 13 

Várható gaz-
dasági helyzet 

Összesen 100 100 100 100 
 

A jövővel kapcsolatos kilátások tekintetében a helyzet ugyan nem erősen, de változott a tava-

lyihoz képest. Az optimisták aránya az önkormányzattal kapcsolatban kis mértékben növeke-

dett, az ország jövőjével kapcsolatban csökkent. A tavalyihoz képest kevesebb a pesszimista, 

ha saját önkormányzatáról kérdezzük, az ország jövőjével kapcsolatos válaszok esetén azon-

ban arányuk nem változott. Mindkét esetben fokozódott ugyanakkor a változást nem prog-

nosztizálók aránya. Az önkormányzati kilátásokkal kapcsolatban ez már eléri a hatvan, az or-

szág jövőjével kapcsolatban pedig a hetven százalékot. 

Az önkormányzatok jelenlegi helyzetértékelésének és jövőbeli kilátásainak 
területi eltérései 

Regionális bontásban vizsgálva idei adatainkat (3. sz. ábra), láthatjuk, hogy az önkormányzat-

ok értékelése esetén Észak-alföld a leginkább borúlátó mind a jó, mind a rossz válaszok ará-

nyát tekintve, de Észak-Magyarország helyzete is igen hasonló. A legtöbben Dél-Dunántúlon 

értékelik jónak saját önkormányzatuk helyzetét, míg a legkevesebb rossz válasz Közép-

Magyarországon van. 
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3. sz. ábra 
Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetének megítélése 2002. őszén, régiók szerint 
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A jövőbeli kilátások regionálisan hasonlóan alakulnak, mint a jelen helyzet megítélése. Észak-

alföldön és Észak-Magyarországon van a legtöbb pesszimista és egyben a legkevesebb opti-

mista, míg Dél-Dunántúlon remélik legtöbben az önkormányzat helyzetének javulását az el-

következendő évben. A legkevesebb pesszimista önkormányzati vezető pedig Közép-

Magyarországon van. A közepes válaszok túlsúlya is ebben a régióban a legszembetűnőbb. 

Több, mint 70 százalék gondolja, hogy az önkormányzat helyzete nem fog változni az elkö-

vetkezendő évben. 

4. sz. ábra 
Az önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 2002. őszén, régiók szerint 
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A településmérettel való összefüggést vizsgálva azt találtuk, hogy a lakónépesség növekedé-

sével csökken mind a helyzetet rossznak értékelők, mind a pesszimisták aránya. Ez alól egye-

dül a legkisebb települések jelen helyzetre vonatkozó válaszainak aránya a kivétel, ahol az ér-

ték nagyjából megegyezik az eggyel nagyobb településekével. Mind a jelenre, mind a jövőre 

vonatkozóan igaz, hogy a pozitív válaszok arányaiban nincsenek jelentős különbségek, és ha-

tározott tendencia sem figyelhető meg. A közepes válaszok mindkét esetben a legnagyobb te-

lepülések estén a legmagasabbak, a jövő kilátások esetén megközelítik a nyolcvan százalékot. 

2. sz. táblázat 
Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetértékelése és jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos 

várakozások, településnagyság szerint (százalék) 

Önkormányzat jelenlegi helyzete* Település mérete 
Rossz Közepes Jó Összesen (N) 

1000 fő alatt 44 48 8 100 (393) 
1000-2000 fő között 46 45 9 100 (150) 
2000-10 000 fő között 29 65 6 100 (146) 
10 000 fő fölött 20 72 8 100   (36) 
Összesen 40 52 8 100 (725) 

Önkormányzat jövőbeli kilátásai*  
Rosszabb lesz Nem változik Jobb lesz Összesen (N) 

1000 fő alatt 35 55 10 100 (396) 
1000-2000 fő között 31 57 12 100 (154) 
2000-10 000 fő között 26 64 10 100 (145) 
10 000 fő fölött 9 77 14 100 (35) 
Összesen 31 59 10 100 (730) 

*A chi négyzet szignifikancia szintje 0,05 alatt van 
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3. sz. táblázat 
Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetértékelése és jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos 

várakozások, településtípus szerint (százalék) 

Önkormányzat jelenlegi helyzete* Településtípus 
Rossz Közepes Jó Összesen (N) 

Község 42 50 8 100 (676) 
Város 19 73 8 100 (48) 
Összesen 40 52 8 100 (724) 

Önkormányzat jövőbeli kilátásai*  
Rosszabb lesz Nem változik Jobb lesz Összesen (N) 

Község 32 58 10 100 (682) 
Város 13 73 15 100 (48) 
Összesen 31 59 10 100 (730) 

*A chi négyzet szignifikancia szintje 0,05 alatt van 
 

Az ország jelenlegi helyzetének értékelésével kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy 

minden régióban jóval kedvezőbb megítélése, mint az önkormányzat saját helyzetértékelése 

(5. sz. ábra). Közép-Magyarországon látják legtöbben kifejezetten kedvezőnek a helyzetet, 

ahol a magyar gazdaság helyzetét legrosszabbnak látók aránya is a legkisebb egyben, 

mindössze 5 százalék. Közép-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon van 

a legtöbb borúlátó önkormányzati vezető. Mindent egybevetve Közép-Dunántúl látja 

leginkább kedvezőtlennek az ország jelenét, és egyben itt látják a helyzetet legtöbben 

közepesnek. 5. sz. ábra 
Az ország jelenlegi gazdasági helyzetének megítélése 2002 őszén, régiók szerint 
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Az ország gazdaságának jövőjére vonatkozó kilátások regionális alakulása kicsit másként ala-

kul, mint a jelen megítélése. Bár a pesszimisták Közép-Magyarországon vannak a legkeve-

sebben, de Észak-Magyarország és Dél-alföld helyzete is hasonló e szempontból. A legtöbb 

optimista önkormányzati vezetőt Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon találjuk. 

6. sz. ábra 
Az ország gazdasági helyzetének várható alakulása 2002 őszén, régiók szerint 
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A településméret és a településtípus sem az ország jelenével, sem jövőjével kapcsolatos vála-

szokkal nem mutat statisztikailag szignifikáns összefüggést, ezért ennek részletesebb elemzé-

sétől eltekintünk.  
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2. Az önkormányzatok informatikai felszereltsége 
 (Fleck Gábor, MTA Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi 

 Kutatások Központja) 
 

Megkérdeztük az önkormányzatokat, rendelkeznek-e személyi számítógéppel, illetve elérik-e 

és milyen módon az internetet. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból készítettünk egy 

összevont változót, mely a számítógéppel nem rendelkezéstől az ISDN-es vagy gyorsabb 

adatátvitelre képes internet-elérési módig terjedő skálát tartalmaz3. Az összevont változó se-

gítségével megvizsgáltuk, az önkormányzatoknak milyen az informatikai felszereltsége. Ezt 

megnéztük regionális és településméret szerinti bontásban is. 

Az önkormányzatoknak több, mint tizede egyáltalán nem rendelkezik személyi számítógéppel 

(1. sz. ábra), 27 százalékuknak csak gépe van, de nem rendelkezik internet-eléréssel, 17 

százaléknak van telefonos modemje, legnagyobb részüknek pedig ISDN-es vagy gyorsabb 

elérése van. A Nyugat-dunántúli települések önkormányzatai a legkevésbé felszereltek. Itt 

vannak legnagyobb arányban azok, akiknek számítógépük sincs, azok, akiknek csak 

számítógépük van, és egyben itt a legkisebb azok aránya, akik gyorsabb internet eléréssel 

rendelkeznek. A Dél-dunántúliak helyzete sem sokkal jobb, csupán a modemes elérhetőség 

szempontjából kerültek előnyösebb helyzetbe. Szintén minden szempontból Közép-

Magyarország van a legjobb helyzetben a régiók közül az informatikai felszereltség 

tekintetében. Kiugróan magas a nagy sebességű internetezés lehetőségének aránya és egyben 

itt a legkisebb a számítógéppel nem rendelkezők és a csak avval rendelkezők aránya is. Az 

összes többi régió messze elmarad tőle. 

                                                 

3 Az ide vonatkozó kérdések megtalálhatók az 1. sz. mellékletben (kérdőív 22, 23, 24. kérdés) 
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1. sz. ábra 
Az önkormányzatok informatikai felszereltsége, régiók szerint (százalék) 
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Az informatikai ellátottság és a település mérete között határozott tendenciát figyelhetünk 

meg. Minél nagyobb a település, annál jobban ellátott (2. sz. ábra). A 2000 fő alatti települé-

sek 20 százalékának számítógépe sincs, jelentős azok aránya, ahol csak számítógép van, de 

nincs internetezési lehetőség, és alig harminc százalék rendelkezik gyorsabb adatátvitellel. A 

10 000 fő feletti települések esetén alig akad olyan, ahol ne lenne számítógép és nyolcvan 

százaléknál ISDN-nel vagy gyorsabb módon érik el a világhálót. E kategóriában egyáltalán 

nincs olyan település, ahol van számítógép internet-hozzáférés nélkül. 

2. sz. ábra 
Az önkormányzatok informatikai felszereltsége, településnagyság szerint (százalék) 
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A településtípussal az informatikai felszereltség összefüggése elég határozottnak mutatkozik. 

Míg a községeknek 13 százalékában számítógép sincs, további 29 százalék pedig csak számí-

tógéppel rendelkezik, addig a városok közel 80 százaléka ISDN-es vagy gyorsabb adatátvitel-

lel rendelkezik. E kategóriában mindössze 4 százalék van, ahol nincs személyi számítógép, 

viszont nincs egyetlen se, ahol csak számítógép lenne, következésképpen 96 százalékuk ese-

tében valamilyen módon elérhető az internet. 

3. sz. ábra 
Az önkormányzatok informatikai felszereltsége, településtípus szerint (százalék) 
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Megkérdeztük az önkormányzati vezetőket arról is, ismerik-e a TÖOSZ-LOGIN internetes 

honlapját. A válaszok csak az információs ellátottsággal mutattak statisztikailag szignifikáns 

összefüggést (1. sz. táblázat). Bár a település méretével az összefüggés nem szignifikáns, de a 

tendencia azt mutatja, hogy minél nagyobb a település, annál ismertebb a honlap. A régiókkal 

összefüggésben láthatjuk, hogy a Közép-magyarországi és Dél-alföldi településeken ismerik 

leginkább a honlapot, abban a két régióban, ahol – mint azt a 7. sz. ábrán láthattuk – a legna-

gyobb arányban érik el valamilyen módon a világhálót. A honlap Közép-Dunántúlon a legke-

vésbé ismert. Az információs ellátottsággal való összefüggés magától értetődően adódna, de a 

helyzet nem annyira látszik triviálisnak. Láthatjuk, hogy az internetes elérhetőséggel nem 

rendelkező önkormányzatok vezetőinek is mintegy negyede ismerni véli a TÖOSZ-LOGIN 

internetes oldalát. Ennek több oka lehet. Egyrészt a válaszadónak lehet önkormányzaton kívül 
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internetezési lehetősége, másrészt olvashatott (például valamelyik, önkormányzatoknak szóló 

kiadványban) vagy hallhatott a honlapról, harmadrészt a név ismerősen csenghet, mivel a kér-

dezett tudja, mi az a TÖOSZ. Láthatjuk azt is, hogy az internetezés sebessége nem befolyásol-

ja az ismertség mértékét, a lassabb és a gyorsabb adatátvitellel rendelkező önkormányzatok 

vezetőinek egyaránt harmada hallott már a honlapról. E változó a településtípussal nem mutat 

semmilyen összefüggést. 

1. sz. táblázat 
A TÖOSZ-LOGIN közös honlapja ismertségének megoszlása (százalék) 

…településméret szerint* 
 Igen Nem Összesen (N) 
1000 fő alatt 28 72 100 (397) 
1000-2000 fő között 30 70 100 (153) 
2000-10 000 fő között 32 68 100 (148) 
10 000 fő felett 39 61 100   (36) 
Összesen 30 70 100 (734) 

…régiók szerint** 
Közép-Magyarország 40 60 100 (43) 
Közép-Dunántúl 23 77 100 (96) 
Nyugat-Dunántúl 26 74 100 (150) 
Dél-Dunántúl 34 66 100 (153) 
Észak-Magyarország 27 73 100 (142) 
Észak-alföld 29 71 100 (90) 
Dél-alföld 38 62 100 (60) 
Összesen 30 70 100 (734) 

…információs ellátottság szerint*** 
Nincs PC 25 75 100 (89) 
Csak PC 22 78 100 (196) 
PC + modem 34 66 100 (122) 
PC + ISDN vagy jobb 33 67 100 (318) 
Összesen 30 70 100 (725) 

*     A chi négyzet szignifikancia szintje:0,399 
**   A chi négyzet szignifikancia szintje:0,162 
*** A chi négyzet szignifikancia szintje:0,025 
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3. Néhány bekezdés a kisebbségi önkormányzatokról  
(Fleck Gábor, MTA Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kuta-

tások Központja) 
 

Az önkormányzatokat megkérdeztük arról, működik, vagy az elmúlt időszakban működött-e 

és ha igen, milyen kisebbségi önkormányzat működött a településen. Az adatokat kétfelé bon-

tottuk; elsőként a nemzeti kisebbségekhez tartozó önkormányzatokra vonatkozó adatokat 

elemezzük, azaz azok nem tartalmazzák a cigány szervezetekre vonatkozókat, melyeket ezt 

követően külön vizsgálunk meg. 

A nemzeti kisebbségek önkormányzatairól 

Elsőként megnéztük, hogy mely települések érintettek a kérdésben, azaz hol van, vagy volt az 

elmúlt ciklusban valamilyen kisebbségi önkormányzat. 

1. sz. táblázat 
A nemzeti kisebbségi önkormányzatok által érintett települések aránya (százalék) 

 Nem érintett Érintett N 
…régiók szerint 

Közép-Magyarország 65 35 100  (43) 
Közép-Dunántúl 71 29 100  (96) 
Nyugat-Dunántúl 92 8 100 (150) 
Dél-Dunántúl 73 27 100 (154) 
Észak-Magyarország 83 17 100 (141) 
Észak-alföld 94 6 100  (90) 
Dél-alföld 75 25 100  (59) 
Összesen 81 19 100 (733) 

…településméret szerint 
500 fő alatt 87 13 100 (214) 
500-1000 fő között 82 18 100 (191) 
1000-2000 fő között 80 20 100 (149) 
2000 fő felett 73 27 100 (180) 
Összesen 81 19 100 (734) 

 

Közép-Magyarországon vannak legnagyobb arányban olyan települések, ahol van valamilyen 

nemzeti kisebbségnek önkormányzata (1. sz. táblázat). Az arány meghaladja az egyharmadot. 
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Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Dél-alföld esetében az arányok egynegyed körül mozog-

nak, míg Nyugat-Dunántúlon és az Észak-alföldi régióban a tíz százalékot sem érik el. 

A település méretének egyértelmű hatása mutatkozik. A lakónépesség számával egyenes 

arányban nő a kisebbségi önkormányzatok létének valószínűsége. Míg 500 fő alatti települé-

seken alig éri el az egy hatodot, addig a 2000 fő feletti települések több mint negyedében van 

képviselete a kisebbségeknek. 

Mint láttuk, a települések 19 százaléka érintett a kérdésben, azaz vagy volt, vagy jelenleg is 

van kisebbségi önkormányzat. Ezek közül 44 százalékukban újonnan alakult, 70 százalékuk-

ban újjáalakult, és csupán 1 százalékban fordul elő, hogy a településen az előző ciklusban 

működött kisebbségi önkormányzat a mostani választásokkor megszűnt. 

Új kisebbségi önkormányzat Dél-alföldön a leggyakoribb, Közép- és Nyugat-Dunántúlon pe-

dig a legkevésbé jellemző. Ugyanakkor Nyugat-Dunántúlon a települések több, mint nyolcvan 

százalékában van újjáalakult szervezet. A településmérettel az összefüggés ugyan nem telje-

sen egyértelmű, de megállapíthatjuk, hogy mind újonnan, mind újjáalakult szervezet a legna-

gyobb településeken a leggyakoribb. 

A 141 érintett településen összesen 197 kisebbségi önkormányzat van, vagy volt az előző cik-

lusban (2. sz. táblázat). A szervezetek hatvan százaléka már az előző ciklusban is működött, 

és csupán egyetlen olyan van, mely most szűnt meg.  
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2. sz. táblázat 
A nemzeti kisebbségek önkormányzatainak alakulása a legutóbbi választásokon 

az érintett településeken (esetszámok)4 

 

Eddig nem volt, 
idén alakult 

Eddig is volt, idén 
újjáalakult 

Eddig volt, idén 
megszűnt 

N 

Bolgár 0 2 0 2 
Görög 0 3 0 3 
Horvát 11 12 0 23 
Lengyel 6 8 0 14 
Német 23 64 0 87 
Örmény 2 3 1 6 
Román 6 3 0 9 
Ruszin 4 2 0 6 
Szerb 0 7 0 7 
Szlovák 16 16 0 32 
Szlovén 4 2 0 6 
Ukrán 1 1 0 2 
Összesen 73 123 1 197 

Mivel egy településen több kisebbségi önkormányzat is működhet, ezért a válaszok összessége eltérhet 
a 100 százaléktól. 
 

Legtöbb önkormányzata a német kisebbségnek van a mintában, majd a szlovákok és a horvá-

tok következnek a sorban. A német önkormányzatoknak mintegy hetven százaléka korábban 

is működött. A szlovákok esetében a 32 szervezet fele most alakult, a horvátoknál az arány 

hasonló. Egyetlen szervezet szűnt meg a mostani választásokkor a mintába bekerült települé-

seken, a hat örmény kisebbségi önkormányzat egyike (a Veszprém megyei Bakonyoszlop kö-

zségben). 

A cigány kisebbségi önkormányzatokról 

A cigány kisebbségi önkormányzatok által érintett régiók közül kiemelkedik Észak-alföld és 

Észak-Magyarország, ahol a települések mintegy felén van vagy volt ilyen szervezet. Nyugat-

Dunántúlon ezzel szemben ez az arány mindössze 13 százalék, de Közép-Dunántúlon sem éri 

el az egyötödöt (3. sz. táblázat). 

                                                 

4 Az adatok csak a kisebbségi önkormányzatok által érintett településekre vonatkoznak, azaz az összes település 19 százalé-
kára. 

 19



3. sz. táblázat 
A cigány kisebbségi önkormányzatok által érintett települések 

arányának alakulása (százalék) 

 
Nem érintett Érintett Összesen 

(N) 
Összesen 67 33 100 (734) 

…régiók szerint 
Közép-Magyarország 58 42 100   (43) 
Közép-Dunántúl 81 19 100   (97) 
Nyugat-Dunántúl 87 13 100 (150) 
Dél-Dunántúl 65 35 100 (153) 
Észak-Magyarország 53 47 100 (142) 
Észak-alföld 49 51 100   (90) 
Dél-alföld 63 37 100   (59) 

…településméret szerint 
500 fő alatt 83 17 100 (214) 
500-1000 fő között 77 23 100 (191) 
1000-2000 fő között 58 42 100 (148) 
2000 fő felett 42 58 100 (180) 

…a nemzeti kisebbségi önkormányzatok léte szerint 
Nincs 69 31 100 (595) 
Van 55 45 100 (140) 

 

Akár a nemzeti kisebbségek esetében, itt is megfigyelhető, hogy a településmérettel egyene-

sen arányos a kisebbségi önkormányzatok általi érintettség. Míg az ötszáz fő alattiak esetében 

mindössze tizenhét, addig a 2000 fő felettieknél közel hatvan százalék. 

Megvizsgáltuk azt is, vajon a nemzeti kisebbségi önkormányzatok léte mennyiben befolyásol-

ja a cigány önkormányzatok alakulását. Azt tapasztaltuk, hogy ahol van valamilyen kisebbsé-

gi önkormányzat, ott másfélszer akkora a valószínűsége, hogy a település cigány önkormány-

zat által is érintett, mint ott, ahol nincsen. 

Cigány kisebbségi önkormányzatok esetében is megvizsgáltuk, mi történt a legutóbbi önkor-

mányzati választásokkor (4. sz. táblázat). Meghatározó regionális különbségeket ugyan nem 

találunk e szempontból, de láthatjuk, hogy Dél-alföldön viszonylag magas az újonnan alakult 

szervezetek aránya, míg Észak-Magyarországra inkább az állandóság jellemző, bár ebben a 

régióban a megszűnt önkormányzatok aránya megközelíti a tíz százalékot. 
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4. sz. táblázat 
A cigány kisebbségi önkormányzatok alakulása a legutóbbi választásokon 

az érintett településeken (százalék) 

  

Eddig nem 
volt, idén ala-

kult 

Eddig is volt, 
idén újjáalakult 

Eddig volt, 
idén megszűnt 

Összesen (N) 

…régiók szerint 
Közép-Magyarország 35 65 0 100   (17) 
Közép-Dunántúl 39 61 0 100   (18) 
Nyugat-Dunántúl 40 60 0 100   (20) 
Dél-Dunántúl 36 57 7 100   (55) 
Észak-Magyarország 20 71 9 100   (66) 
Észak-alföld 26 68 6 100   (47) 
Dél-alföld 45 50 5 100   (22) 
Összesen 31 63 6 100 (245) 

…településméret szerint 
500 fő alatt 49 43 8 100   (35) 
500-1000 fő között 36 62 2 100   (44) 
1000-2000 fő között 36 58 6 100   (62) 
2000 fő felett 21 74 5 100   (105) 
Összesen 31 64 5 100 (246) 

 

Bár a településmérettel az összefüggés nem minden kategóriában egyértelmű, annyit megálla-

píthatunk, hogy frissen alakult cigány önkormányzat inkább a kisebb településeken valószínű, 

míg a legnagyobb kategóriában legvalószínűbb, hogy újjáalakult szervezetet találunk. 

A mintában összesen 13 olyan település van, ahol megszűnt a cigány önkormányzat a leg-

utóbbi választásokkor (5. sz. táblázat). 
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5. sz. táblázat 
A település lakosságának és a cigány lakosok száma és aránya 

azokon a településeken, ahol a 2002-es választásokkor megszűnt a cigány önkormányzat 

Település neve Teljes lakosság 
száma 

Cigányok száma Cigányok aránya 

Adács 2859 250 9 
Ároktő 1271 500 38 
Aszaló 2026 400 20 
Csököly 1133 450 39 
Dunavecse 3890 200 5 
Hollád 324 125 38 
Kisnamény 376 90 22 
Lánycsók 387 150 6 
Majs 1098 200 17 
Mátraverebély 2021 700 33 
Mihálygerge 739 50 7 
Pély 1609 350 21 
Piricse 1890 600 32 
Tiszaberce 2108 450 22 
Átlag 1503 316 22 
Országos átlag5 3534 304 11 

 

E településekről nem mondható el, hogy mindegyik kisközség lenne (közülük összesen három 

ötszáz fő alatti). A cigányok létszáma és aránya is az esetek felében meghaladja a cigányok 

lakta községekre jellemző értékeket. A megszűnés oka tehát nem kereshető egyszerűen a tele-

pülés és a közösség méretében. Bár a szervezetek alakulása attól nem is független. Ott a leg-

magasabb a településen élő cigányok átlagos száma, ahol korábban is volt cigány önkormány-

zat, és a 2002-es választásokon is meg tudott alakulni (6. sz. táblázat).  

                                                 

5 Csak a cigányok által lakott települések adatai alapján. 
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6. sz. táblázat 
A cigány lakosság átlagos száma és aránya a cigány önkormányzatok alakulása szerint, 

a cigány lakosság településen belüli elhelyezkedése alapján (átlag, százalék) 

 
Eddig nem volt, 

idén alakult 
Eddig is volt, 

idén újjáalakult 
Eddig volt, idén 

megszűnt Összesen  

 Fő Arány Fő Arány Fő Arány Fő Arány N 
Elkülönült, telep-
szerű 452 9 657 20 - - 622 18 18 

Elszórt 140 13 708 17 108 30 462 16 80 
Vegyes 364 16 954 19 357 21 744 18 144
Összesen 272 14 853 18 316 22 642 17 242
 

Mind a frissen alakult, mind a megszűnt szervezetek településein a cigány lakosok átlagos 

száma annak jóval alatta marad. A cigányok aránya viszont nem mutatkozik meghatározó té-

nyezőnek. Láthatjuk azt is, hogy a frissen alakult szervezetek esetében a telepszerű körülmé-

nyek között élő cigányság esetében találjuk a legnagyobb közösségeket, a településen elszór-

tan élőknél pedig a legkisebbeket. A településen való elhelyezkedés szempontjából mindhá-

rom kategóriában ott találjuk a legmagasabb számú cigány lakost, ahol korábban is volt ki-

sebbségi önkormányzat, és most újjáalakult. Úgy tűnik, hogy míg a nagyobb közösségekre in-

kább jellemző, hogy korábban már tudtak alakítani önkormányzatot, és azt sikerült is fenntar-

tani, a cigányság településen belüli aránya sem a szervezetek megtartásában, sem alakulásá-

ban nem játszik komolyabb szerepet. 
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4. Magyarország településeinek cigány lakossága  
(Fleck Gábor, MTA Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi 

 Kutatások Központja) 
 

Adataink alapján megpróbáltuk megbecsülni, hogy az önkormányzati szakemberek becslései 

alapján a cigány lakosság mekkora arányát teszi ki a települések teljes lakosságának. Becslé-

seinket összehasonlítottuk korábbi vizsgálatok eredményeivel.  

Elsőként megnéztük, a korábbi vizsgálatok milyen arányokat mutatnak országosan (1. sz. táb-

lázat). A legnagyobb arányt az 1992. évi becslés adja, ahol a cigányság aránya országosan 5 

% körül mozog. 

 

1. sz. táblázat 
A cigány lakosság aránya a korábbi három vizsgálatban6 (százalék) 

 BECS92 NÉPSZ90 CIKOBI 
Magyarország összesen Budapest nélkül 5,1 1,9 4,2 
Magyarország összesen 4,5 1,6 - 

 

Megnéztük e korábbi kutatások és a mi két hullámunk adatait a mintánkban szereplő települé-

sekre vetítve. Mindegyik kutatás eredménye nagymértékben emelkedett, de különösen a 92-es 

becslés arányszáma. E jelenség mögött többféle ok is húzódhat, melyek kifejtésébe nem kívá-

nunk belekezdeni, határozott magyarázatot nem találtunk rá. 

A mintában szereplő településekre vonatkoztatva immár továbbiakban az összes kutatás 

eredményét, 2002-es adataink leginkább tavalyi mérésünkhöz állnak közel (2. sz. táblázat). 

Mindössze 0,6-nyi az eltérés a két arány között. A cigányság arányainak becslésénél mindig 

felmerül az alulbecslés problémája. Adataink alapján úgy tűnik, az önkormányzati kérdőíves 

felmérésre ez kevésbé mondható el. A korábbi vizsgálatok közül leginkább az 1992-es becslés 

adataihoz állnak közel számaink, akárcsak az elmúlt évben, a másik két vizsgálat jóval e két 

adat alatt marad. 

                                                 

6 Az 1992-es becslés (BECS92) az általános iskolások adatai, a KSH 1992. évi továbbvezetett népességadatai, valamint az 
1993. évi cigányvizsgálat adatai alapján készült. Az 1990-es népszámlálás adatai (NÉPSZ90) az adott településen élő, ma-
gukat cigány nemzetiségűnek valló, cigány anyanyelvű vagy cigány nyelvű népesség 1990. évi lakosságszámhoz viszonyí-
tott arányát mutatják, a CIKOBI összeírásának adatai (CIKOBI) a nyolcvanas évek közepe települési tanácsi létszámadatai-
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2. sz. táblázat 
A cigány lakosság aránya négy különböző vizsgálatban7 

 BECS92 NÉPSZ90 CIKOBI TÖA2001 TÖA 2002 
N 716 717 717 727 735 
Átlag (%) 7,8 2,9 4,4 9,4 8,8 
Maximum 65,4 74,3 56,7 93,6 100,00 

 

Milyen eltérések tapasztalhatók a BECS92 és a TÖA ez évi becslése között regionálisan? (3. 

sz. táblázat). A különbség egyetlen régió, Dél-Dunántúl esetében látszik igazán jelentősnek. 

Többnyire a Tárki önkormányzati adatai mutatnak magasabb értéket, mely alól egyetlen kivé-

tel Észak-Magyarország, ahol az eltérés kevesebb, mint egy százaléknyival marad alatta a 92-

es becslésnek. 

Előzetesen azt feltételeztük, hogy az eltérések a nagyobb települések esetében nagyobbak 

lesznek, hiszen ott nehezebb becsülni. Az adatok ezt csak részben igazolják. Ha a legkisebb 

településkategóriától eltekintünk, az összefüggés igaz, azaz minél nagyobb a település, annál 

nagyobb a két becslés közötti különbség. Az ötszáz fő alatti települések esetében azonban 

ugyanakkora az eltérés, mint a 2000 fő felettieknél.  

                                                                                                                                                         

nak feldolgozásán nyugszik. (Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Socio-typo, Budapest: 
1998, 321-2) 

7 A táblázat csak a 2002-es vizsgálatban szereplő települések adatait tartalmazza. A TÖA2001 a Tárki elmúlt évi önkormány-
zati vizsgálatának (Fleck Gábor: Hányan vannak a cigányok? In: Simonovits – Fleck: Jelentés, A TÁRKI Önkormányzati 
Adatbank 2001 őszi adatfelvétele. Kutatási jelentés. Tárki, 2002, 33), a TÖA2002 pedig a jelen vizsgálatnak adatait tartal-
mazza. 
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3. sz. táblázat 
A cigány lakosság arányának két becslése közötti eltérések 

 BECS92 
(%) 

TÖA2002 
(%) Különbség 

Összesen 7,8 8,8 1,0 
…régiónként 

Közép-Magyarország 3,9 4,0 0,1 
Közép-Dunántúl 2,1 3,0 0,9 
Nyugat-Dunántúl 2,5 2,8 0,3 
Dél-Dunántúl 10,7 14,1 3,4 
Észak-Magyarország 15,6 14,7 -0,9 
Észak-alföld 11,3 12,3 1,0 
Dél-alföld 2,9 3,7 0,8 

…településméret szerint 
500 fő alatt 8,4 10,1 1,7 
500-1000 fő között 8,1 7,5 -0,6 
1000-2000 fő között 8,6 9,7 1,1 
2000 fő felett 6,2 7,9 1,7 

…a cigány lakosság száma alapján 
0 3,6 0,0 -3,6 
1-25 4,2 2,4 -1,8 
26-100 8,6 9,2 0,6 
101-200 10,6 17,9 7,3 
201- 15,8 23,1 7,3 

 

Másik feltételezésünk az volt, hogy minél nagyobb a cigányság száma a településen, annál 

nehezebb a becslés, tehát annál nagyobb lehet az eltérés. Ezt is csak részben támasztják alá 

számaink. Ahol ugyanis az önkormányzati vezetők szerint egyáltalán nem élnek cigányok, ott 

a 92-es becslés 3,6 százalékos arányt állapít meg, ahol számuk 25 alatti, a 92-es becslés 

ugyancsak valamivel a mi becslésünk felett marad. A 100 fő alatti cigányság esetén az eltérés 

a legkisebb, a 100 fő fölötti két kategória esetében egyformán jelentős különbséget tapaszta-

lunk a mi adataink javára. Itt több, mint 7 százaléknyival a tíz évvel ezelőtti vizsgálat adatai 

fölé becsültük az arányokat. 

Feltételeztük azt is, hogy a két becslés közötti különbségeket valós népességváltozások okoz-

hatják. Mivel az önkormányzati vezetők erre vonatkozóan is szolgáltak adatokkal, megvizs-

gáltuk, vajon mennyire magyarázható az eltérés demográfiai okokkal (4. sz. táblázat). 
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4. sz. táblázat 
A cigány lakosság arányának két becslése közötti eltérések, 

a cigány népesség számának becsült változása tükrében8 

 BECS92 
(%) 

TÖA 
2002(%) Különbség 

Nem változott 5,7 5,2 -0,5 
Növekedett 10,9 14,5 3,6 
Csökkent 5,8 5,7 -0,1 
Összesen 9,2 11,3 2,1 

 

Ahol az önkormányzati vezetők azt érzékelték, hogy a cigány népesség száma nem változott 

az elmúlt tíz évben, az eltérés valóban kis mértékű, míg ahol növekedést érzékeltek, ott adata-

ink 3,6 százaléknyival a korábbi becslés számai felett vannak. A csökkenést azonban a becslé-

sek eltérései egyáltalán nem tükrözik vissza. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy felülbecslése-

ink egy része mögött valóságos népességnövekedés állhat. 

Megnéztük, mintánkban mely településeken teszik ki a cigányok a lakosság legalább felét (5. 

sz. táblázat) Összesen tizenhárom ilyen települést találtunk a mintában. Két olyan település 

van, ahol a teljes lakosság cigány: a csereháti térségben lévő Csenyéte és a Dél-dunántúli 

Pálmajor, és további kettő, ahol az arány meghaladja a nyolcvan százalékot: Rinyabesenyő és 

Tiszabő. 

5. sz. táblázat 
A cigány lakosság aránya azokon a településeken, 
ahol az meghaladja az ötven százalékot (százalék) 

Településnév Cigány lakosság aránya a településen 
Rinyabesenyő 87,8 
Somogyaracs 52,9 
Csenyéte 100,0 
Kisszentmárton 50,6 
Szemere 57,5 
Tiszabő 83,5 
Kistamási 54,1 
Lúzsok 60,3 
Kovácsvágás 56,5 
Sósvertike 50 
Szakácsi 52,4 
Tarnabod 60,4 
Pálmajor 100 
Összesen 66,4 
A cigányok által lakott települések átlaga 11,4 

                                                 

8 A táblázat csak azon települések adatait tartalmazza, ahol az önkormányzati vezetők megítélése szerint élnek cigányok. 
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A cigányság számának alakulása 

Ebben a fejezetben csak azokat az önkormányzatokat elemezzük, ahol a vezetők állítása sze-

rint élnek cigányok, vagyis a teljes minta 77 százalékát, azaz a minta elemszáma 735-ről 568-

ra csökken. 

Az önkormányzati vezetők elmondták, mi a véleményük arról, hogy az elmúlt tíz évben ho-

gyan alakult a cigányság száma településükön. A válaszolók kétharmada növekedést észlelt, 

és mindössze 6 százalék gondolta azt, hogy a cigányok kevesebben lettek az elmúlt évtized 

alatt (6. sz. táblázat). Akik nem éreztek változást, azok aránya alig haladja meg az egynegye-

det. 

Megvizsgáltuk, hogy adatainkat mennyire befolyásolja cigányság lakosságon belüli aránya. 

Az összefüggés határozott tendenciát mutat. Minél nagyobb a cigányság aránya, annál való-

színűbb, hogy a válaszadók növekedést érzékelnek, illetve annál kevésbé, hogy csökkenést 

vagy stagnálást. Húsz százalék fölötti cigányarány esetén a települések kilencven százaléka 

gondolja, hogy a cigányok száma növekedett 1992 óta. 

A településméret hasonló összefüggést mutat a változás érzékelésével. Minél nagyobb telepü-

lések adatait nézzük, annál nagyobb a cigányok számának növekedését érzékelők aránya és 

annál ritkább, hogy a válaszadók nem érzékelnek változást. A csökkenés nem mutat határo-

zott eltéréseket. 
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6. sz. táblázat 
A cigány lakosság számának alakulása az elmúlt tíz évben 

az önkormányzatok megítélése szerint (százalék) 

 ...nem 
változott ...növekedett ...csökkent Összesen N 

Összesen 28 66 6 100 559 
… a cigány lakosság aránya szerint 

   -2% 49 41 10 100 163 
2-8% 32 60 8 100 148 
8-20% 17 81 2 100 131 
20%- 8 90 2 100 116 

…a település mérete szerint 
500 fő alatt 35 56 9 100 140 
500-1000 fő között 35 60 5 100 150 
1000-2000 fő között 24 70 6 100 114 
2000 fő felett 19 77 4 100 155 

…régiók szerint 
Közép-Magyarország 33 61 6 100 36 
Közép-Dunántúl 40 53 7 100 72 
Nyugat-Dunántúl 37 53 10 100 76 
Dél-Dunántúl 37 58 5 100 138 
Észak-Magyarország 13 81 6 100 119 
Észak-alföld 12 84 4 100 74 
Dél-alföld 33 65 2 100 43 

…a cigány lakosság településen való elhelyezkedése szerint 
Elkülönült, telepszerű 15 79 6 100 33 
Elszórt 23 71 6 100 206 
Vegyes 32 62 6 100 297 

 

Regionálisan vizsgálva az eltéréseket, ugyancsak jelentős különbségeket találunk. Míg Észak-

alföldön és Észak-Magyarországon jelentős arányban, nyolcvan százalék fölött érzékelnek 

növekedést, addig ez az arány Közép- és Nyugat-Dunántúlon alig haladja meg az ötven száza-

lékot, és Dél-Dunántúlon is hatvan százalék alatt marad. Stagnálást is a három dunántúli régi-

óban tapasztaltak legnagyobb, negyven százalék körüli arányban.  

Az önkormányzatok legerősebb növekedést azon településeken érzékelnek, ahol a cigányság 

telepszerű körülmények között él, legkevésbé erőset pedig ott, ahol mind a telepi, mind az el-

szórt elhelyezkedés egyszerre van jelen. A népességcsökkenést egyformán alacsony arányban 

határozzák meg mindhárom kategóriában. 
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Az önkormányzati vezetők elmondhatták véleményüket arról is, minek tudják be a cigány la-

kosság számában bekövetkezett változásokat (7. sz. táblázat). A vándorlást mintegy húsz szá-

zalék jelöli meg okként, a népszaporulat-változást és a kettő együttes hatását pedig negyven 

százalék körül gondolják a számváltozások mögött. Míg a cigányok számának csökkenését 

inkább magyarázzák vándorlással, addig a növekedés mögött inkább népszaporulat-változást 

látnak a válaszadók.  

7. sz. táblázat 
A cigány lakosságszám változásának oka az elmúlt tíz évben 

a változás iránya szerint (százalék) 

Az elmúlt 10 évben a cigány 
lakosság száma… 

 

...növekedett ...csökkent 
Összesen 

Mindkettő egyformán 40 30 39 
Inkább vándorlás 15 64 19 
Inkább népszaporulat 45 6 42 
Összesen 100 100 100 

Mi a változás oka 

N 367 33 400 
 

Megnéztük, melyek azok a települések, ahol az elvándorlás olyan mértékű, hogy a cigány la-

kosság száma az elmúlt tíz évben csökkent az önkormányzati vezetők megítélése szerint. Ösz-

szesen hat ilyen települést találtunk mintánkban (8. sz. táblázat). Az egyetlen Somogy megyei 

Büssüt kivéve a cigányság aránya e településeken nem éri el a tíz százalékot, sőt két esetben a 

fél százalékot sem. Ezen települések megyék szerint, vagy regionálisan sem különíthetők el a 

többitől, az ország különböző pontjain helyezkednek el. 

 

8. sz. táblázat 
Azon települések, ahol a cigányság száma az elmúlt tíz évben csökkent, 

és nagy mértékű az elvándorlás 
Település Megye Cigányság aránya a 

településen 
Büssü Somogy 32,4 
Fényeslitke Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,4 
Nagyveleg Fejér 0,3 
Nemessándorháza Zala 0,3 
Taliándörögd Veszprém 1,3 
Udvar Baranya 6,7 
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Az önkormányzati vezetők igen hasonlóan látják a jövőt, mint ahogy a múltat ítélték meg. A 

megkérdezettek kétharmada gondolja azt, hogy 2010-ig a cigányok száma növekedni fog, 30 

százaléka stagnálást, 4 százalék pedig csökkenést vár az elkövetkező években (9. sz. táblázat). 

A cigányarány szerinti megoszlások is hasonlóan alakulnak, mint a múlt megítélésekor: minél 

magasabb a cigányok aránya, annál valószínűbb, hogy növekedést, és annál kevésbé valószí-

nű, hogy stagnálást vagy csökkenést prognosztizálnának. Húsz százalék fölötti cigány arány 

esetében a növekedést sejtők aránya meghaladja a kilencven százalékot. 

 

9. sz. táblázat 
A cigány lakosság számának várható  változása 2010-ig 

az önkormányzatok megítélése szerint (százalék) 

 … nem 
változik ...növekszik ...csökken Összesen N 

Összesen 30 66 4 100 560 
… a cigány lakosság aránya szerint 

   -2% 57 35 8 100 162 
2-8% 32 64 4 100 148 
8-20% 14 83 3 100 132 
20%- 6 93 1 100 118 

…a település mérete szerint 
500 fő alatt 37 58 5 100 141 
500-1000 fő között 31 64 5 100 150 
1000-2000 fő között 28 68 4 100 114 
2000 fő felett 23 74 3 100 155 

…az elmúlt tíz év cigány lakosságszám-változása alapján 
Nem változott 67 28 5 100 157 
Növekedett 12 87 1 100 367 
Csökkent 49 15 36 100 33 

…a cigány lakosság településen való elhelyezkedése szerint 
Elkülönült, telepszerű 21 73 6 100 33 
Elszórt 30 67 3 100 206 
Vegyes 29 65 6 100 298 

 

A településmérettel való összefüggés azonos irányú, de mértéke valamivel kisebb, mint a ci-

gányarány esetében. A nagyobb települések felé haladva egyre magasabb a cigányszám növe-

 31



kedését, és egyre kevésbé annak stagnálását sejtők aránya. A csökkenés nem mutat különbsé-

geket e szempontból. 

A múlt megítélése valóban erősen befolyásolja a jövőképet. Akik azt érzékelték, hogy telepü-

lésükön az elmúlt tíz évben nem változott a cigányok száma, azok több mint kétharmada gon-

dolja, hogy az továbbra is stagnálni fog, közel harminc százalék azonban növekedést prog-

nosztizál. Akik növekedést tapasztaltak korábban, azok közel kilencven százaléka sejti 

ugyanezt az irányú változást a jövőben. Akik korábban csökkenésről számoltak be, azok vála-

sza megoszlik a csökkenést és a stagnálást sejtők között, de ez utóbbi kategóriában magasabb, 

közel ötven százalékos arányuk. 

A telepi cigányok jelenléte növeli a népszaporulat prognosztizálásának valószínűségét. A má-

sik két kategória között azonban nincs különbség ebből a szempontból. Az adatok erősen ha-

sonlítanak a múlt megítélésének adataihoz. 

Cigányság és migráció 

 

Összességében a bevándorlás mértéke erősebb a vizsgált településeken, mint a kivándorlásé 

minden kategóriában. Míg erős bevándorlásról – különösen a környékbeli községek esetében 

– nyugodtan beszélhetünk, addig erős kivándorlásról csak néhány esetben. Mind a kivándor-

lás, mind a bevándorlás esetén a környező községre igaz leginkább a migráció erős mértéke. 

Ugyancsak igaz, hogy Budapestet és külföldet említik a legkisebb arányban az önkormányzati 

vezetők, mint lehetséges migrációs kibocsátó vagy célterületet.  
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10. sz. táblázat 
A településeken jellemző migráció iránya és mértéke 

 Nincs Közepes Erős Összesen N 
Bevándorlás 

Környező községből 41 39 20 100 481 
Környező városból 55 35 10 100 434 
Távolabbi községből 52 39 9 100 447 
Budapestről 84 11 5 100 421 
Külföldről 98 2 0 100 408 

Kivándorlás 
Környező községbe 59 34 7 100 485 
Környező városba 70 25 5 100 445 
Távolabbi községbe 69 27 4 100 447 
Budapestre 87 10 3 100 432 
Külföldre 96 3 1 100 417 

 

A válaszadók alig harmada gondolja, hogy településére nincs bevándorlás a cigány népesség 

köréből, 42 százalék gyenge, 28 pedig erős bevándorlásról számol be (11. sz. táblázat). Akik 

azt gondolják, hogy az elmúlt tíz évben a cigány lakosság száma nem változott, azok kéthar-

mada nem érzékel bevándorlást sem, míg a népességnövekedést érzékelők 85 százaléka érzé-

kel valamilyen mértékű beáramlást. Az elmúlt időszakban a cigányok számának csökkenését 

érzékelők csupán harmada gondolja, hogy településére nem jellemző a cigány népesség 

beköltözése, közel 60 százalék gyenge bevándorlásról számol be. 

11. sz. táblázat 
A cigányok településre való bevándorlásának mértéke 

az elmúlt tíz év lakosságszám-változása alapján (százalék)9 

 Nincs Közepes Erős Összesen N 
Nem változott 67 27 6 100 105 
Növekedett 15 47 38 100 272 
Csökkent 34 58 8 100 26 
Összesen 30 42 28 100 403 

 

 

                                                 

9 Eredetileg öt darab ötfokú skála értékeit vontuk össze három kategóriává. Nincs: semmilyen irányból nincs bevándorlás, 
közepes: a 2-es és 3-as válaszok dominálnak, erős: a 4-es és 5-ös válaszok dominálnak. 
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Ha a cigányság településről való elvándorlását vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a válaszadók fele 

egyáltalán nem érzékel ilyen irányú népmozgást (12. sz. táblázat). Egyharmad körüli azok 

aránya, akik gyenge, 14 százalék, akik erős kivándorlást jeleznek. A cigány népességváltozást 

elmúlt évtizedben nem érzékelők közel 70 százaléka vallja, hogy településéről nem vándorol-

nak el cigányok, a növekedést érzékelőknek azonban nagyobb része számol be elvándorlásról. 

Az e kategóriába tartozók több mint fele érzékel valamilyen mértékű kifelé áramlást. A csök-

kenést tapasztalóknak pedig több mint fele gyenge, közel harmada határozott elvándorlásról 

számol be. 

 

12. sz. táblázat 
A cigányok településről való elvándorlásának mértéke 

az elmúlt tíz év lakosságszám-változása alapján (százalék)10 

 Nincs Közepes Erős Összesen N 
Nem változott 69 23 8 100 108 
Növekedett 47 38 15 100 291 
Csökkent 15 55 30 100 20 
Összesen 51 35 14 100 419 

 

Előzetesen azt vártuk volna, hogy a cigány lakosság csökkenését érzékelők nagy arányban 

számolnak be elvándorlásról, a növekedést érzékelők pedig bevándorlásról. Azt tapasztaltuk 

azonban, hogy a különbségek nem annyira határozottak, ezért megvizsgáltuk az összesen tíz 

népmozgás-változó együttes hatását faktoranalízis segítségével. Azt tapasztaltuk, hogy a kü-

lönböző irányú népmozgások nem irány, hanem távolság szerint rendeződtek három csoport-

ba. Az elsőben a környező község és város a kibocsátó és befogadó, a másodikban a távolabbi 

község és Budapest, míg a harmadikban külföld (13. sz. táblázat). 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Az elvándorlás mutatóit a bevándorláséval azonos módon képeztük. 
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13. sz. táblázat 
A változók súlyai a három kapott faktoron11 

Migráció iránya 
(eredeti változók) 

F1 
Környék 

F2 
Távolabbi 
település 

F3 
Külföld 

Környező községből 0,67 0,35 0,04 
Környező városból 0,66 -0,07 -0,07 
Távolabbi községből 0,00 0,82 0,02 
Külföldről 0,07 0,04 0,85 
Környező községbe 0,73 0,26 -0,05 
Környező városba 0,70 -0,06 0,26 
Távolabbi községbe 0,24 0,75 0,14 
Külföldre -0,02 0,21 0,81 

 

A továbbiakban a három faktorból képzett változók megoszlásait elemezzük. Leginkább a 

környéken való népmozgás jellemző a cigány népességre, valamivel kisebb a távolabbi tele-

pülések, és csekély mértékű a más országok érintettsége e szempontból, ha a főátlagokat néz-

zük (14. sz. táblázat). Mind a környékbeli, mind a távolabbi települések leginkább a nagyobb 

cigányarányok esetén érik el a legmagasabb vándorlási mértéket, a külföld szerepe pedig a ci-

gányok arányával fordítottan arányos. 

A környéken való mozgás esetén semmilyen összefüggést nem állapíthatunk meg a település 

méretével, távolabbi települések esetén a legnagyobb településeken valamivel erősebbnek 

mutatkozik. A külföld szerepe is nő a nagyobb települések felé haladva. 

                                                 

11 A kérdéseket lásd a kérdőívben (1. sz. melléklet, 31, 32. kérdés) A faktorképzés során a Budapestre vonatkozó két kérdést 
kihagytuk, mivel egyik faktoron sem szerepelt magas súllyal. 
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14. sz. táblázat 
A cigányok népmozgásának mértéke (átlag) 12 

 Környék Távolabbi település Külföld 
Összesen 31,8 26,5 7,4 

… a cigány lakosság aránya szerint 
   -2% 31,4 24,0 7,8 
2-8% 29,0 26,6 7,5 
8-20% 32,5 28,4 7,2 
20%- 35,0 27,8 6,8 

…a település mérete szerint 
500 fő alatt 32,0 26,2 7,0 
500-1000 fő között 32,5 24,8 6,9 
1000-2000 fő között 27,9 25,2 7,6 
2000 fő felett 33,6 29,6 8,1 
 

A cigány önkormányzatok léte, illetve a cigányság településen való elhelyezkedése a migráci-

óval semmilyen összefüggést nem mutat. 

Ha a regionális eltéréseket vizsgáljuk, nagyobb különbségeket találunk az egyes területek kö-

zött (15. sz. táblázat). Közép-Magyarország tér el leginkább az átlagtól, ahol a távolabbi tele-

pülések súlya nagyobb, mint a környékbelieké. A környékbeli települések szerepe a népmoz-

gásban Nyugat- és Dél-Dunántúlon a legerősebb, ahol egyben a távolabbi települések szerepe 

a legalacsonyabb. Feltételezhetjük, hogy – mivel ezekben a térségekben leginkább jellemzőek 

az aprófalvak – itt néhány kis település közötti folyamatos lakosságcserével van dolgunk13. 

Ha ez így van, e térségeket egészen más módon kell értékelni népmozgás szempontjából. Kis 

települések esetén ugyanis például házasság sem igen képzelhető el településváltás nélkül. 

                                                 

12 Mindhárom faktor-változó egy-egy 0-tól 100-ig terjedő skálát tartalmaz, ahol a 0 a kevéssé jellemzőt, a 100 az erősen jel-
lemzőt jelenti. 

13 A településméret és a régiók összefüggéseit tartalmazó táblázatot lásd a mellékletben (M1. sz. táblázat). 
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15. sz. táblázat 
A cigányok népmozgásának mértéke régiónként (átlag) 

 Környék Távolabbi 
település

Külföld 

Közép-Magyarország 18,6 34 6,6 
Közép-Dunántúl 29 26,8 7,9 
Nyugat-Dunántúl 35,3 22,8 6,8 
Dél-Dunántúl 35 23,3 8,2 
Észak-Magyarország 32 24,8 6,7 
Észak-alföld 30,8 32,5 8,1 
Dél-alföld 32,2 29,3 6,4 
Összesen 31,8 26,5 7,4 

 

Láthatjuk még, hogy a külföld jelentősége nem változik jelentősen a régiók között, bár Dél-

Dunántúlon és Észak-alföldön valamivel nagyobb, Dél-alföldön és Közép-Magyarországon 

pedig kisebb az átlagosnál. 

Megnéztük, hol jelezték az önkormányzati vezetők cigányok elvándorlását külföldre, illetve 

bevándorlását külföldről. A mintában összesen tizennyolc településről távoznak cigányok kül-

földre: Balatonfüred, Bátaszék, Dencsháza, Dombóvár, Eger, Fényeslitke, Iharos, Jánosháza, 

Jászszentandrás, Kisdér, Kölked, Lakócsa, Nagyveleg, Nyírtura, Pátka, Sáska, Székesfehér-

vár. Cigányok külföldről való bevándorlását pedig kilenc település jelezte: Apaj, Békéscsaba, 

Dombóvár, Kaposvár, Karancslapujtő, Kevermes, Kiskunfélegyháza, Letenye, Nyírtura, 

Szőkedencs, Tét. 

 

Etnikai egyenlőtlenségek a településeken 

Az önkormányzati vezetők néhány becsült adatot közöltek egyrészt a szociális támogatások 

két fajtájáról, másrészt az iskoláztatással kapcsolatban. Ezekből egyrészt megtudhattuk, 

mennyire becsülik a településen élő, aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyé-

ben részesülők, valamint a közhasznú munkások számát összesen, illetve hogy ebből mennyi 

a cigány. Másrészt arra vonatkozóan van adatunk, hogy hány iskoláskorú él a településen, és 

ezek közül hány jár iskolába saját településén, hány jár más településre, szintén a teljes, illetve 

a cigány lakosságra bontva. 
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Szociális támogatások 

Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy mivel az aktív korú munkanélküliek rendszeres 

szociális segélyét a legtöbb rászorult kapja, ezt tekinthetjük a szociális rászorultság egyfajta 

mutatójának. A közhasznú munkásként való alkalmazás azonban erősen korlátos támogatási 

forma, így a rászorultak teljes köre nem részesülhet benne. Először megnéztük, hányan része-

sülnek a szociális támogatásban a teljes lakosságban, és hányan a cigányok közül. E két muta-

tó aránya jelzi a cigányság rászorultságának mértékét a teljes lakosságon belül (rászorultsági 

arány). Ezek után megnéztük, milyen arányban foglalkoztatják közhasznúként a teljes lakos-

ságot, illetve a cigányokat. E két szám aránya a közhasznú foglalkoztatásban meglévő etnikus 

arányokat jelzi (támogatottsági arány). Az így kapott két arányszám hányadosa pedig egyfajta 

etnikai alapú támogatási egyenlőtlenséget fejez ki (egyenlőtlenségi együttható). Amennyiben 

ez a szám egy alatt van, a cigány lakosság rászorultságát kevésbé támogatja az önkormányzat 

közhasznú munkával, mint a teljes lakosság esetében, ha pedig egy fölött, az azt jelzi, hogy az 

önkormányzatok a szegény cigányokat nagyobb eséllyel foglalkoztatja közhasznúként, mint a 

szegény nem cigányokat. Itt meg kell jegyezzük, hogy a közhasznú munka igen ellentmondá-

sos támogatási forma. Az önkormányzatok többnyire olyan alacsony presztízsű munkákat vé-

geztetnek el ennek keretében, melyek nemcsak hogy nem örvendenek nagy társadalmi meg-

becsülésnek, de gyakran kifejezetten negatív bélyeget kapnak, stigmatizáltak14.  

A cigány lakosság rászorultsági mutatója a teljes lakosságénak háromszorosa (16. sz. táblá-

zat), a támogatottsági mutató pedig négyszerese. Ha korábbi hipotéziseink helyesek, ez azt je-

lenti, hogy a cigányság valamivel rászorultsága felett van közhasznúként foglalkoztatva, ha a 

teljes átlagot nézzük. Láthatjuk azt is, hogy a cigányság arányával egyenes arányban nő a rá-

szorultság mértéke mind a teljes lakosság, mind a cigányság esetében. Ez persze annak is be-

tudható, hogy a cigány lakosság egyre nagyobb arányát teszi ki a teljes lakosságnak, azaz az 

etnikai koncentráció nem feltétlenül jelent fokozott szegénységet. Sőt, a cigány lakosok in-

kább azon településeken élnek a teljes lakossághoz képest nagyobb szegénységben, ahol ará-

nyuk kisebb. 

Támogatási szempontból is megfigyelhetünk egyfajta tendenciát, de nem olyan erőset. Minél 

nagyobb a cigányok aránya a településen, annál kisebb a különbség a támogatottság arányai 

között teljes és cigány lakosság között. Ez azonban ismét betudható az előbb említett oknak, 

                                                 

14 Gondoljunk itt az út- és ároktisztításra, temetőtakarításra, szemétszedésre stb. 
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azaz a cigányság teljes lakosságon belüli reprezentáltsága növekedésének. Az egyenlőtlenség 

azonban nem mutat semmilyen tendenciát, 1,3 körül mozog minden kategóriában, ami azt je-

lenti, hogy a cigány rászorultak támogatottsága a teljes lakosságéhoz képest 1,3-szeres. 

 

16. sz. táblázat 
Az önkormányzati szociális ellátórendszerben való részvétel egyenlőtlenségei a településen, 

a cigány lakosság aránya szerint 

Aktív élkü-
liek lis 

 

Közhasznú munkás-
ként ttak ségi együttha-

korú munkan
 rendszeres szociá

gélyében részesülők
aránya (százalék) 

se
Rászorult-
sági arány  foglalkoztato

aránya (százalék) 

Támoga-
tottsági 
arány 

Egyenlőtlen-

tó Cigányok aránya a te-
lepülésen (százalék) 

Teljes la- Cigány la- Teljes la-
kosság kosok  kosság 

Cigány 
lakosok   

Átlag 1,5 7,1 0,6 3,5 
    -2% 

N 158 145 
4,7 

161 150 
5,8 1,2 

Átlag 2,6 10,6 0,9 5,2 
2-8% 

N 140 134 
4,1 

145 141 
5,8 1,4 

Átlag 3,4 11,3 1,0 3,8 
8-20% 

N 122 121 
3,3 

124 123 
3,8 1,2 

Átlag 7,6 13,4 1,7 3,2 
20%- 

N 114 113 
1,8 

113 112 
1,9 1,1 

Átlag 3,5 10,4 1,0 4,0 
Összesen 

N 534 513 
3,0 

544 526 
4,0 1,3 

 

A település méretével fordítottan arányos a rászorultak aránya mind a teljes, mind a cigány 

lakosság körében, azaz a kisebb településeken a szegénység koncentráltabb, mint a nagyobba-

kon (17. sz. táblázat). A különbségek a teljes és a cigány lakosok között azonban épp fordítva 

alakulnak, azaz minél nagyobb településen járunk, annál nagyobb a különbség a teljes és a ci-

gány lakosok rászorultsági aránya között. Míg 500 fő alatt kétszer nagyobb a szegénység va-

lószínűsége a cigányság körében a teljes lakossághoz képest, addig 2000 fő felett közel ötszö-

rös. A közhasznú foglalkoztatás arányai hasonló módon alakulnak, bár cigányság esetében 

nem mutatnak határozott tendenciát. A támogatottsági mutató azonban egyértelműen azt jelzi, 

hogy minél nagyobb a település, annál nagyobb a cigányság felülreprezentáltsága a közhasznú 

foglalkoztatottak körében. 

 39



17. sz. táblázat 
Az önkormányzati szociális ellátórendszerben való részvétel egyenlőtlenségei a településen, 

a település mérete szerint 

Aktív nél-
kü o-

ci -

Közhasznú munkás-
kén t-
ta )

ségi együtt-

 korú munka
liek rendszeres sz

ális segélyében része
sülők aránya (százalék)

Rászorult-
sági 

mutató 
t foglalkoztato

k aránya(százalék

Támoga-
tottsági 
mutató 

Egyenlőtlen-

ható Település mérete(fő)  

Teljes la- Cigány la- Teljes la-
kosság kosok  kosság 

Cigány 
lakosok   

Átlag 6,0 12,2 1,8 4,0 
    -500 

N 136 131 
2,0 

140 133 
2,2 1,1 

Átlag 3,2 10,6 1,0 4,8 
500-1000 

N 143 142 
3,3 

146 144 
4,8 1,4 

Átlag 3,1 9,7 0,7 3,3 
1000-2000 

N 108 105 
3,1 

110 107 
4,7 1,5 

Átlag 1,9 8,9 0,5 3,6 
2000- 

N 148 135 
4,7 

149 142 
7,2 1,5 

Átlag 3,5 10,4 1,0 4,0 
Összesen 

N 535 513 
3,0 

544 526 
4,0 1,3 

 

Az egyenlőtlenségi együttható is hasonló tendenciát mutat, azaz a település méretével egyene-

sen arányban nő a cigányság közhasznúként való foglalkoztatásának rászorultság által nem 

indokolt mértéke. 

A régiók közötti különbségeket vizsgálva láthatjuk, hogy míg a cigány lakosok rászorultsági 

mutatóit alapul véve a legjobb helyzetben lévő régió Közép-Magyarország, a teljes lakosság 

arányait nézve Közép- és Nyugat-Dunántúl, ahol egyben legnagyobb a cigányság felülrepre-

zentáltsága a rászorultakon belül. A támogatottság esetén is hasonló aránykülönbség tapasz-

talható, ezért igazán jelentős etnikai egyenlőtlenségről nem beszélhetünk. Egyedül Közép-

Dunántúl esetében marad alatta a cigányság támogatottsági esélye a nem cigányokénak, 

Észak-Magyarország és Észak-alföld esetében viszony másfélszer akkora esélye van a rászo-

rult cigány lakosságnak, hogy közhasznúként foglalkoztassák, mint a teljes lakosság esetén. 
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18. sz. táblázat 
Az önkormányzati szociális ellátórendszerben való részvétel egyenlőtlenségei a településen, 

régiók szerint 

Akt a-
nélküliek rendszeres 

rés ya 

Közhasznú munkás-
kén t-

ív korú munk

szociális segélyében 
zesülők arán
(százalék) 

t foglalkoztato
tak aránya (száza-

lék) Régió 

T Teljes la-

ségi együtt-

eljes la
kosság 

- Cigány 
lakosok 

Rászorult-
sági 

mutató 

kosság 
Cigány 
lakosok 

Támoga-
tottsági 
mutató 

Egyenlőtlen-

ható 

Átlag 1,4 4,3 0,8 2,6 Közép-
Magyarország N 34 31 

3,1 
34 34 

3,3 1,1 

Átlag 0,9 6,3 0,4 2,3 
Közép-Dunántúl 

N 69 62 
7,0 

72 66 
5,8 0,8 

Átlag 1,0 6,2 0,5 3,9 
Nyugat-Dunántúl 

N 73 72 
6,2 

75 71 
7,8 1,3 

Átlag 4,5 12,7 1,1 3,6 
Dél-Dunántúl 

N 131 126 
2,8 

133 130 
3,3 1,2 

Átlag 5,9 15,5 1,4 5,3 Észak-
Magyarország N 114 112 

2,6 
114 113 

3,8 1,5 

Átlag 4,3 11,0 1,5 5,8 
Észak-alföld 

N 72 70 
2,6 

73 70 
3,9 1,5 

Átlag 3,0 6,8 1,0 2,3 
Dél-alföld 

N 41 41 
2,3 

43 43 
2,3 1,0 

Átlag 3,5 10,4 1,0 4,0 
Összesen 

N 535 514 
3,0 

544 527 
4,0 1,3 

 

Megjegyezzük még, hogy a közhasznú foglalkoztatás országos arányszámai mind a cigány 

mind a teljes lakosságra vetítve megegyeznek a tavalyi vizsgálatban kapottakkal, a kategóriá-

kon belüli arányok azonban már eltérnek attól mind regionális, mind településméret szerinti 

bontásban15.  

A közhasznú munkát végzőkkel kapcsolatban két dolgot feltételezhetünk: 1) a településeken 

vannak olyan mértékben szegények, akiknek helyzetén ez a támogatási forma – ellentmondá-

saival együtt – segíthet, illetve 2) az önkormányzat a szociális helyzeten kívül is valamilyen 

különbséget tesz rászorultak között, így diszkriminálva azok egy körét. Hogy a két lehetőség 

közül egy-egy település esetében melyik az igaz, adataink alapján nem tudunk választ adni. 

                                                 

15 Fleck Gábor: Segélyek és közhasznú munkák. In: Simonovits-Fleck: Jelentés, A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2001 
őszi adatfelvétele. Kutatási jelentés. Tárki, 2002, 48-9 
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Iskolai egyenlőtlenségek 

Az önkormányzatok megbecsülték, hány iskoláskorú él a településen, ebből hány cigány, il-

letve hányan járnak helyben, illetve más településen iskolába. Ezen adatok alapján számol-

tunk egy egyenlőtlenségi együtthatót, mely megmutatja a máshova iskolába járok arányának 

hányadosát, azaz hogy a teljes iskoláskorú lakossághoz képest a cigányok milyen eséllyel jár-

nak nem saját településükön iskolába.16  

A cigányság településen belüli aránya ugyan nem tendenciaszerűen, de hat az iskolai egyen-

lőtlenségre (19. sz. táblázat). Előzetesen azt feltételeztük, hogy minél magasabb a cigányok 

aránya, annál nagyobb lesz a különbség a teljes lakosság javára. Ezzel szemben ahol a cigány 

lakosság aránya 2 % alatt marad, a cigány gyerekeknek fele akkora esélyük van más iskolába 

kerülni, mint a teljes lakosság esetében. Ennél nagyobb aránynál ez az átlag körül mozog, de 

soha nem megy 1 fölé, azaz a cigány gyerekek mindig kisebb arányban mennek más iskolába. 

19. sz. táblázat 
Az általános iskolába járás egyenlőtlenségei, 

a cigány lakosság aránya szerint 

Máshova jár iskolába 
(százalék) Cigányok aránya a településen

(százalék) Teljes isko-
láskorú 

Cigány isko-
láskorú 

Egyenlőtlenségi 
esélyhányados 

Átlag 20,7 10,4 
    -2% 

N 142 87 
0,5 

Átlag 18,9 15,3 
2-8% 

N 107 95 
0,8 

Átlag 21,3 19 
8-20% 

N 100 96 
0,9 

Átlag 24,7 19,8 
  20%- 

N 91 88 
0,8 

Átlag 21,2 16,2 
Összesen 

N 440 367 
0,8 

 

A cigányok iskoláskorúakon belüli aránya az előzőnél még erősebben kellene befolyásolja az 

egyenlőtlenséget, azaz minél nagyobb a cigány gyerekek aránya, annál nagyobb kellene le-

                                                 

16 Adataink nem tartalmazzák azon településeket, melyek nem rendelkeznek saját iskolával, így onnan az összes gyermek 
más iskolába jár. 
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gyen az esélykülönbség. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy ahol legkisebb, 5 százalék alat-

ti a cigány gyerekek aránya, ott sokkal nagyobb különbséggel találkozunk (20. sz. táblázat). A 

cigány gyerekeknek 0,4-nyi akkora esélye van más iskolába kerülni, mint az összes gyereknek 

együttvéve, míg nagyobb arány esetén a számok nem térnek el az átlagtól. Annyi azonban 

igaz, hogy az arány növekedésével mind a teljes, mind a cigány iskoláskorúak körében egyre 

nagyobb a máshová járók aránya. 

20. sz. táblázat 
Az általános iskolába járás egyenlőtlenségei, 

az iskoláskorú cigányok aránya szerint 

Cigányok aránya az
iskoláskorúak között   Teljes isko-

láskorú 
Cigány isko-

láskorú 

Egyenlőtlenségi 
esélyhányados 

19,8 8,5 
    -5% 

N 129 82 
0,4 

Átlag 20,4 17,3 
5-25% 0,8 

Máshova jár iskolába 
(százalék) 

Átlag 

N 129 82 
Átlag 23,6 19,8 

25%- 
N 129 82 

0,8 

Átlag 21,3 16,3 
Összesen 

N 129 82 
0,8 

 

Hasonlóan alakul a településmérettel való összefüggés. Minél kisebb a település, annál való-

színűbb, hogy a gyerekek más iskolába járnak, de az egyenlőtlenséget a településméret nem 

befolyásolja (21. sz. táblázat), az minden kategóriában az átlag körül van. 
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21. sz. táblázat 
Az általános iskolába járás egyenlőtlenségei, 

a település mérete szerint  

Máshova jár iskolába 
(százalék) Település mérete

(fő) Teljes isko-
láskorú 

Cigány is-
koláskorú

Egyenlőtlenségi 
esélyhányados 

Átlag 45,4 37,4 
    -500 

N 75 52 
0,8 

Átlag 26,7 22,6 
500-1000 

N 128 106 
0,8 

Átlag 11,3 7 
1000-2000 

N 106 95 
0,6 

Átlag 10 8,1 
2000- 

N 130 113 
0,8 

Átlag 21,3 16,2 
Összesen 

N 440 366 
0,8 

 

A máshová iskolába járók aránya a három dunántúli régióban és Észak-Magyarországon a 

legmagasabb a teljes iskoláskorúak esetében (22. sz. táblázat). A cigány gyerekek mutatói 

esetében ez inkább csak Dél-Dunántúlra és Észak-Magyarországra igaz. Nagyobb egyenlőt-

lenségről Nyugat-Dunántúl esetében beszélhetünk, ahol a cigány gyerekek más iskolába kerü-

lésének 0,6-szer akkora esélye van, mint a teljes gyerekarányra számolva. Közép-

Magyarországon közelít a helyzet leginkább az esélyegyenlőséghez.  
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22. sz. táblázat 
Az általános iskolába járás egyenlőtlenségei, 

régiók szerint 

Máshova jár iskolába 
(százalék) 

Régió 

 

Teljes is-
koláskorú 

Cigány is-
koláskorú 

Egyenlőtlenségi 
esélyhányados 

Átlag 12,3 10,5 Közép-
Magyarország N 32 30 

0,9 

Átlag 23,3 16,7 
Közép-Dunántúl 

N 55 37 
0,7 

Átlag 25,5 14,4 
Nyugat-Dunántúl 

N 62 41 
0,6 

Átlag 28,5 24,1 
Dél-Dunántúl 

N 89 76 
0,8 

Átlag 27,0 21,4 Észak-
Magyarország N 99 90 

0,8 

Átlag 7,9 6,2 
Észak-alföld 

N 64 57 
0,8 

Átlag 10,1 8,3 
Dél-alföld 

N 41 35 
0,8 

Mean 21,2 16,1 
Összesen 

N 441 367 
0,8 

 

Etnikai konfliktusok a településen 

Az önkormányzati vezetőket összesen négy, a cigány lakossággal kapcsolatba hozható konf-

liktus-típus létéről kérdeztük. A cigányok által is lakott települések 18 százalékában van va-

lamilyen konfliktus (23. sz. táblázat). Legjellemzőbb a cigány és nem cigány lakosság közötti, 

majd a cigányok és az önkormányzat közötti ellentét, legkevésbé a parlamenti és a kisebbségi 

önkormányzati választással összefüggő.  
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23. sz. táblázat 
A különböző konfliktusfajták mértéke a településen (százalék) 

 

…cigány-
nem cigány 
lakosok kö-

zött 

…a parla-
menti vá-
lasztások 

során 

…a kisebbségi 
önkormányzati 

választások 
során 

…a cigány 
lakosság és az 
önkormányzat 

között 

…bármilyen 
konfliktus 

(kumulatív)

Összesen 14 2 3 9 18 
… a cigány lakosság aránya szerint 

   -2% 7 1 1 4 8 
2-8% 19 1 3 11 20 
8-20% 17 3 5 11 24 
20%- 12 2 6 12 22 

…a település mérete szerint 
500 fő alatt 11 1 2 7 13 
500-1000 fő között 13 1 3 8 17 
1000-2000 fő között 16 3 6 12 22 
2000 fő felett 16 2 3 11 21 

…a településen élő cigányok száma szerint 
1-25 fő 11 1 1 6 12 
26-100 fő 12 2 2 8 14 
101-200 fő 17 2 7 15 28 
200 fő felett 18 3 6 12 25 

…régiók szerint 
Közép-Magyarország 17 - - 9 18 
Közép-Dunántúl 13 1 3 7 15 
Nyugat-Dunántúl 13 - - 12 14 
Dél-Dunántúl 10 2 4 4 14 
Észak-Magyarország 13 1 4 12 21 
Észak-alföld 20 6 8 11 28 
Dél-alföld 17 2 2 12 21 
 

Ha a kumulatív arányt nézzük feltűnő, hogy bár mind a cigány arány, mind a cigányok száma 

és a település mérete esetében a nagyobb kategóriák felé haladva nő a konfliktusos települé-

sek aránya, a legnagyobb kategóriák esetében a tendencia megtorpan, vagy megfordul. A la-

kosságon belüli konfliktusok 2 százalék alatti cigány arány alatt viszonylag ritkák, afölött 

azonban hirtelen megugranak, majd 20 százalék felé közeledve ismét csökkenni kezdenek. A 

cigány lakosok és az önkormányzat közötti konfliktusok ismét nem jellemzőek 2 százalékos 

cigány arány alatt, afölött viszont rögtön 10 százalékot meghaladó mértékű minden kategóriá-

ban. 

 46



A település méretével egyenes arányban nő a lakosságon belüli konfliktusok esélye. Ez a ci-

gányok és az önkormányzat közötti konfliktusokra is többé-kevésbé igaz, bár a tendencia nem 

olyan határozott, a legfelső kategóriában megtorpan. 

A cigányok száma hasonló összefüggést mutat. Minél több cigány él a településen, annál na-

gyobb az esélye, hogy a lakosok között konfliktusok alakulnak ki. Az önkormányzattal való 

konfliktusok megint hasonlóan alakulnak, mint az előző megoszlások esetén, itt is megtor-

pannak a legfelső kategóriánál. A kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos konf-

liktusok cigányszámmal való összefüggése ezzel párhuzamos, bár a különbségek nagyobbak. 

A dunántúli régiók a legkevésbé konfliktusosak, míg Észak-alföld a leginkább az, ha az ösz-

szesített adatokat nézzük. Lakosságon belüli konfliktus Észak-alföldön van a legnagyobb 

arányban, Dél-Dunántúlon pedig a legkevésbé jellemző. A parlamenti választások során csak 

Észak-alföldön volt észrevehető arányban konfliktus a cigány lakossággal kapcsolatban, a ki-

sebbségi választások ugyancsak itt okoztak leginkább ellentéteket. Az önkormányzatoknak 

leginkább Nyugat-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és a két alföldi régióban volt konflik-

tusa a cigány lakosokkal, legkevésbé Dél-Dunántúlon. 

Igen erős összefüggést mutat a konfliktusok alakulása a cigányság településen belüli térbeli 

elhelyezkedésével (24. sz. táblázat). Ha az összesített konfliktusokat vizsgáljuk, a telepi kö-

rülmények között élő cigányság esetén a konfliktusok aránya jelentősen meghaladja a másik 

két kategóriában tapasztalt mértéket. Kevesebb a konfliktus azokon a településeken, ahol a ci-

gány lakosság elszórtan él, még kevesebb, ahol mind a két térbeli elhelyezkedés jellemző a 

településre. Ez a tendencia figyelhető meg a lakosok közötti konfliktusok esetében is. A lako-

sok és az önkormányzat közötti konfliktusokat csak a telepen való élet fokozza erősen, a má-

sik két kategória között azonban nincs különbség. A kisebbségi önkormányzati választásokkal 

kapcsolatos konfliktusok alakulása az egyetlen kivétel, ahol a telepszerűen élő cigányság ese-

tén nincs semmiféle összetűzés. 
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24. sz. táblázat 
A különböző konfliktusfajták mértéke a cigány lakosság településen belüli 

elhelyezkedése szerint(százalék) 

 

…cigány-
nem cigány 
lakosok kö-

zött 

…a parla-
menti vá-
lasztások 

során 

…a kisebbségi 
önkormányzati 

választások 
során 

…a cigány 
lakosság és az 
önkormányzat 

között 

…bármilyen 
konfliktus 

(kumulatív)

Telepszerű 30 6 - 24 36 
Elszórt 17 2 4 8 20 
Vegyes 10 1 3 9 16 
Összesen 14 2 3 9 18 
 

Hasonlóan erős az összefüggés a cigányok száma változásának érzékelésével (25. sz. táblá-

zat). Azon települések esetében, ahol az önkormányzati vezető a cigányok számának növeke-

dését érzékelte, a települések negyede konfliktusos, és szinte minden típusú konfliktus itt éri 

el a legmagasabb arányt. A stagnáló és csökkenő cigányságot érzékelők között nincs jelentős 

különbség, bár a lakosok közötti konfliktus csökkenés esetén valószínűbb. Itt felvetődik a for-

dított okozati összefüggés lehetősége, azaz hogy a konfliktusok miatt fokozott az elvándorlás. 

25. sz. táblázat 
A különböző konfliktusfajták mértéke  

a cigányság számának változása szerint (százalék) 

 

…cigány-
nem cigány 
lakosok kö-

zött 

…a parla-
menti vá-
lasztások 

során 

…a kisebbségi 
önkormányzati 

választások 
során 

…a cigány 
lakosság és az 
önkormányzat 

között 

…bármilyen 
konfliktus 

(kumulatív)

Nem változott 4 1 1 5 7 
Növekedett 18 2 5 12 25 
Csökkent 9 - 6 3 9 
Összesen 14 2 3 9 18 
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5. Idegenforgalom, kiskereskedelem, bevásárlóturizmus 
 (Botos Krisztina - Michalkó Gábor, MTA Földrajztudományi Ku-

tatóintézet) 
 

A Belügyminisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az MTA Nemzetközi 

Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont és a TÖOSZ (LOGIN) megbízásából az összes 

magyarországi helyi önkormányzatra kiterjedő 2002. évi kutatás kiemelt kérdésként kezelte az 

informális piachelyek és a turizmus sajátos kapcsolatára vonatkozó ismeretek feltárását. A 

vizsgált problémakör fontossága abból a felismerésből eredeztethető, hogy hazánk turizmusá-

ban továbbra is meghatározó szerepet foglal el a külföldiek áru-, vagy szolgáltatásvásárlási 

motivációval indokolható látogatása, amely folyamatban figyelembe kell venni legtöbbször az 

önkormányzatok hatáskörébe tartozó informális piachelyek szerepét.  

Az informális piacokon realizálódó kiskereskedelem és a turizmus akár önmagukban, akár 

egymással sajátságos szimbiózist alkotva a gazdaság azon területeihez tartoznak, amelyekről 

kevés megbízható információ áll a döntéshozók rendelkezésére. Ezen jelenségek számos ösz-

szetevője a szürke, vagy a feketegazdaság diszkrét homályába vész, így feltételezésünk szerint 

a turizmust és kiskereskedelmet szolgáló terület gazdájaként az önkormányzatok képviselik 

azt az információforrást, amelyből azokkal kapcsolatban a lehető leghitelesebb kép nyerhető.     

A magyar gazdaság és az önkormányzat saját gazdasági helyzetének jelenlegi és jövőbeli 

megítélésben a helyhatóságok többségének nyilatkozata nélkülözi a derűlátást. Azokon a tele-

püléseken, amelyek életében - szakértői becslés alapján - a turizmusnak számottevő szerepe 

van, az önkormányzat jelenlegi (4,78 pont) és jövőbeli (4,69 pont) gazdasági helyzetét kedve-

zőbben látják mint az országos átlag. Figyelemre méltó, hogy azon idegenforgalmi vonzerővel 

rendelkező települések (Lajosmizse, Decs, Gyöngyöspata, Szalonna, Köveskál, Makó) közül, 

amelyek 8-10 pontra értékelték a település jelenlegi, vagy jövőbeli gazdasági helyzetét mind-

össze Lajosmizse adott mindkét idősíkra vonatkozóan magas pontszámot. A pesszimista (1-3 

pont) önkormányzatok köre sokkal szélesebb, mint az optimistáké, így itt csak azok kerülnek 

említésre, akik a jelent és a jövőt is elkeseredetten látják (Kárász, Pusztavacs, Tiszalök, Ják, 

Csaroda, Tákos, Csengersima, Szilvásvárad, Balatonfüzfő, Hegyeshalom). Az önkormányzat-

ok saját gazdasági helyzetének megítélését elenyésző mértékben befolyásolja az a tény, hogy 

területükön a település bevételeire kedvező hatással lévő (vagy azzá tehető), a turistaforgalom 

kiváltására alkalmas vonzerő helyezkedik el. Az önkormányzatok annak ellenére, hogy felis-

 49



merték a turizmus településfejlesztő hatását, nem képesek azoknak a beruházásoknak a finan-

szírozására, amelyek elengedhetetlenek lennének a turizmusba invesztálni szándékozó vállal-

kozók bevonására.  

1. sz. táblázat  

Az önkormányzatok jelenlegi gazdasági helyzete a lakosság turizmusból származó jövedelme-
inek függvényében (%) 

 Elemszám Az önkormányzat jelenlegi helyze-
te 

Összesen 

  Rossz  Közepes  Jó  
Nincs ilyen  633 42 56 2 100 
Min. 10% 91 31 64 5 100 
Összesen 724 41 57 2 100 

  Önkormányzat jövője  
Nincs ilyen  637 32 64 4 100 
min. 10% 90 24 72 4 100 
Összesen 727 31 65 4 100 

 

Annak ellenére, hogy kedvezőbben látják az önkormányzat jelenlegi és jövőbeni gazdasági 

helyzetét azok, akik olyan településen élnek, ahol nagyobb szerepe van az idegenforgalmi be-

vételnek, nincs szignifikáns különbség a turisztikai jövedelemmel nem rendelkezőkkel össze-

hasonlítva, de legalább rossznak sokkal kevésbé látják a település jelenét és jövőjét. 

Fel kívántuk tárni, az önkormányzat becslése szerint mekkora arányt képvisel az egyes telepü-

lések kiskereskedelméből származó bevételeiben a turisták költése. A települések között ele-

nyészőnek mondható azoknak a falvaknak és városoknak a száma, amelyekben domináns (le-

galább 50 %-os) mértékben van jelen akár a bel, akár a külföldi turistaforgalom. 
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2 sz. táblázat 

A turisták kiadásai a települések kiskereskedelmi forgalmában (%) 

 Összes tu-
rista 

Belföldi 
turista 

Külföldi 
turista 

Elemszám 675 681 677 
Egyáltalán nincs ilyen 39 42 54 
Minimális (0,1-4,9%) 21 23 25 
Mérsékelt (5-9,9%) 13 14 10 
Közepes mértékben (10-14,9%) 10 12 5 
Nagyobb mértékben (15-29,9%) 10 5 4 
Jelentős mértékben (30-49,9%) 4 3 2 
Domináns mértékben (50-99,9%) 3 1 0 
Összesen 100 100 100 

 

A kül- és a belföldi turisták kiskereskedelmi forgalomban realizálódó együttes kereslete a te-

lepülésállomány 3 százalékának esetében éri el az 50 százalékos mértéket. Ugyanakkor a tele-

pülések csupán harmadában nincs egyáltalán és kb. 60%-ában elhanyagolható a turisták sze-

repe a helyi kiskereskedelemben. 

Húsz, a turistáknak az adott település kiskereskedelmi forgalmában jelentkező kereslete alap-

ján dominánsnak nevezhető helyiség között az üdülő, a bevásárló és az aktív turizmus vonz-

erőivel rendelkező, vagy a kedvező forgalmi fekvése miatt frekventált településekkel egyaránt 

találkozhatunk (3. sz. táblázat).  

3. sz. táblázat 

A turisták domináns hozzájárulása a település kiskereskedelmi bevételeihez 

Településnév Összesen Belföldi Külföldi Településnév Összesen Belföldi Külföldi 
Cserkút 90 70 20 Dubicsány 70 30 40 
Balatonföldvár 90 40 50 Tompaládony 70 20 50 
Rakamaz 80 70 10 Dabas 65 40 25 
Fonyód 80 60 20 Velem 60 60 0 
Balatonvilágos 70 50 20 Tiszacsege 55 40 15 
Paloznak 70 50 20 Bánk 51 50 1 
Hidegség 70 35 35 Gasztony 50 50 0 
Balatongyörök 70 30 40 Ruzsa 50 20 30 
Badacsonytomaj 70 30 40 Balatonfüred 50 20 30 
Szigliget 70 30 40 Sopronkövesd 50 20 30 
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Azokon a településeken, ahol kiegészítő turisztikai keresletről számoltak be az önkormány-

zatok, a bel-és külföldi turisták költésének együttes aránya a település teljes kiskereskedelmi 

forgalmából átlagosan 12,3 százalékot tesz ki, a külföldi turisták kereslete pedig 6,2 százalék-

ra tehető. 

Ennél a kérdésnél felvetődik, kimutatható-e összefüggés a bel-és külföldi turisták keresletének 

megjelenésében. Vajon taszítja vagy vonzza egymást a turizmus e két szegmense? A gamma 

asszociációs mérőszám magas (0,771) értéke a két változó között erős és együttes jelenlétre 

utaló kapcsolatra utal. Ellentétes irányú szélsőséges értékek ritkán járnak együtt a két változó 

esetén. Mindössze három olyan települést találtunk, ahol a belföldi turisták szerepe domináns, 

míg a külföldieké egyáltalán nem jelenik meg a kiskereskedelemben (Gasztony, Bánk, Ve-

lem), és olyan eset nem volt, ahol domináns külföldi vásárlóerőhöz, minimális belföldi forga-

lom társult volna. Azokon a településeken, amelyeken a belföldi turizmusból származó kiske-

reskedelmi kereslet magasabb, általában a külföldi is jelentősebbnek mondható és ez a megál-

lapítás ellentétes vonatkozásában is igaz. 

A turizmusból származó bevételek értékelésénél a lakosság jövedelmeit is figyelembe kell 

venni, amelyhez a kiskereskedelmi szférában dolgozó helyi alkalmazottak vagy vállalkozók a 

turisták költése révén közvetlenül is hozzájuthatnak. A vizsgált településállományon belül a 

helyiségek 87,3 százalékában nincs (vagy 10% alatt marad) a lakosságból azoknak az aránya, 

akiknek van turizmusból származó jövedelme. 34 olyan települést regisztráltunk, ahol a lakos-

ság legalább negyedének származik jövedelme a turizmusból (4. táblázat). Ezek között a tele-

pülések között már jelentősebb számban találunk olyanokat (Balaton környéki falvak és vá-

rosok), amelyek Magyarország turizmusában közismerten meghatározó szerepet játszanak, de 

olyan (Csököly) is akad, ahol a turizmus jelenlétéről eddig kevesebb információval bírtunk.   
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4. sz. táblázat 

A turizmus jövedelemtermelő képessége a helyi lakosság körében (%) 

70 százalék felett 
Balatongyörök 

Kb. a lakosság kétharmada 
Balatonvilágos, Fonyód, Balatonszepezd, Keszthely, Gyenesdiás 

Kb. a lakosság fele 
Örvényes, Paloznak, Taliándörögd, Balatonfüred, Velem 

Kb. a lakosság harmada 
Kárász, Balatonföldvár, Letenye, Abádszalók, Ráckeve, Eger, Badacsonytomaj, Csököly, Szigliget, 

Dubicsány, Kehidakustány 
Kb. a lakosság negyede 

Csákánydoroszló, Csongrád, Szilvásvárad, Borjád, Fertőhomok, Fertőrákos, Szentendre, Hegykő, 
Dunaszeg Óbudavár, Bánk, Felsőörs, 

 

A kiskereskedelem és a turizmus közötti összefüggések tanulmányozásakor nem szabad fi-

gyelmen kívül hagyni a turizmus infrastruktúráját jelentő piacokat. Ezek közül is kitüntetett 

szerepe van azoknak a piachelyeknek, amelyek közvetlenül a bevásárlóturizmust, vagy a 

turisták szabadidős vásárlásait szolgálják, esetleg kereskedőként megélhetést biztosítanak a 

külföldiek számára. A potenciális kereslet vásárlói magatartásának utóbbi évtizedben 

tapasztalható átalakulása és az új bevásárlóközpontok, üzlethálózatok megjelenése ellenére a 

vizsgált településállomány 11,3 százalékán működik használtcikk, 2,2 százalékán kínai, 4,1 

százalékán KGST és 26,1 százalékán úgynevezett vegyes piac (elképzelhető, hogy az eltérő 

piac típusok egyazon piachelyen működnek). A tér és időbeli változások hatékony kimutatása 

érdekében feltártuk azokat a településeket, ahol az elmúlt években megszűnt és azokat is, ahol 

létrejöttek KGST piacok. 7 településen (Csongrád, Ajak, Bátaszék, Nagymágocs, Rohod, 

Tiszajenő, Kállósemjén) hoztak létre - eladóként vagy vásárlóként - gyakran a turisták érdek-

lődésére is számot tartó KGST piacot, azonban ennél jóval nagyobb számban (26 településen) 

szűntek meg a volt szocialista éra reliktumai. Ezek: Sáta, Gyula, Ajka, Dunaszekcső, Bezi, 

Vámosmikola, Székkutas, Vaspör, Tataháza, Vámosgyörk, Fonyód, Székesfehérvár, Békés-

csaba, Ráckeve, Ozmánbük, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Eger, Karancslapujtő, 

Szeghalom, Gérce, Törökszentmiklós, Tiszaújváros, Szigetszentmiklós és Encs. A használt-

cikk piacok esetében is hasonlónak mondható a dinamika, 11 új piac jött létre és 25 szűnt 

meg.  

A piacokon működő elárusító helyek számából következtetni lehet a kereslet nagyságára és a 

piachely regionális jelentőségére is. A piachellyel rendelkező települések legnagyobb piacaira 

 53



vonatkoztatott válaszok alapján megállapítható, hogy egy piacon átlagosan 43 elárusítóhely 

található. A 159 válaszadó település közül a kisebb piacok dominálnak, 100-nál több elárusí-

tóhellyel mindössze a települések 10,7 százaléka rendelkezik. A legnagyobb számú elárusító-

hellyel rendelkező települések közül kiemelkedik Kiskunfélegyháza (700 db), Fonyód (630 

db), Gyula (490 db), Szolnok (450 db), Csongrád (400 db) és Miskolc, Mohács, Kaposvár, 

ahol egyaránt 300 darab piachelyről számoltak be az önkormányzatok. 

Megpróbáltuk a helyi lakosság turizmusból származó jövedelmét kereszttáblák összefüggésbe 

hozni a piachelyek számával, de az alacsony elemszám miatt csak annyit sikerült megállapíta-

ni, hogy azokon a településeken, ahol nagyobb a piachelyek száma, valószínűleg a turizmus-

ból származó jövedelem is magasabb (gamma érték (0,585). 

A piacok nyitva tartásából következtetni lehet a település turistaforgalmának szezonalítására, 

illetve a piacok idegenforgalmi szerepére is. Hipotézisünk szerint a turisták keresletének je-

lentkezése azokon a piacokon feltételezhető, amelyek elsősorban a nyári hónapokban, illetve a 

hét végén vannak nyitva. A vizsgálatba vont települések közül azonban mindössze 14 olyant 

találtunk, amelyek esetében a legnagyobb piac nyitvatartási ideje 7 hónap vagy annál keve-

sebb: Örvényes (1), Sármellék (1), Bajna (1), Érsekcsanád (4), Újszentiván (4), Gáborján (4), 

Ároktő (5), Mikebuda (5), Dunabogdány (5), Papkeszi (6), Kisnána (6), Alsózsolca (6), 

Nemessándorháza (6) Mosonszentmiklós (7).  

A hazai bevásárlóturizmus fénykorában a KGST piacokon külföldi turisták tucatjai vettek 

igénybe elárusítóhelyeket, akik a rendszerváltozást követően fokozatosan elmaradtak. Ennek 

ellenére számos piacon ma is találkozhatunk külföldi eladóval. A vizsgált települések között 

84 olyan települést regisztráltunk, amelyeken az elárusítók között külföldiek is vannak. A 

legnagyobb számú külföldiek által használt elárusítóhellyel Miskolc és Törökszentmiklós pia-

ca rendelkezik, ahol számuk eléri az ötvenet, de Ajak (40), Letenye (30), Gyál (30), Ruzsa 

(25), Csongrád (20), Makó (20) Tiszavasvári (20), Lajosmizse (20), Szolnok (20) is nagyobb 

létszámban biztosít teret a külföldi eladóknak. 

Azokon a településeken, ahol a piacok összes elárusítóhelyének legalább 50 százalékát kül-

földiek használják feltételezhető az informális piacokra épülő sajátos bevásárlóturizmus jelen-

léte. Nyolc olyan település van, ahol a külföldi és a belföldi elárusítóhelyek száma azonos 

(Boldog, Soltszentimre, Jakabszállás, Kálósemjén, Darvas, Bálványos, Mérk, Gáborján), 

azonban ezen helyiségek többsége nem képezi a klasszikus bevásárlóturizmus színtereit, ha-

nem kistelepülések, ahol egy-egy külföldi vándorkereskedő jelenti a külföldiek részvételét a 

helyi kereskedelemben. 
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A külföldi elárusítók nemzetisége leginkább hazánk földrajzi fekvésével, illetve a migrációs 

trendekkel hozható összefüggésbe. 145 település adott választ a külföldi árusok nemzetiségére 

vonatkozóan (akár többet is megnevezve), válaszaikban a románt (72), a kínait (28) és az uk-

ránt (23) jelölték legtöbben A románokat és az ukránokat leggyakrabban Szabolcs-Szatmár-

Bereg, a kínaiakat Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye településein jelölték meg. 

Vajon magasabb-e a külföldi turisták kereslete azokon a településeken, ahol árusként is jelen 

vannak. Minél jelentősebb egy településen a külföldi turisták kiskereskedelmi kereslete, annál 

kisebb valószínűségű azon piacok jelenléte. Egyetlen olyan piacot találunk, ahol magas a kül-

földi árusok száma (20-50 fő) és jelentős mértékű (30-49,9%) a külföldi turisták vásárlóereje 

is (Ruzsa) és négy olyan települést regisztráltunk, ahol magas a külföldi árusok aránya, míg a 

külföldiek kereslete csak minimális (Csongrád, Szolnok, Törökszentmiklós, Miskolc). A kül-

földi árusok koncentrációja sokkal inkább a vizsgált település lakosságának számából fakadó 

potenciális kereslettel mintsem a külföldi turisták vásárlóerejével hozható összefüggésbe. 

Akár a belföldi, akár a külföldi turisták keresletére vonatkozóan próbáljuk meg a helyi lakos-

ság idegenforgalmi bevételére gyakorolt hatást feltárni, a gamma asszociációs mérőszám ma-

gas értéke arra enged következtetni, ahol jelentős vagy domináns mértékű a turisták kereslete, 

ott a helyi lakosságnak is magasabb jövedelme származik a turizmusból. A külföldi turisták 

esetében a mérőszám 0,818, a belföldiek esetében 0,758. 

Sokszor a piacok önálló vonzerőként is megjelenhetnek a települések turizmusában, ezért fel-

tételeztük, hogy a vizsgált településállományon belül a külföldi turisták által előszeretettel lá-

togatott használtcikk, illetve bolhapiac léte összefüggésben van a településen realizálódó kül-

földi kiskereskedelmi kereslettel. A kereszttáblás elemzéseket követően megállapítást nyert, 

hogy a piacok léte sem a külföldi kiskereskedelmi keresletre sem a lakosság turisztikai 

bevételére nincsenek számottevő hatással. 
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6. Piacok és feketemunka (Sik Endre, TÁRKI) 

A piacok17 elterjedtsége 

A felmérés során négyféle piac (használtcikk (ócska), kínai, lengyel (kgst) és egyéb (kisebb) 

piac) elterjedtségét vizsgáltuk (1 sz. táblázat)  

1. sz. táblázat A négyféle piac mai és korábbi elterjedtsége (%) 

 Használt-cikk piac Kínai piac K -gst (lengyel) pi
ac 

Egyéb (kisebb) 
piac 

Ma 10 2 4 25 
Korábban 12 3 7 23 

 

A települések negyedében található kisebb piac, tizedében használtcikk-piac, a kgst és kínai 

piacok aránya elhanyagolható. A korábbi helyzethez képest a kisebb piacok aránya valame-

lyest nőtt, valamennyi többi piactípus aránya csökkent. A jelenlegi és a múltbeli piac létét 

együttesen vizsgálva azt találjuk, hogy a települések mintegy kétharmadában (66%) nincs és 

nem is volt piac, kb. negyedében volt és van is piac. A piacok elterjedtségének állandóságára 

utal, hogy a települések mindössze 4 és 3% esetében fordult elő, hogy piac keletkezett (van, 

de nem volt korábban), illetve megszűnt (nincs, pedig korábban volt). 

Ha a négyféle piactípust összevonjuk akkor azt találjuk, hogy a mai Magyarország kb. minden 

harmadik településén található piac (31%), s ennek aránya a korábbi helyzethez képest lénye-

gében változatlan (30%). Ez az érték kb. háromszorosa a korábban kapott értéknek 

(Simonovits, 2002), de ennek oka nyilvánvalóan az – ami miatt idősoros adatot nem is köz-

lünk -, hogy korábban csak összevontan kérdeztünk rá a piacok létére.  

                                                 

17Piacként definiáltunk minden olyan szabadtéren található kereskedelmi helyet, amelyen bármit, de nem élelmiszert rendsze-
resen árusítanak. A kérdőívben alkalmazott négy piactípus fogalmát nem magyaráztuk el a kérdezetteknek, s őket sem kér-
tük erre. Feltételeztük, hogy az ezekkel kapcsolatban létező hétköznapi fogalmakat mindenki (és nagyjából azonos módon) 
ismeri. Feltételezzük, hogy a piaci kereskedelem (Czakó, 1997; Sik, 1997/a) és a feketemunka emberpiaci változatait (Sik, 
1997/b) a helyben élő és az önkormányzat napi ügyeiben járatos vezetők - mintegy helyi szakértőként – jobban ismerik, 
mint bárki más. Ha ez igaz, akkor jogosult az a kutatási stratégia, amit alkalmaztunk, ti. a polgármesterektől (vagy azok he-
lyetteseitől), illetve a polgármesteri hivatalok szakembereitől (jegyzők, osztály- csoportvezetők vagy szakalkalmazottak) 
szakértői információkat kértünk.   
Az adatfelvétel egy önkitöltésre alkalmas egyszerű kérdőívblokk volt (lásd melléklet), igen hasonló ahhoz, amit négy alka-
lommal (1995, 1997, 1998 és 2001) már alkalmaztunk.  
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Az árusok létszámára vonatkozó kérdés (lásd melléklet) alapján mérve a piacok elterjedtségét 

azt találjuk, hogy piac (ahol legalább egy árus rendszeresen árul) a települések 22%-ában, 

nagypiac (legalább 10 rendszeresen árul) a települések 10%-ában fordul elő.  

Ez utóbbi adat már összevethető korábbi piackutatásaink azonos módon képzett adataival. 

Eszerint a nagypiacok elterjedtsége továbbra sem változott. Nagypiac 1995-ben a települések 

11%-ában, 1997-ben 12%-ában, 1998-ban 10%-ában, 1999-ben és 2001-ben 11%-ában, 2002-

ben 10%-ában fordult elő (Sik-Tóth 2000, Simonovits 2002).  

A négyféle piactípus és a nagypiac településnagyság és regionális elterjedtségére a városi lét, 

a településnagyság és a régió egyaránt erős hatása jellemző (2 sz. táblázat) 

2. sz. zke-táblázat A piacok elterjedtsége a település státusza, nagysága és regionális elhelye
dése szerint ( %) 

 Használt-
cikkpiac 

Kínai 
piac 

Kgst 
(len-
gyel) 
piac 

Egyéb 
piac 

Piac van Nagy-
piac van

Piac van 
és volt 

Piac 
nincs és 
nem volt

Országosan* 10 2 4 25 31 10 27 66 
Státusz: város** 27 9 11 85 93 69 81 4 

Településnagyság 
1000 fő alatt 6 0 2 10 16 0 13 83 
1001-2000 fő 14 2 4 35 42 5 37 57 
2001 fő felett 22 7 9 65 80 45 56 30 

Régió 
Közép-Magyarország** 14 3 2 47 49 22 45 44 
Közép-Dunántúl 8 1 1 17 21 2 16 72 
Nyugat-Dunántúl 9 1 4 13 23 4 19 74 
Dél-Dunántúl 6 4 3 13 19 5 17 77 
Észak-Magyarország 12 1 2 26 30 4 27 68 
Észak-alföld 17 3 9 41 50 24 43 49 
Dél-alföld** 14 4 5 58 64 34 58 35 
* Budapest nélkül 
** N= 50 és 100 között 
 

A településnagyság növekedésével folyamatosan nő a piac minden típusának előfordulási 

gyakorisága, s ennek mintegy betetőzéseképpen látható, hogy a városok kereskedelmi köz-

pont jellege a piac elterjedtségének valamennyi mutatója esetében igen erőteljesen megmutat-

kozik. 
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Közép-Magyarországon és az Alföldön (tehát azokban a régiókban ahol kevés, de nagy tele-

pülés található) a legelterjedtebb a piac. A Dunántúl valamennyi régiójára a piacok átlag alatti 

elterjedtsége jellemző18.  

A piacok működése 

A piacok mérete és működési ideje is csökkent 1995 óta. Az elárusítóhelyek száma a piaco-

kon19 1995 és 1997 között kismértékben nőtt, azóta folyamatosan csökken, 2002-ben az 1995. 

évinek alig fele (3. sz. táblázat).  

3. sz. táblázat A piacok méretének alapadatai 1995-2002  

 Az elárusító-helyek 
száma 

A heti nyitvatartási 
napok száma 

A napi nyitva tar
tott órák száma 

- Az éves üzem-
idő20 

1995 87 3,3 6,9 1112 
1997 92 2,9 5,9 896 
1998 84 2,6 5,8 798 
1999 65 2,7 5,8 788 
2002 43 3,0 5,5 827 

 

Nem csökkent ezzel szemben lényegesen a piacok éves nyitvatartási ideje. Az egész évben 

nyitva tartó piacok dominanciájára utal, hogy a nyitva tartó hónapok átlaga 1999-ben és 2002-

ben is igen magas (11.4, illetve 10.99 hónap). Nagy változások a heti és a napi nyitva tartás 

idejében sem következtek be: a piacok hetente átlagosan három nap és naponta átlagosan 6 

órán keresztül21 vannak nyitva.  

Összességében megállapítható, hogy míg a piacok átlagos mérete 1995-höz képest (az elárusí-

tóhelyek számán keresztül mérve) enyhe növekedést mutatott, azóta erősen csökken (1. sz. áb-

ra).  

                                                 

18Ehhez a sommás megállapításhoz a piac jelenlegi és korábbi elterjedtségét elemezve annyit tehetünk hozzá, hogy a Közép-
dunántúli régióra az átlagosnál (3%) jellemzőbb a piacok megszűnése (piac nincs, de volt az itteni települések 7% eseté-
ben). 

19 Az elemzés további részében a település legnagyobb piacait vizsgáljuk. Arra kértük az önkormányzatok képviselőit, hogy 
ha több piac van a településükön, akkor a legnagyobbról adjanak részletes leírást. Ez az esetek többségében nem torzítja a 
adatokat a nagyobb piacok irányába, hiszen a települések töredékében van csak kettő vagy több piac. 

20 A számítás módja: (a nyitva tartott hónapok száma) x (a hetek száma (4)) x (a hetente nyitva tartott napok száma) x (a napi 
nyitva tartott órák száma). 

21 Átlagosan reggel héttől délután egyig tartanak nyitva a piacok. 
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1. sz. ábra  

A piacok mérete és üzemideje 1995-höz képest (1995=100%) 
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A nyitva tartás ideje ugyanakkor folyamatosan, de lassuló ütemben csökken, sőt 2002-ben ez 

a csökkenés meg is állt. 

A piacok heti nyitvatartási rendjében nincs változás. 2002-ben, csakúgy, mint a korábbi évek-

ben, a piacok kb. fele keddtől szombatig tart nyitva, hétfőn és vasárnap alacsonyabb (20 és 30 

% között van) a nyitva tartó piacok aránya (2. sz. ábra).   

2. sz. ábra 
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A külföldiek aránya a kilencvenes évek közepéhez képest csökkent. 1995-ben és 1997-ben a 

piacok 75%-án, illetve 61%-án (Sik-Tóth 1998), 2002-ben csupán 51%-án fordult elő külföldi 

nemzetiségű árus. Nem történt változás a külföldi árusok összetételében. Mindhárom évben a 

legnagyobb arányban románok (2002-ben 50%), kínaiak (2002-ben 20%) és ukránok (koráb-

ban oroszok, 2002-ben 17%) találhatók a piacok árusai között22. 

A külföldi árusok aránya csökkent a kilencvenes évek vége óta. 1995-ben még az árusok har-

mada (31%), 1997-ben és 1998-ban már csupán az árusok 23% és 17%-a volt külföldi (Sik 

1999). 2002-ben ez az arány 19% volt23. 

A feketemunka és az emberpiacok elterjedtsége 

A feketemunka elterjedtsége nem csökken. 1997-ben a települések kb. harmadában, azóta kb. 

felében érzékelik az önkormányzatok szakemberei a feketemunka jelenlétét (4. sz. táblázat). 

 

4. sz. táblázat 

A feketemunka léte, valamint az emberpiac típusok száma 1997- 2002*  

 Feketemunka van (%) Emberpiac- típusok száma (darab)** 
1995 Nincs adat 5,3 
1997 37 3,5 
1998 47 2,3 
1999 54 0.9 
2002 50 0.8 

* Budapest nélkül. 
** A következő hét emberpiac típus közül hány fordul elő az településen: kocsma, eszpresszó, város-
szél, pályaudvar, kgst-piac, egy közismert utca vagy tér, illetve személyes ismeretségek hálózata. 

 

A feketemunka elosztásának egyre nagyobb mértékben a személyes kapcsolatok rendszere s 

nem az emberpiac a jellemző intézménye. Ez tűnik ki abból, hogy az emberpiacok száma erő-

sen csökkent a kilencvenes évek közepe óta (4 sz. táblázat), de ez olvasható ki az 5. sz. táblá-

zatból is. 

                                                 

22Egy piacon három nemzetiséget lehetett megnevezni. Az arányok az összes válasz (N=123) arányait mutatja.  
23 Ám ha nem csak a nagypiacokat vesszük számításba, hanem valamennyi piac esetében vizsgáljuk a külföldi árusok arányát 

az összes árus között akkor ez arány 43%. Ennek oka nyilván az, hogy a kisebb helyeken külföldi nemzetiségű „vándorke-
reskedők” vannak jelen, ami egy régi kereskedelmi modell újraéledésére utal. 
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Míg 1997-ben - a két évvel előtthöz hasonlóan - a feketemunkás toborzásának kiemelkedően 
leggyakoribb helye a kocsmai emberpiac, hagyományos nevén a “köpködő” volt, addig 1998 
óta – fokozódó mértékben - a személyes kapcsolatok emberpiacokat elkerülő formája lett a 
domináns (5. sz. táblázat). 

 

5. sz. táblázat 

A feketemunka toborzóhelyeinek előfordulási aránya településtípus szerint 1995-2002 (ahol a 
feketemunka elterjedt volt, %) 

 Kocsma, 
“köp-
ködő” 

Pálya-
udvar 

Piac Utca, tér Szemé-
lyes 

kapcso-
latok 

Esz-
presszó 

Város-
szél 

1995 74 4 7 16 31 22 11 
1997 74 3 8 8 57 21 13 
1998 53 1 3 3 89 11 3 
1999 57 1 5 5 90 16 4 
2001 54 5 3 9 90 17 8 
2002 59 3 4 5 97 11 6 

*1999-ben valamennyi regionális és nagyság típus esetében az elemszám 20 és 40 között van. 
 

1995-ben még jelentős volt az eszpresszók, a  központi fekvésű utcák, terek és a városszéli 

ismert toborzóhelyek szerepe a feketemunka toborzásában 1998-ban és 1999-ben a személyes 

kapcsolatok mellett már csupán a kocsma és az eszpresszó szerepe maradt meg., s ez a helyzet 

azóta sem változott. 

1995-ben, 1997-ben és 1998-ban az emberpiacok negyedében, ötödében fordultak elő külföl-

diek (rendre 23%, 28% és 19%, Sik 1999) és ez 2002-re sem változott (25%). 

1997 és 1999 között nincs érdemleges változás a feketemunka területi és településtípusok kö-

zötti elterjedtségében. A feketemunka az ország nyugati és északi részein, illetve a községek-

ben volt kevésbé, dél-keleten, a központi régióban és a városokban volt jobban elterjedt a fe-

ketemunka. 

2002-ben a városokban (és általában a nagyobb – legalább 100 lakossal rendelkező -

településeken), valamint a Közép-magyarországi régióban a legelterjedtebb, a Nyugat-

Dunántúlon és a kistelepüléseken a legritkább a feketemunka (6. sz. táblázat). 
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6. sz. táblázat 

A feketemunka jellemzői a település státusza, nagysága és regionális elhelyezkedése szerint 

 Feketemunka van 
(%) 

Az ember-piacok 
száma (átlag) 

Külföldi fekete-
munkások aránya (%) 

Országosan* 50 0,8 25 
Státusz: város** 65 1,2 65 

Településnagyság 
1000 fő alatt 43 0,7 13** 
1000-2000 fő 57 1,0 24** 
2000 fő felett 65 1,2 58** 

Régió 
Közép-Magyarország** 68 1,2 75 
Közép-Dunántúl 47 0,8 26** 
Nyugat-Dunántúl 34 0,6 16** 
Dél-Dunántúl 57 0,9 8** 
Észak-Magyarország 50 0,8 5** 
Észak-alföld 54 0,8 46** 
Dél-alföld** 54 1,0 55 
* Budapest nélkül 
** N= 50 és 100 között 
 

Látható, hogy ahol a legelterjedtebb a feketemunka ott több az emberpiac is, és – nyilván ettől 
nem függetlenül - ezeken a részeken elterjedtebb a külföldi feketemunka is. A kivétel a Dél-
Dunántúli régió ahol a feketemunka elterjedt, de külföldi feketemunkás alig fordul elő. Itt – és 
valószínűleg az Észak-magyarországi régióban is – a feketemunkát a cigány lakosság végzi. 

A feketemunka bére 

1995 és 1997 között más források alapján (is) vizsgálódva azt találtuk, hogy a nem-

szakmunkás feketemunkások minimális és maximális órabéreinek átlaga alig nőtt. Pontosab-

ban a piaci rakodók és az utcai árusok becsült órabérei nominális értékben sem nőttek, míg a 

mezőgazdasági napszámosoké és az építőipari segédmunkások bérnövekedése elmaradt az 

infláció mértékétől (ekkor két év alatt kb. 10%-os volt). A kőművesek esetében két év alatt 

kb. 30 %-os volt a bérnövekedés. 1997 és 1998 között változott a helyzet, amennyiben vala-

mennyi foglalkozás esetében nőttek a bérek. A bérnövekedés üteme a minimumok esetében 

elmaradt a maximumok növekedési ütemétől, ami arra utal, hogy a feketemunka valamennyi 

foglalkozási csoportjában nőnek a bérkülönbségek. A bérnövekedés üteme a kőműves és ra-

kodómunkás minimális bérei kivételével mindenhol meghaladták az infláció ütemét. A legna-
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gyobb a bérnövekedés üteme az építőipari segédmunkás és az utcai árus maximális bérei ese-

tében volt. (Sik 2000a). 

1998 hoz képest 1999-re mind a minimális, mind a maximális napibérek átlaga növekedett a 

feketegazdaság mindhárom általunk megfigyelt foglalkozásában (7. sz. táblázat). A három 

foglalkozás béreinek nem történt változás, a kőművesek többet keresnek, mint a másik két 

foglalkozásbeliek, s közülük az építőiparban dolgozók valamivel többet keresnek, mint a me-

zőgazdaságban alkalmazottak. 

7. sz. táblázat 

A legalacsonyabb és legmagasabb napibér átlaga  a legjellemzőbb feketemunkás 
 munkakörökben 1998 - 2002 (ezer forint) 

 N Kőműves Mezőgazdasági nap-
számos 

Építőipari segédmunkás 

  Legalacso-
nyabb 

Legmaga-
sabb 

Legalacso-
nyabb 

Legmaga-
sabb 

Legalacso-
nyabb 

Legmaga-
sabb 

1998 360 2,0 3,2 0,9 1,4 1,1 1,7 
1999 512 2,6 4,5 1,2 1,9 1,6 2,4 
2001 125* 3,3 5,3 1,8 2,8 1,6 2,4 
2002 295 3,5 6,1 2,1 2,8 2,2 3,2 
* Az alacsony válaszolási arány miatt a 2001 évi adatokat – a súlyozás ellenére -fenntartással kell ke-
zelni. 
 

2001-ben 1999-hez képest legjobban a mezőgazdasági napszámosok bére növekedett (a mi-

nimális 50, a maximális napibér 47%-kal). A kőművesek bére 26%-kal (a minimális), illetve 

18%-kal (maximális), az építőipari munkások bére egyáltalán nem nőtt. Ez a lemaradás 2001 

és 2002 között lett kompenzálva, amikor az építőipari segédmunkások bére nőtt a legnagyobb 

mértékben (a minimális 38, a maximális 33%-kal). A kőművesek minimális bére csupán 6%-

kal, maximális bére 15%-kal nőtt. A mezőgazdasági napszámosok esetében a minimális bér 

nőtt 17%-kal, a maximális bér átlaga nem változott. 

A bérnövekedés mértéke a minimális és maximális bérek esetében alig tér el egymástól24, te-

hát a bérek egyenlőtlenségei nem növekedtek jelentősen 1998 és 2002 között. A kőművesek 

maximális bérének átlaga a minimális bérek átlagának 1,6-1,7-szerese 1998 és 2002 között. A 

mezőgazdasági napszámosok estében 1,6-szoros az eltérés (2002 kivételével, ahol az eltérés 

                                                 

24A kőművesek esetében 2002-ben a minimális és maximális bér az 1998 évi 1.8 és .9 szerese, a mezőgazdasági napszámo-
sok és az építőipari segédmunkások esetében a változás mértéke rendre 2.3 és 2.0, illetve 2.0 és 1.9. 
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csupán 1.3-szoros), az építőipari segédmunkások körében minden évben 1.5-szörös a különb-

ség. 

A három feketemunka-típus béreinek egymáshoz képesti értéke sem változott sokat 1998 és 

2002 között 

8. sz. táblázat 

A kőműves és építőipai segédmunkás legalacsonyabb és legmagasabb napibérek értéke a me-
zőgazdasági napszámoséhoz képest 1998 - 2002 (napszámos bnapibér=100%) 

 Kőműves Építőipari segédmunkás 
 Legalacsonyabb Legmagasabb Legalacsonyabb Legmagasabb 

1998 2,2 2,3 1,2 1,2 
1999 2,2 2,4 1,3 1,3 
2001 1,8 1,9 0,9 0,9 
2002 1,7 2,2 1,0 1,0 

 

A kőműves napibér rendre kb. kétszerese a napszámosokénak. A különbség 2001-ben a legki-

sebb a két foglalkozás napibérének átlaga között. 2002-ben a különbség a maximális kőműves 

és napszámos napibér között jobban eltér a minimális bérek átlaga közötti különbségtől, mint 

korábban bármikor. 

Az építőipari napibér alig haladja meg a mezőgazdasági napszámosok bérének átlagát, sőt 

2001-ben – ha kis mértékben is) el is marad attól. 
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7. Testvértelepüléseink (Giczi Johanna – Sik Endre, KSH) 

A magyar települések 33%-a rendelkezik testvértelepülési kapcsolattal. Közülük 62%-nak 

egy, 18%-nak kettő, 10%-nak három, a maradék 10%-nak pedig négy vagy több külföldi vá-

rossal van kapcsolata. 

A települések 27%-a Romániával, 21%-a Németországgal, 13%-a Szlovákiával áll szoros 

kapcsolatban. Jelentős még az Ausztriához, Finnországhoz, Franciaországhoz, Horvátország-

hoz, és Olaszországhoz való kötődésünk is.  

 

 

1. térkép 

Az európai országokhoz való kötődésünk testvér-települési kapcsolataink tükrében 

N

EW

S

 

 

 

 

 

Olaszország 

 

 

Németország 

Románia 

 

 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy hol, hogyan és miért születnek

ideig tartó kapcsolatok az egyes települések között, miben nyilvánul m

 66
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eg ez a viszony, és mi 



jellemzi igazán az egymással kapcsolatban lévő városokat, községeket. A tanulmány részletes 

elemzést ad a három legmagasabb értéket kapott európai államhoz fűződő kapcsolatunkról. 

Hol születnek a testvértelepülések?  

A címben feltett kérdés szakszerűen a következő módon fogalmazható meg. Milyen tényezők 

növelik (s csökkentik) a településközi kapcsolatok létrejöttének esélyét a legerősebben. A 

kérdés kétféleképpen válaszolható meg: 

• Milyen módon hatnak a település jellemzői arra, hogy az összes magyar település kö-

zül melyek esetében jönnek legnagyobb valószínűséggel létre településközi kapcsola-

tok, illetve  

• b, azon települések esetében, ahol vannak településközi kapcsolatok ugyanezen ténye-

zők milyen módon hatnak a létrejövő kapcsolatok számára. 

A két kérdésre a jelentésben a lehető legegyszerűbb választ adjuk, ugyanis csak a három leg-

alapvetőbb települési jellemzőt (regionális helyzet, településnagyság és státusz) vontuk be az 

elemzésbe. A sz. táblázat első oszlopában azt látjuk, hogy a településközi kapcsolatok esélye 

nem függ a regionális helyzettől. Ezzel szemben a státusz erősen, a településnagyság kismér-

tékben, de szignifikánsan hat erre. 
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1.sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok létrejötte esélyének és a létező településközi kapcsolatok számának alaku-
lása a települések alapvető jellemzőinek függvényében25 

 

 Településközi kapcsolat létre-
jöttének esélye* 

Településközi kapcsolatok 
száma** 

Az elemzésbe bevont települé-
sek száma 

747 242 

Régió (referenciakategória: Észak-Magyarország) 
Közép-Magyarország 1.2 0.02 

Nyugat-Dunántúl 1.1 0.01 
Közép-Dunántúl 1.7 0.07 

Dél-Dunántúl 1.3 0.07 
Észak-alföld 0.8 - 0.07 

Dél-alföld 1.5 0.07 
Településstátusz (referenciakategória: falu) 

Város 15.7*** 0.35*** 
Településnagyság (referenciakategória: 5000 főnél nagyobb települések) 

Max. 1000 fő 0.2*** - 0.41*** 
1000-2000 fő 0.5 - 0.25*** 
2000-5000 fő 1.2 - 0.29*** 

 

A települések jellemzői és a település közötti kapcsolatok létrejötte közötti összefüggés (1.sz. 

táblázat első oszlopa) szerint a városok esetében igen nagy, a kislélekszámú települések ese-

tében igen kicsi a település közötti kapcsolat létrejöttének az esélye. 

A településközi kapcsolattal már rendelkező települések körében (1.sz. táblázat második osz-

lopa) sem hat a területi elhelyezkedés a település közötti kapcsolat számára. Ez ismét a telepü-

lésstátusz és a településnagyság együttes hatása alatt áll: a városokban több ilyen kapcsolat 

szövődik, mint a falvakban. Az 5000 főnél kisebb valamennyi településnagyság-kategória 

esetében erős negatív hatás azt mutatja, hogy kisebb lélekszám erősebb korlátja a településkö-

zi kapcsolatok nagyobb számának, mint azt a bekövetkezési esély esetében tapasztaltuk. 

                                                 

25 * Az összes település esetében. Logisztikus regresszió. A –2 LL értéke 724, az illeszkedés mértéke 741, a találati arány 
76%. A függő változó:1=van településközi kapcsolat, 0=nincs ilyen. A cellákban az esélyhányados logaritmusa található, 
melynek értéke mennél jobban eltér 1-től, annál erősebb az adott változó hatása. Ha az érték 1-nél kisebb akkor az adott vál-
tozó csökkenti, ellenkező esetben növeli a függő változó bekövetkezésének esélyét. 

** A településközi kapcsolattal rendelkező települések esetében. Lineáris regresszió (OLS). Az illesztett R-négyzet értéke 
37%. A függő változó a településközi kapcsolatok száma 0 és 7 között. A cellákban a sztenderdizált (béta) érték találha-
tó, amelynek nagyobb értéke erősebb hatást jelez. 
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Az előző elemzést megismételtük oly módon is, hogy a települések külső kapcsolatait jelző 

négy mutatót is bevontunk az elemzésbe. Ezek a mutatók a következők: 

• Van-e a helyi önkormányzatnak Internet elérhetősége? Ez a változó a településnek a 

virtuális világban való kapcsolatát vagy annak hiányát közelíti. 

• A település területén szabadtéri piac van és mindig volt is? Ez a változó a településnek 

a piachelyek országos rendszerébe való beletartozást és annak hiányát jelzi. 

• Van-e emberpiac a település területén? Lásd az előző magyarázatot. 

• Dolgoznak-e külföldi feketemunkások a település területén? Lásd a fenti magyarázatot 

azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az esetben a változó a település nemzetközi 

feketemunkaerő-piaci betagolódását mutatja. 

 

Mind a négy változó esetében azt feltételezzük, hogy ha az adott település esetében létezik az 

adott külső kapcsolat, akkor ez növeli a településközi kapcsolat bekövetkezésének esélyét. 

                                                                                                                                                         

 *** A változó hatása erős (p=0.05%-os szinten szignifikáns). 
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2. sz. táblázat  

A településközi kapcsolatok létrejötte esélyének és a létező településközi kapcsolatok számának alaku-
lása a települések alapvető és a település egyéb külső kapcsolatait jellemző változóinak függvényé-

ben26 

 Településközi kapcsolat létre-
jöttének esélye* 

Településközi kapcsolatok 
száma** 

Az elemzésbe bevont települé-
sek száma 

747 242 

Régió (referenciakategória: Észak-Magyarország) 
Közép-Magyarország 1.0 0.03 

Nyugat-Dunántúl 1.2 0.02 
Közép-Dunántúl 1.7 0.08 

Dél-Dunántúl 1.3 0.06 
Észak-Alföld 0.7 - 0.06 

Dél-Alföld 1.2 0.08 
Településstátusz (referenciakategória: falu) 

Város 19.0*** 0.35*** 
Településnagyság (referenciakategória: 5000 főnél nagyobb települések) 

Max. 1000 fő 0.3 - 0.39*** 
1000-2000 fő 0.9 - 0.25*** 
2000-5000 fő 1.9 - 0.29*** 
Internet van 1.5*** 0.04 
Piachely van 1.4 - 0.01 

Emberpiac van 1.1 0.10 
Külföldi feketemunkás van 1.8*** - 0.01 

 

Látható, hogy a települések külső kapcsolatainak modellekbe való bevonása nem befolyásolta 

sem azok erejét, sem a korábban bevont változók hatásának erejét. Ebből az a következtetés 

adódik, hogy a külső kapcsolat négy változójának hatása nem lehet nagyon erős. 

Ez a piachely és az emberpiac létét jelző változók esetében mindkét szempontból igaz. 

Ugyanakkor az első oszlopban látható, hogy az Internet-kapcsolat és a külföldi feketemunkás 

léte növeli a településközi kapcsolatok létrejöttének esélyét. Ez arra utal, hogy a nagyobb lé-

                                                 

** A településközi kapcsolattal rendelkező települések esetében. Lineáris regresszió (OLS). Az illesztett R-négyzet értéke 
37%. A függő változó a településközi kapcsolatok száma 0 és 7 között. A cellákban a sztenderdizált (béta) érték található, 
amelynek nagyobb értéke erősebb hatást jelez. 

*** A változó hatása erős (p=0.05%-os szinten szignifikáns). 

26 * Az összes település esetében. Logisztikus regresszió. A –2 LL értéke 736, az illeszkedés mértéke 738, a találati arány 
76%. A függő változó:1=van településközi kapcsolat, 0=nincs ilyen. A cellákban az esélyhányados logaritmusa található, 
melynek értéke mennél jobban eltér 1-től, annál erősebb az adott változó hatása. Ha az érték 1-nél kisebb, akkor az adott 
változó csökkenti, ellenkező esetben növeli a függő változó bekövetkezésének esélyét. 
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lekszám és a városi státusz mellett az önkormányzat és a munkaerőpiac kapcsolatainak nem-

zetközi jellege együtt jár a településközi kapcsolatok kiépítésével.  

Mikor létesültek a testvértelepülési kapcsolatok27? 

A településközi viszonyok vizsgálatához a testvértelepülési kapcsolatokat kialakításuk idő-

pontja szerint soroltuk csoportokba. Megkülönböztettük a rendszerváltás előtt, valamint a 

rendszerváltás után született kapcsolatokat, majd ez utóbbi időszakot kormányzási ciklusok 

szerint kategorizáltuk tovább. 

A szocializmus alatti időszakban főként (kelet?) Németország, (a korabeli rigmus szerinti „a 

másik jóbarát”) Lengyelország, és (ősi rokonaink földje) Finnország felé orientálódtunk leg-

inkább, valamint ekkor alakítottuk ki kisszámú török- és egyéb ázsiai országbeli kapcsolata-

inkat is.  

A „berlini fal leomlása után” nyitottunk Ausztria felé (osztrák kapcsolataink közel 60%-át 

alapoztuk meg ekkor), tovább erősítettük németországi kötődéseinket, és ekkor emelkedett 

meg hirtelen a Romániában lévő testvér-települések száma is. A kevésszámú holland, angol és 

francia kapcsolataink nagy része is ekkor keletkezett. 

A következő időszakban új kapcsolatokat leginkább Romániával, Szlovákiával és Németor-

szággal alakítottunk ki, ám ez utóbbival, jóval kevesebbet, mint korábban, de fokozatosan 

nyitni kezdtünk eddig „ismeretlen” államok, például Görögország, Svédország, Szerbia és Iz-

rael irányába is.  

Az utóbbi négy évben keletkezett kapcsolatok közel 70%-a Romániával, Németországgal és 

Szlovákiával kötődött, de szorosabbra fűztük a köteléket Lengyelországgal, Franciaországgal 

és Olaszországgal is (melléklet 1/a. és 1/b. tábla). 

A kapcsolatok keletkezési idejét tekintve a nagyobb települések rendelkeznek a legrégibb vi-

szonyokkal, de a rendszerváltást követően már a kis települések is egyre nagyobb arányban 

kapcsolódnak be a nemzetközi testvér-települési kapcsolatrendszerbe. 

                                                 

27 A tanulmány további részében nem a település, hanem a településközi kapcsolat az elemzés alapegysége. Mivel egy telepü-
lésnek több településközi kapcsolata is lehet, ezért a településközi kapcsolatok száma jóval több (kb. négyszáz), mint a tele-
pülésközi kapcsolatokkal rendelkező települések száma (kb. kétszáz). 
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3. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok létrejöttének megoszlása időszakonként, településtípusok szerint, % 

A településközi kapcsolat 
létrejöttének ideje 

Településtípus Összesen 

 Megyeszékhely Város Község  
1940-1988-ig 39 12 6 10 
1989-1993-ig 33 44 23 30 
1994-1997-ig 18 26 28 26 
1998-2002-ig 10 18 43 34 
Összesen 100 100 100 100 
N/elemszám 36 107 253 396 

 

Lássuk, hogyan alakult a három, számunkra legfontosabb országhoz fűződő kapcsolatunk, a 

különböző kormányzási ciklusok idején. 

 

4. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok létrejöttének megoszlása időszakonként, a három legtöbb ma-
gyarországi kapcsolattal rendelkező állam esetében, % 

Országok Időszak 
Románia Németország Szlovákia 

1940 – 1988-ig 3 12  6 
1989 – 1993-ig 29 47 14 
1994 – 1997-ig 29 19 29 
1998 – 2002-ig 40 22 51 
Összesen: 100 100 100 
 

Romániához való kötődésünk a rendszerváltást követően indult el, és azóta is töretlenül emel-

kedik. (Az utolsó teljes kormányzati idő alatt kialakított összes külföldi kapcsolatainknak 

mintegy 33%-a irányult Románia felé.) Szlovákiához fűződő kapcsolataink növekedésében, 

még ennél is erősebb dinamikát tapasztalunk. Északi határszomszédainkkal, 1998 és 2002 kö-

zött létesítettük a legtöbb kapcsolatot. Németországi kötődéseink 12%-a még a szocializmus 

idején, közel fele azonban az 1989-től 1993-ig tartozó időszakban keletkezett. 
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A településközi kapcsolatok térbeli eloszlása 

A szocializmus időszakában a dunántúli térség, (a nyugati rész kivételével), valamint Észak-

Magyarország volt a fő kapcsolatteremtő régiónk, a rendszerváltást követően a vezető szere-

pet egyértelműen a Dunántúl vette át, hogy az ezt követő kiegyenlítettebb időszak után, átadja 

szerepét az alföldi, és a kezdetben is előkelő helyet elfoglaló észak-magyarországi területek-

nek. 

5. sz. táblázat 

A testvér-települési kapcsolatok megoszlása időszakonként, az egyes régiók között, % 

Időszak ÖsszesenRégiók 
1940-1988-ig 1989-1993-ig 1994-1997-ig 1998-2002-ig  

Közép-Magyarország 11 13 11 6 10 
Közép-Dunántúl 20 16 19 10 15 
Nyugat-Dunántúl 8 18 10 14 14 
Dél-Dunántúl 20 24 17 11 17 
Észak-Magyarország 19 9 14 21 16 
Észak-Alföld 6 7 15 17 12 
Dél-Alföld 16 13 15 21 16 
Összesen 100 100 100 100 100 
N/elemszám 40 119 106 133 398 

 

 

Változást tapasztalunk a egyes településtípusok kapcsolatteremtő hajlandóságában is. Az 

1988 előtti kiegyenlített arányokat követően a más országokkal való kapcsolatépítési kedvet 

mutató skála erőteljesen a községek felé tolódott el. Az ezredforduló környékén kialakult kap-

csolataink több mint 80%-át falvak, községek létesítették. 
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6. sz. táblázat 

A testvér-települési kapcsolatok megoszlása az egyes településtípusok között, időszakonként, 
% 

Időszak Településtípus 
1940-1988-ig 1989-1993-ig 1994-1997-ig 1998-2002-ig 

Összesen 

Megyeszékhely 34 10 6 3 9 
Város 30 40 27 15 27 
Község 36 50 67 82 64 
Összesen 100 100 100 100 100 
N/ elemszám 41 118 104 133 396 

 

Az egyes településtípusokra más-más országokkal való kapcsolatfelvétel jellemző, amit ter-

mészetesen a nagypolitika és/vagy a határhoz való közelség is befolyásol. A három legtöbb 

településközi kapcsolattal rendelkező országot vizsgálva a németországi kapcsolódás esetében 

nem látunk különbséget a kis és nagy települések között, ám míg a nagyvárosok Németország 

mellett inkább Finnország, vagy Lengyelország felé nyitnak szívesen, addig Romániával és 

Szlovákiával jellemzően a községek építenek ki nagyobb számú kapcsolatot, bár a román 

kapcsolatok aránya a nagyvárosok esetében is magasnak bizonyul, de mindenképpen alacso-

nyabb, mint a kisebb lélekszámú településeken. 
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7. sz. táblázat 
A településközi kapcsolatok megoszlása településtípusok és a kapcsolati ország szerint 

        % 

Településtípus Összesen Kapcsolati ország 
Megyeszékhely Város Község  

Anglia 8 1 - 1 
Ausztria - 5 8 7 
Cseh Köztársaság 7 1 0 1 
Dánia - 2 0 1 
Finnország 18 5 1 3 
Franciaország 3 9 2 4 
Görögország - 1 0 0 
Hollandia - 6 0 2 
Horvátország - 4 4 4 
Lengyelország 12 5 3 5 
Németország 20 22 21 21 
Olaszország 9 4 2 3 
Románia 13 23 31 27 
Svájc - 2 1 1 
Svédország - - 0 0 
Szerbia - 1 - 0 
Szlovák Köztársaság 5 5 18 13 
Szlovénia - 1 3 2 
egyéb európai ország 2 2 4 3 
Izrael - 2 - 0 
Törökország - - 0 0 
egyéb ázsiai ország 2 - - 0 
Összesen 100 100 100 100 
N/ elemszám 36 115 263 414 

 

 

Nézzük meg a három számunkra legfontosabb állam kapcsolódási pontjainak eloszlását Ma-

gyarországon belül. A Romániához kötődő magyarországi települések térbeli eloszlása sem-

miféle szabályosságot nem mutat. Nemcsak a határszéli, hanem az ország belsejében, sőt a 

túlsó határon található települések is szoros kapcsolatot építettek ki romániai városokkal, köz-

ségekkel. Ám a román határon lévő települések közül szinte mindegyiknek van romániai tele-

püléssel kapcsolata. Németországi kapcsolataink láthatóan az ország középső részére, a Bala-

ton-felvidékre, Budapestre, Tolnára és a somogyi vidékre koncentrálódnak, amelynek okát a 

 75



kitelepítésben kereshetjük. A Szlovákiával kapcsolatban lévő települések nagyrésze az ország 

északi felére korlátozódik, de találunk néhány ilyen irányú kapcsolattal rendelkező települést 

a déli határvidék közelében is. 

 

2. térkép 

A Romániával, Németországgal és Szlovákiával testvér-települési kapcsolatban lévő magyarországi 
települések 

Németország 
Románia 
Szlovákia 

Németország 

 

 

A testvértelepülési kapcsolatok genezise 

A kapcsolatok genezise, akárcsak a bibliai, mindenek kezdetével, jelen e

zi kapcsolatok kialakulásának vizsgálatával kezdődik,  (ki, mikor, mi cél

csolatot), majd a klasszikus forgatókönyvtől eltérően a létrejött kapcsola

tódik, és a tartósság, fontosság kérdéskörével zárul. 
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Románia 
Szlovákia 

setben a településkö-

ból hozta létre a kap-

tok hatásával folyta-



Kik hozták létre a kapcsolatokat 

A testvértelepülési kapcsolat kialakítására való felkérés az esetek felében magyar részről in-

dult. Majdnem 40%-ban a külföldiek kezdeményeztek, és az esetek csupán tizedében nyilvá-

nítottak a felek kölcsönös közeledési szándékot. A korai időszakban láthatóan a külföldiek 

voltak aktívabbak a kezdeményezésben, majd a rendszerváltás után, mi is egyre több hajlan-

dóságot mutattunk arra, hogy szervesebben kapcsolódjunk be, a testvértelepülési szövetségek 

nemzetközi hálózatrendszerébe.  

8. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolat kezdeményezője és a kapcsolat létrejötté-
nek időszaka szerint, % 

Időszak Összesen 
1989-1993-ig 1994-1997-ig 1998-2002-ig  

Ők 55 41 34 40 
Mi 31 61 56 52 

14 13 4 6 
Összesen 100 100 100 100 
N/elemszám 

A településközi kap-
csolat kezdeménye-

zője 
1940-1988-ig 

38 
46 

Mindketten 8 
100 

36 110 101 129 376 
 

Látható, hogy külföldről nagyobb érdeklődésre tart számot a közép-magyarországi régió és a 

nyugat-dunántúli térség, hiszen az itt keletkezett kapcsolatok közel felét külföldről kezdemé-

nyezték. Jelentős kapcsolatépítő hajlandósággal Magyarország déli része és az észak-

magyarországi régió rendelkezik. 

9. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolat kezdeményezője  
és az egyes régiók szerint, % 

A településközi 
kapcsolat kez-
deményezője 

Közép-
Magyar-
ország 

Közép-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl

Észak-
Alföld 

Dél-
Alföld 

Összesen

33 52 48 28 41 37 39 
50 44 44 62 43 53 

mindketten 16   9 10   4 16 8 
Összesen 100 100 100 100 100 

Régiók 
Nyugat-
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország 

ők 36 
mi 60 61 

  5   1 
100 100 100 

N/ elemszám 42 59 55 68 54 49 393 
 

66 
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Településközi kapcsolat kezdeményezésben a kisebb települések, falvak, községek járnak az 

élen. Minél nagyobb azonban egy település, annál nagyobbnak tűnik a kölcsönös kapcsolat-

kezdeményezés esélye, amit a településközi kapcsolatok létrejöttének vizsgálatakor erőteljes 

pozitív megerősítésként értékelhetünk! 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolat kezdeményezője  
és az egyes településtípusok szerint % 

Településtípus Összesen A testvér-települési 
kapcsolat kezdemé-

nyezője 
Megyeszékhely Város Község 

ők 34 49 39 
mi 49 57 53 
mindketten  7   8 8 

100 100 100 100 

10. sz. táblázat 

 

35 
44 

16 
Összesen 
N/ elemszám 108 254 391 19 

 

Az okok 

Akármelyik időszakot is vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a települések közötti közeledések, 

minden időszakban elsősorban kulturális és gazdasági okokból történtek. Ám míg a szocia-

lizmus ideje alatt ez a két arány szinte egyenlő volt, a határnyitást követően a hangsúly a kul-

túra és hagyományőrzés céljából indított kapcsolatokra tevődött át.  

Tudnunk kell azonban, hogy rendszerváltást követően keletkezett gazdasági kapcsolatok egy-

harmada (minden időszakban) egyoldalú- vagy kölcsönös segítségnyújtáson alapul, míg az 

1988-ig terjedő időszakban a gazdasági kapcsolat egyértelműen üzleti kapcsolatot jelentett. 

Az 1990-es években azonban egyre fontosabbá vált az oktatás, az iskolák közötti cserelehető-

ség és a nyelvtanulás megkönnyítése miatt kezdeményezett kapcsolatfelvételek aránya is. A 

szocializmus időszakában a kulturális alapokon nyugvó kapcsolatok között fontos szerepet 

játszott a sport! 
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11. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatfelvétel oka és kialakulásának 
 ideje szerint % 

Időszak Összesen
1940-1988-ig 1989-1993-ig  

Történelem, politika 12 12 7 9 
Gazdaság 33 29 29 26 29 
Idegenforgalom, turizmus 7 6 5 
Kultúra, hagyomány 38 45 
Oktatás, fiatalok közötti
kapcsolat 9 5 7 14 

9 

1 2 2 
Összesen 100 100 
N/ elemszám 30 94 86 105 315 

A testvértelepülési kapcsolatfelvétel a kis létszámú községekben és a kisebb városokban 

többnyire kulturális okokból történt, míg a nagyvárosok, megyeszékhelyek esetében legfőbb 

kezdeményező okként a gazdasági és üzleti kapcsolatokat jelölték meg, majd a hagyomány 

ápolását. Érdekes, hogy az oktatás céljából létesített kapcsolatok aránya  magasabb a kistele-

püléseken mint a nagyvárosokban, ami arra utal, hogy a községekben valószínűleg minden le-

hetőséget megragadnak a fiatalok nyelvi- és szakmai fejlesztése érdekében, míg a nagyobb 

városokban (fejlettségüknek megfelelően), valószínűleg más lehetőségek is adódnak a fiatalok 

általános- és nyelvi tudásának gyarapítására.  

12. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatfelvétel oka és a település típusa szerint, 
% 

Településtípus Összesen 
Város Község  

Történelem, politika 14  7 12 11 
55 33 23 

Idegenforgalom, turizmus 5 
Kultúra, hagyomány 24 51 44 44 
Oktatás, fiatalok közötti kapcsolat 12 9 

 0  2 

A kapcsolatfelvétel oka 
1994-1997-ig 1998-2002-ig 

10 

4 2 
51 47 42 

Egyéb 4 2 
100 100 100 

 

A kapcsolatteremtés oka 
Megyeszékhely 

Gazdaság 29 
 0  4  6 

 8  3 
Egyéb  3 2 
Összesen 100 100 100 100 
N/ elemszám 32 84 
 

206 322 
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A közép-magyarországi és az észak-alföldi régióban legmagasabb a kultúra és a hagyomá-

nyok ápolása céljából létesített kapcsolatok aránya, ám a többi magyarországi térség esetében 

is ez a leggyakoribb kapcsolatindítóok. A közép-magyarországi történelmi, politikai okokból 

létesített kapcsolatok felének oka a kitelepítésben keresendő. A közép-dunántúli régió önkor-

mányzatai, a kulturális kapcsolatok majdnem felét barátkozás céljából kezdeményezték, okta-

tási kapcsolataik 60%-át pedig a nyelvtanulási lehetőségek indikálták. A nyugat-dunántúli tér-

ségben is a kulturális kapcsolatokat propagálják leginkább, ám érdemes megjegyezni, hogy 

egyedül ebben a régióban jelölték meg indokként azt, hogy a két település fiataljai között ala-

kulhasson majd kapcsolat. Észak-Magyarországon a hagyományok ápolása melletti legfonto-

sabb indikáló tényezőnek a gazdaság bizonyul. Érdemes megjegyezni, hogy a kulturális kap-

csolatok között, (igaz nagyon alacsony arányban) de csak ebben a régióban jelenik meg a ka-

tonasírok ápolása céljából kialakított viszony. Az észak-alföldi régiónál a már említett kultu-

rális kapcsolatok után első helyen az idegenforgalomi szerepel, továbbá ebben a régióban je-

lenik meg fontos kapcsolatépítő alapként az a tény, hogy melyik település esik a legközelebb 

a határhoz. A dél-alföldi régió az eddigiekhez hasonlóan szintén a kulturális kapcsolatokat 

preferálja leginkább, de második helyezett gazdasági kapcsolatok magas aránya nagyrészt a 

határon túli magyarok segítése céljából kialakított együttműködést, gazdasági segítséget jelöli. 

13. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatfelvétel oka és a település típusa szerint, 
% 

Régiók A településközi kapcso-
lat kezdeményezője Közép-

Magyar-
ország 

Közép-
Dunán-

túl 

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország 

Észak-
Alföld 

Dél-
Alföld 

Történelem, politika 24 10 14 7 
Gazdaság 16 21 23 34 33 29 36 
Idegenforgalom, turiz-
mus 7 2 2 7 
Kultúra, hagyomány 51 47 46 40 37 52 41 
Oktatás, fiatalok közötti
kapcsolat 2 16 9 14 
Egyéb 0 5 2 2 2 5 1 
Összesen 100 100 100 100 
N/ elemszám 30 46 46 55 47 41 59 
 

 

Összesen
 

11 0 15 11 
29 

5 11 3 5 
44 

14 4 4 9 
2 

100 100 100 100 
324 
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Érdekes azonban, hogy a két fél részéről (bármilyen célból) indított kapcsolatfelvételek ará-

nya tökéletes egyensúlyban van.  

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatfelvétel oka és a kapcsolat 
 kezdeményezője szerint, % 

A kapcsolatteremtés oka 

14. sz. táblázat 

A kapcsolat kezdeményezője Összesen 
ők mi mindketten  

Történelem, politika 12 11 15 
Gazdaság 30 16 29 

  4   4 5 
Kultúra, hagyomány 41 45 55 44 

  9   8 10 
Egyéb 3 
Összesen 100 100 100 100 
N/ elemszám 28 317 

A hatás 

Nemzetközi kapcsolataink akármilyen céllal indultak is, főként oktatásbeli- és kulturális ala-

pokon nyugszanak (83%). Elsősorban ez az a kapocs, ami a magyar és külföldi lakóhelyeket 

összeköti. A kapcsolatok második legfontosabb formája a turizmus és az idegenforgalom. A 

gazdasági együttműködésen alapuló kapcsolatok aránya szinte elenyésző. 

Időszak Összesen 
1940-1988-ig 1989-1993-ig 1994-1997-ig 1998-2002-ig  

82 84 83 84 
4 2  2 

Turizmus 12 7 8 7 
Egyéb 2 9 6  6 

100 100 100 100 
N/ elemszám 42 117 104 

 

Akár településtípusok szerint, akár régiós bontásban vizsgálódunk, minden esetben azt tapasz-

taljuk, hogy nemzetközi kapcsolataink túlnyomórészt (80% felett) kulturális szinten manifesz-

tálódnak. Említésre érdemes különbséget egyedül a közép-dunántúli és a dél-dunántúli régiók 

11 
30 

Idegenforgalom, turizmus   5 

Oktatás, fiatalok közötti kapcsolat 9 
  3   3   0 

122 167 
 

15. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása megnyilvánulásuk és a keletkezés időpontja szerint, % 

Megnyilvánulási 
forma 

Oktatás, kultúra 85 
Üzleti kapcsolat 4 0 

 8 
4 

Összesen 100 
130 393 
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esetében láthatunk, ahol a kultúra mellett jelentősebb szerep jut még az idegenforgalomnak is 

(21% és 14%). 

Fontosság 

A hosszú évtizedek során megszerzett kapcsolatainkat igen fontosnak ítéljük, bár a kisebb te-

lepülések néhány estben hanyagolhatónak érzik külhoni kötődéseiket. Az igazán sokra tartott 

kapcsolatok aránya a települések létszámának, valamint gazdasági- és infrastrukturális fejlett-

ségének növekedésével egyenes arányban emelkedik, hiszen a nagyobb városok nagyobb 

arányban ítélik fontosnak megszerzett szövetségeket, mint a kisebb települések. 

Településtípus Összesen 
Megyeszékhely Város Község  

5 8 6 
Kicsit 35 
Nagyon 65 57 45 50 
Összesen 100 100 
N/ elemszám 111 256 

 

Az igen kisszámú alig fontosnak ítélt kapcsolatunk újkeletű, így valószínű, hogy a feleknek 

még nem volt elég ideje szövetségük elmélyítésére. A kapcsolatok keletkezési ideje azonban 

úgy tűnik nem befolyásolja az adott viszony fontosságát. 

A kulturális kapcsolatok mellett Csehországgal (28%) és Olaszországgal (21%) tartunk fenn 

szorosabb gazdasági együttműködést, míg Hollandia (28%), Horvátország (27%) és Finnor-

szág (14%) esetében a testvér-települési kapcsolatok, az előbb említett kultúra mellett a tu-

rizmus által is kifejezésre jutnak. 

17. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatok fontossága és a település 
 típus szerint, % 

A kapcsolat fon-
tossága 

Alig 0 
39 47 44 

100 100 
34 401 
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18. sz. táblázat 

A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatok fontossága és keletkezésük 
 ideje szerint, % 

A kapcsolat létrejöttének ideje Összesen A kapcsolat fon-
tossága 1994-1997-ig 1998-2002-ig  

Alig 3 
1940-1988-ig 1989-1993-ig

4 5 11 6 
Kicsit 47 41 40 48 44 
Nagyon 50 55 55 42 
Összesen 100 100 100 
N/ elemszám 41 128 386 

Egyedi genezistörténetek 

A szocializmus időszaka alatt a kevés számú általunk kezdeményezett romániai irányú kap-

csolatépítés főként vásárlás céljából történt, de fontos szempont volt még a leendő testvér-

település földrajzi elhelyezkedése, vagyis a magyar-román határhoz való közelsége is. A má-

sik oldal ebben az időszakban csak a sportkapcsolatokat propagálta. Kölcsönös egymás felé 

fordulás nem történt. A határnyitás után a Románia felé nyitni kívánó magyarországi települé-

sek közel egyharmada segítő szándékkal fordult a tőlünk keletre lévő ország felé. A segítő 

szándékok fele, pedig kifejezetten a határon túli magyarság támogatását célozta meg. A segí-

tés mellett fontos indítóokként szerepelt a barátságos viszony kialakítása.  A felénk irányuló 

kapcsolatok több mint felénél nem jelöltek meg különösebb indokot. Kölcsönös kapcsolatfel-

vételek a kultúra és a hagyományok ápolása céljából történtek. A következő időszakban ré-

szünkről továbbra is a földrajzi közelség és a segítségnyújtás dominál. A felénk irányuló kap-

csolatteremtés motivációja pedig fontos momentumokkal egészült ki. Románinai részről a 

legtöbb kontaktus-felvétel a települések közötti Szent Király Szövetség létrehozására irányult 

(30%). A kapcsolatfelvételek 14%-a pedig kifejezett segítségkérés volt a határon túli magya-

rok részéről. A legutóbbi négy évben részünkről a legfontosabb szempont a kultúra, és – bár 

kisebb mértékben – a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás és a romániai magyarság 

segítése volt. Barátság kialakítása. a hagyományok élesztése és a kölcsönös megismerés óva-

tos indokai szerepeltek a felénk irányuló és a kölcsönös kapcsolatok motivációjaként. 

50 
100 100 
117 100 

 

A külföldi testvér-településsel rendelkező magyarországi önkormányzatok több, mint 60%-a 

az angol, szlovén, finn, lengyel és osztrák kapcsolataikat értékelték a legtöbbre, de hasonlóan 

nagyon fontosnak ítélik a cseh, dán, francia, német és olasz kapcsolatokat is.  
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A korai német kapcsolataink indítóoka nagyrészt nem ismert, a többit az iskolák közötti cse-

relehetőség és a kultúra motiválta. Német oldalról legfontosabb szempontként a vendégház 

felújítás (ez mi?) szerepelt. A rendszerváltozás utáni időszakban mi többnyire barátkozási 

szándékkal fordultunk Németország felé, bár fontos indok volt még a kitelepítés is, ami a kul-

túra mellett a felénk irányuló kapcsolatoknak is a legfontosabb tényezője volt. Ebben az idő-

szakban kezdődik a nyelvtanulás miatt felénk irányuló kontaktusfelvétel, amely időben előre 

haladva egyre fontosabb szemponttá válik a német-magyar településközi kapcsolatok kialakí-

tásában. Az 1994 utáni időszakban kezdődik a hagyomány ápolása szempontjából felénk irá-

nyuló kapcsolatok sokasága, ami az általunk vizsgált utolsó ciklusban már a kapcsolatok több 

mint harmadát teszik ki. Az ezredforduló magába ölelő kormányzati ciklusban részünkről a 

legfontosabb kapcsolatépítési szemponttá a nyelvtanulás vált. 

A szocializmus időszaka alatt Szlovákiával mi nem kezdeményeztünk kapcsolatot. Ők barát-

kozás és együttműködés céljával fordultak felénk. A határnyitás után többnyire kulturális 

kapcsolatokat kezdeményeztünk, illetve a fiatalok közötti kapcsolat ápolása és barátkozás cél-

jából kezdeményeztünk viszonyt. Felénk csak a Szlovákiában élő magyar kisebbség fordult. 

Az 1994-től 1997-ig terjedő időszak legfontosabb kapcsolatépítési motívuma a sport volt. Se-

gítő szándékkal mi nem indítottunk viszonyt, ám a felénk irányuló kontaktusfelvételek ötöde 

segítségkérő szándékkal indult. E két momentum mellett mi propagáltuk a tűzoltó egyesületek 

kapcsolatát, és sok esetben történelmi okokból kívántuk viszonyt kialakítani az adott telepü-

léssel. A 2002-ig tartó időszakban a kultúra és az együttműködés egyaránt fontos szemponttá 

vált részünkről. Míg szlovák részről a kultúra mellett politikai okokból, civil szervezetek is 

indítottak kapcsolatfelvételt magyarországi települések felé. 

Ausztria nem tartozik ugyan a három legtöbb magyarországi testvértelepülési kapcsolattal ál-

lam közé, a hozzá fűződő viszonyunk alakulása mégis említést érdemel. A szocializmus ideje 

alatt semmiféle kapcsolat nem létezett ezzel az országgal. A határnyitás után azonban segít-

ségkérő és vallási alapon nyugvó kontaktusfelvételek történtek részünkről. Osztrák részről 

kulturális-, gazdasági- és sportkapcsolatokat indítottak felénk. A következő időszakban mi 

csak idegenforgalmi szempontból fontos kapcsolatokat kívántunk létrehozni, az osztrák tele-

pülések közel 40%-a barátkozási szándékkal fordult felénk, ötöd részük pedig politikai okok-

ból, az EU-ra készülve propagált kapcsolatfelvételt. Az általunk vizsgált utolsó időszakban 

pedig osztrák részről már csak ez az egy indok szerepelt testvér-település létrehozására. Mi 

pedig csak a földrajzi közelségre koncentráltunk. 
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1. sz. Melléklet 

Súlyozás (Tanai Péter, KSH) 

2002 őszén a kitöltött kérdőívek száma (Budapest és kerületei nélkül) 736 volt, vagyis az ösz-

szes magyarországi települések kb. 24%-áról van adatunk. (Ez a korábbi évek 18-35%-os ará-

nyának középértéke körül van). 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a kapott kérdőíveket az összes település regioná-

lis, településnagyság és státusz szerinti összetételének megfelelően súlyoztuk (a 2000 évi T-

Star adatok alapján. 

A súlyozáshoz használt T-Star indulótábla és adatbázisunk hasonló elrendezésű megoszlásait 

tartalmazza az 1. és 2. sz. táblázat. A két táblázat azonos celláinak arányosításainak eredmé-

nyeképpen jöttek létre a települések cellánkénti súlyai, amelyeket a 3 sz. táblázat tartalmaz. 

Ez azt mutatja, hogy az adatbázisunkban szereplő települések hány hasonló regionális elhe-

lyezkedésű, nagyságú és státuszú nem-válaszoló települést helyettesítenek. 

1. sz. táblázat 

A magyarországi városok és községek száma régiónként és településnagyság és  
státuszkategóriánként 2000-ben 

városok Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunán-

túl 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl

Észak-
Magyarország

Észak-
alföld 

Dél-
alföld Összesen

0-1000         

1001-2000   1     1 

2001-5000 1 1 5 8 4 3  22 

5001- 21 26 16 24 26 46 39 198 

községek      

0-1000 23 201 487 476 324 123 54 1688 

1001-2000 42 98 103 104 149 99 60 655 

2001-5000 58 69 35 41 96 99 87 485 

5001- 39 10 1  17 14 85 

Összesen 184 405 648 653 603 387 254 3134 

4 

Forrás: KSH T-Star 
*Budapest nélkül 
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2. sz. táblázat 

A mintában lévő városok és községek száma régiónként és 
 településkategóriánként  2000-ben 

városok Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunán-

túl 

Nyugat-
Dunán-

túl 

Dél-
Dunán-

túl 

Észak-
Magyarország

Észak-
alföld 

Dél-
alföld 

Összesen 

0-1000         

1001-2000         

2001-5000  1 1 2 1   5 

5001- 7 3 2 7 5 9 12 45 

községek      

0-1000 8 45 88 103 76 27 9 356 

1001-2000 11 35 22 29 33 34 21 185 

2001-5000 11 16 11 11 23 27 26 125 

5001- 7 1   2 8 2 20 

Összesen 44 101 124 152 140 105 70 736 
*Budapest nélkül 
 

3. sz. táblázat 

A mintában lévő városok és községek súlyai régiónként és településkategóriánként  2000-ben 

Városok Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunántúl 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl 

Észak-
Magyarország 

Észak-
alföld Dél-alföld

0-1000        

1001-2000        

2001-5000  1 5 4 4   

5001- 3 8,667 8 3,429 5,2 5,111 3,25 

községek    

0-1000 2,875 4,467 5,534 4,621 4,263 4,556 6 

1001-2000 3,818 2,800 4,682 3,586 4,515 2,912 2,857 

2001-5000 5,273 4,313 3,182 3,727 4,174 3,667 3,346 

5001- 5,571 10   2 2,125 7 
*Budapest nélkül 
 

 86



Kérdőív 

 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 
 

A Belügyminisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az MTA Nemzetközi 
Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont és a TÖOSZ megbízásából kérem, hogy 
– az összes magyar helyi önkormányzatra kiterjedő kutatás részeként – Ön, a jegyző vagy 
az Önök által megbízott szakember töltse ki az itt következő, rövid, könnyen megvála-
szolható kérdéseket tartalmazó kérdőívet. A kérdőívet kitöltő személy ismeretlenségét az 
biztosítja, hogy a kérdőívben semmilyen, a kitöltő személyére utaló információ nincs. 

Kérdőívünk mellékleteként egy kis ízelítőt talál eddigi kutatási eredményeinkből. Ha to-
vábbi információra lenne szüksége, keressen minket. 

 

Addig is kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet két héten belül küldje vissza az alábbi címre: 

 

TÁRKI 

1518 Budapest 

Pf. 71. 
Budapest, 2002. október 25. 

 
1. A település neve (Budapesten a kerület száma):   
............................................................. 
 
 
2. Melyik megye? 

2. 1  –  Bács-Kiskun   18  –  Hajdú-Bihar  15  –  Szabolcs-Szatmár 

2. 2  –  Baranya   1 9  –  Heves   16  –  Tolna 

2. 3  –  Békés    10  –  Jász-Nagykun-Szolnok 17  –  Vas 

2. 4  –  Borsod-Abaúj-Zemplén  11  –  Komárom-Esztergom 18  –  Veszprém 

2. 5  –  Csongrád   12  –  Nógrád   19  –  Zala 

2. 6  –  Fejér    13  –  Pest   20  –  Budapest 

2. 7  –  Győr-Moson-Sopron  14  –  Somogy 
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3. Milyennek értékeli Ön … 
 

   Nagyon rossz     Nagyon jó 
… a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

… az önkormányzat jelenlegi gazdasági 
helyzetét? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 
 
4. Véleménye szerint hogyan fog változni 2003-ban … 
 

Sokkal rosszabb lesz          Sokkal jobb lesz 
… a magyar gazdaság helyzete? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

… az önkormányzat gazdasági helyzete? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
5. Véleménye szerint a település kiskereskedelmi bevételéhez körülbelül mekkora arányban já-

rulnak hozzá … 
 

a) … a belföldi turisták? .........  % 

b) … a külföldi turisták? .........  % 

 
 
6. Véleménye szerint a település lakossága körülbelül mekkora részének származik 

jövedelme az idegenforgalomból? 
 
1 8.1  –  nincs ilyen 

1 8.2  –  elenyésző 

1 8.3  –  kb. a tizedének (kb. 10%-ának) 

1 8.4  –  kb. a negyedének (kb. 25%-ának) 

1 8.5  –  kb. a harmadának (kb. 30%-ának) 

1 8.6  –  kb. a felének (kb. 50%-ának) 

1 8.7  –  kb. a kétharmadának (kb. 60-70%-ának) 

1 8.8  –  ennél nagyobb részének 

 
7. Működik-e a településen … 

 Jelenleg? Korábban működött-e? 

a) … használtcikk-, bolhapiac 1 – igen 2 – nem 1 – igen 2 – nem 

b) … kínai piac 1 – igen 2 – nem 1 – igen 2 – nem 

c) … „kgst”- vagy lengyel piac 1 – igen 2 – nem 1 – igen 2 – nem 

d) … egyéb (kisebb) vegyes piac  1 – igen 2 – nem 1 – igen 2 – nem 

 

 88



 

A 8–13. sz. kérdésekre akkor válaszoljon, ha a településen van „kgst”, „lengyel”, 
„kínai” vagy egyéb, kisebb piac! (Ha több is van ilyen az önkormányzat
területén, kérjük, hogy a válaszadás során a legnagyobb ilyen piacra gondoljon!) 

 
 
8. Hány elárusítóhely (üzlet, bódé, asztal stb.) működik főidőben általában ezen a piacon? 
 

18. Kb.  ...........  elárusítóhely van 

 
 
9.  Egy évben hány hónapon keresztül üzemel ez a piac? 
 
18. ...........  hónapon át 

 
10. A hét mely napjain működik? 
 
18. hétfő     kedd     szerda     csütörtök     péntek     szombat     vasárnap 

1         2           3               4                5                 6                7 

 
 
11.  Általában hány órától hány óráig van nyitva? 

 
18. ..........  órától       ..........  óráig 

 
 
12. Vannak-e a piacon külföldi árusok (akár turisták, akár Magyarországon letelepedettek) 

12. által használt elárusítóhelyek? 

 
18. 1  –  igen, kb. hányan lehetnek?   ............... 

18. 2  –  nem 

 
 
13. HA VANNAK KÜLFÖLDI ÁRUSOK:   Milyen nemzetiségű árusok vannak legtöb-

ben?.  
 
18. 1.  .............................. 

18. 2.  .............................. 

18. 3.  .............................. 
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14. Van-e a településen olyan foglalkozás, munka, amire általában feketemunkást 

14. szoktak alkalmazni? 
 
18. 1  –  igen 

18. 2  –  nem 

 
 
15. HA IGEN:   Hol szokták a feketemunkásokat toborozni? 
 

 Igen Nem 

a)  Kocsmában 1 2 

b)  Eszpresszóban 1 2 

c)  Főtéren vagy főutcán 1 2 

d)  Pályaudvaron, buszmegállóban 1 2 

e)  Városszéli helyen, utcán 1 2 

f)  Piacon 1 2 

g)  Személyes kapcsolatokon keresztül vagy egyéb helyen 1 2 

 

 

16. És melyek a legmagasabb és a legalacsonyabb feketemunka-bérek, amelyekről 

16. hallott? 
 

ANNÁL A FIZETÉSI FORMÁNÁL ÍRJA BE VÁLASZÁT, 
AHOGYAN ÁLTALÁBAN FIZETNI SZOKTAK! 

 
 ÓRABÉR NAPIBÉR 

 Legmagasabb Legalacsonyabb Legmagasabb Legalacsonyabb

a)  Kőművesnek 
 

.............  Ft/óra
 

.............  Ft/óra
 

.................  Ft 
 

.................  Ft 

b)  Mezőgazdasági napszá-
mosnak 

 
.............  Ft/óra

 
.............  Ft/óra

 
.................  Ft 

 
.................  Ft 

c)  Építőipari segédmun-
kásnak 

 
.............  Ft/óra

 
.............  Ft/óra

 
.................  Ft 

 
.................  Ft 
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17. Vannak-e a külföldiek a feketemunkások között? 
 
18. 1  –  vannak 

18. 2  –  nincsenek 

 
 
18. HA VANNAK:   Milyen nemzetiségűek vannak a legtöbben? 
 
 
18. 1.  ................................... 

18. 2.  ................................... 

18. 3.  ................................... 

 
 
19. Van-e az önkormányzatnak külföldi településekkel testvértelepülési (testvérvárosi) 

19. kapcsolata? 
 
18. 1  –  igen 

18. 2  –  nem 

 
 
20. HA IGEN:   Hánnyal?   ................... 
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21. Adja meg testvértelepüléseik legfontosabb jellemzőit! (Amennyiben 5-nél több ilyen 
21. van, válassza ki a legfontosabb ötöt!) 
 

 1. testvér-
település 

2. testvér-
település 

3. testvér-
település 

4. testvér-
település 

5. testvér-
település 

Neve 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 

Hol van (ország)? 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 
 

.................... 

Mikor jött létre a 
testvértelepülési 
kapcsolat? 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

Ki kezdeményezte 
a kapcsolat 
létrejöttét? 

1  –  ők 
2  –  mi 

1  –  ők 
2  –  mi 

1  –  ők 
2  –  mi 

1  –  ők 
2  –  mi 

1  –  ők 
2  –  mi 

 
Mi volt a kapcso-
lat 
létrehozásának 
legfontosabb oka? 

 
......................

 
......................

 
...................... 

 
......................

 
......................

 
...................... 

 
......................

 
......................

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
......................

 
......................

 
...................... 

 
Miben nyilvánul 
meg 
a kapcsolat? 
 
(több válasz is 
lehetséges) 

1  –  okta-
tás, 

1  –  kultúra

2  –  üzleti 

2  –  kap-
csolat 

3  –  turiz-
mus 

4  –  egyéb 

...................

... 

1  –  okta-
tás, 

1  –  kultúra

2  –  üzleti 

2  –  kap-
csolat 

3  –  turiz-
mus 

4  –  egyéb 

...................

... 

1  –  okta-
tás, 

1  –  kultúra

2  –  üzleti 

2  –  kap-
csolat 

3  –  turiz-
mus 

4  –  egyéb 

...................

... 

1  –  okta-
tás, 

1  –  kultúra 

2  –  üzleti 

2  –  kap-
csolat 

3  –  turiz-
mus 

4  –  egyéb 

...................

... 

1  –  okta-
tás, 

1  –  kultúra

2  –  üzleti 

2  –  kap-
csolat 

3  –  turiz-
mus 

4  –  egyéb 

...................

... 

Mennyire fontos 
ez a kapcsolat a 
település életében 
és a jövőjét te-
kintve? 

1  –  alig 
2  –  kicsit 
3  –  nagyon 

1  –  alig 
2  –  kicsit 
3  –  nagyon 

1  –  alig 
2  –  kicsit 
3  –  nagyon 

1  –  alig 
2  –  kicsit 
3  –  nagyon 

1  –  alig 
2  –  kicsit 
3  –  nagyon 

 
 
22. Hány személyi számítógép (notebook, laptop is számít) van az önkormányzat 

22. használatában? 
 

22. .................  db 
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23. Ebből hányról érhető el az internet? 
 

22. .................  db 

 
 
24. HA INTERNETEZNEK:   Milyen módon érik el az internetet? 
 
18. 1  –  modem van beépítve 

18. 2  –  ISDN-kapcsolat (is) van 

18. 3  –  ennél gyorsabb átvitelt biztosító kapcsolat (is) van 

 

 
25. Hallott-e már a TÖOSZ-LOGIN közös honlapjáról? (www.toosz.hu) 
 
18. 1  –  igen 

18. 2  –  nem 
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26. Mely kisebbségek alakítottak kisebbségi önkormányzatot, illetve melyek szűntek 

25. meg az idén az alábbiak közül a településen? 

25. (Kérjük, karikázza be a megfelelő kódszámot a kisebbségek neve mellett!) 
 

 Eddig nem 
volt, 

idén alakult 

Eddig is volt,
idén 

újjáalakult 
Eddig volt, 

idén megszűnt 

Nincs 
és korábban 

sem volt 

a)  Bolgár 1 2 3 0 

1 2 3 0 

c)  Görög 1 2 3 0 

d)  Horvát 1 2 3 

1 2 3 0 

f)  Német 1 2 3 0 

g)  Örmény 1 2 3 0 

h)  Román 1 2 3 0 

i)  Ruszin 1 2 3 0 

j)  Szerb 1 2 3 0 

k)  Szlovák 1 2 3 0 

l)  Szlovén 1 2 3 0 

m) Ukrán 1 2 3 

b)  Cigány 

0 

e)  Lengyel 

0 

 
 
27. Kérjük, becsülje meg a településen élő cigányok számát! 
 
18. Kb.  .................  fő 
 
 
 
 
A további kérdéseket csak ott kell kitölteni, ahol élnek cigányok! 

 
28. Az elmúlt tíz évben a településen a cigány lakosság száma … 

 
18. 1  –  … növekedett 

18. 2  –  … csökkent 

18. 0  –  … nem változott 
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29. Ön szerint mi ennek a változásnak az oka? 
 
18. 1 – inkább vándorlás 

18. 2 – inkább népszaporulat-változás 

18. 0 – mindkettő egyforma mértékben 

 
 
30. Ön szerint 2010-ig hogyan fog változni a cigány lakosság száma a településen? 
 
18. 1  –  növekszik 

18. 2  –  csökken 

3 

18. 0  –  nem változik 

 

 

31. Mennyire jellemzőek a településen élő cigányokra a bevándorlás alábbi típusai? 

31. (Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelölje az egyáltalán nem jellemzőt, 

31. az 5-ös pedig a nagymértékben jellemzőt!) 
 

Egyáltalán nem jellemző  Nagymértékben jellemző 

a)  Környező községből (20 km-en 
belül) 

1 2 4 5 

b)  Környező városból (20 km-en be
lül) 

- 1 2 3 4 5 

c)  Távolabbi községből 1 2 3 4 5 

d)  Budapestről 1 2 3 4 5 

e)  Külföldről, és pedig:  
...……………......... 

1 2 3 4 5 
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32. Mennyire jellemzőek a településen élő cigányokra az elvándorlás alábbi típusai? 

32. (Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelölje az egyáltalán nem jellemzőt,  

32. az 5-ös pedig a nagymértékben jellemzőt!) 

 
Egyáltalán nem jellemző  Nagymértékben jellemző 

a)  Környező községbe (20 km-en 
belül) 

1 2 3 4 5 

b)  Környező városba (20 km-en be-
lül) 

1 2 3 4 5 

c)  Távolabbi községbe 1 2 3 4 5 

d)  Budapestre 1 2 3 4 5 

e)  Külföldre, éspedig: 
.….……………........ 

1 2 3 4 5 

33. A cigány lakosok elhelyezkedése a településen … 
 

18. 1  –  … elkülönült, telepszerű 

18. 2  –  … elszórt 

18. 3  –  … vegyes 

 

 

34. Ön szerint hányan részesülnek a következő támogatásokban? 
 

 Összesen Ebből cigány 

a)  Aktív korú munkanélküliek rendszeres 
a)  szociális segélye 

 
Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő b)  Önkormányzati közhasznú munkások 
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35. Kérjük, becsülje meg a következőket! 
 

 Összesen Ebből cigány 

Iskolás korú (7–16 éves) lakosság 
a településen 

 
Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő 

Ebből  

Kb.  ..............  fő 

 

Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő 

 
Kb.  ..............  fő 

• helyben általános iskolába járók 

• más településen általános 
iskolába járók 

 
 
36. Ebben az évben volt-e konfliktus a településen … 
 

a) … a cigány és a nem cigány lakosok 
a) … között? 1  –  igen 2  –  nem 

b) … a parlamenti választások során 
a) … a cigányokkal kapcsolatban? 1  –  igen 2  –  nem 

c) … a kisebbségi önkormányzati 
a) … választások során a cigányokkal 
a) … kapcsolatban? 

 
1  –  igen 

 
2  –  nem 

d) … a cigány lakosság és 
a) … az önkormányzat között? 1  –  igen 2  –  nem 

 
 
 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! 
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1999 ősz 

Az önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei28
 

 
2001 tavaszán az önkormányzati vezetők kedvezőbben ítélték meg településük lakos-
ságmegtartó erejét, mint az azt megelőző két évben. 
 
 

Az önkormányzati vezetők várakozásai a lakosság számának alakulásával 
kapcsolatban, 1999 és 2001 között (%) 

A lakosság száma… 2000 tavasz 2001 tavasz 

… csökkeni fog 146 150 135 

… változatlan marad 134 131 145 

… növekedni fog 120 119 120 

Összesen 100 100 100 

 

A munkanélküliek számának jövőbeli alakulásával kapcsolatos önkormányzati várako-
zások azt mutatják, hogy a megkérdezett szakemberek körében nőtt a változatlanságot, és 
csökkent a növekedést prognosztizálók aránya. 1999-ben a vezetők fele a munkanél-
küliek számának növekedését várta, és 40 százalékuk bízott abban, hogy a lakosság 
munkaerő-piaci helyzete a következő évben nem fog változni a településükön. 2001-re 
35 százalékra csökkent a növekedésre számítók, és 55 százalékra emelkedett a változat
lanságot előrejelzők aránya.  

-

                                                

Az önkormányzati vezetők várakozásainak kedvező változását figyelhetjük meg a se-
gélyezettek számának alakulásával kapcsolatosan a vizsgált időszakban. Míg 1999-ben 
az önkormányzati szakemberek csaknem háromnegyede gondolta úgy, hogy a segé-
lyezettek száma növekedni fog a településükön a következő évben, addig 2001-ben már 
csak 58 százalékuk. Abban, hogy a segélyezettek száma csökkenni fog, minden évben a 
megkérdezetteknek csupán néhány százaléka bízott. 

Az önkormányzati vezetők saját önkormányzatuk gazdasági helyzetét meglehetősen 
pesszimistán látják, és ez az értékelés 1999 ősze óta nem látszik javulni. Mind az öt 
megkérdezés alkalmával 40 százalék vagy a feletti volt azoknak a szakembereknek az 
aránya, akik szűkebb környezetük gazdasági helyzetét rossznak tartották. A 2000 tavaszi 
mélypont (48%) után 2001 őszére 40 százalékra csökkent azoknak az önkormányzatok-
nak az aránya, amelyek rossz gazdasági feltételek mellett látnak el közszolgáltatásokat 
és oldanak meg helyi közügyeket.  

*  *  * 

 

* Részlet Ivony Éva és Simonovits Bori hasonló című tanulmányából (Társadalmi Riport 2002, TÁRKI, Budapest, 309–324. 
o.) 
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2000 őszén Lengyelországban és 2001 tavaszán Romániában is lezajlott egy a ma
gyarországihoz hasonló országos önkormányzati kutatás, melyek kérdőívei a magyar 
kérdőívhez hasonló megfogalmazásban tartalmazták a gazdasági várakozásokkal kap
csolatos kérdéseket. Lengyelországban az önkormányzati vezetők kedvezőbben értékel-
ték saját önkormányzatuk jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetét, mint ahogyan az 
országét. Míg a megkérdezett szakemberek 10 százaléka értékelte jónak a helyi gazda-
ság állapotát, addig csak 5 százalékuk a makrogazdaságét. 2000 őszén az önkormány-
zati vezetők nagyobb arányban bíztak önkormányzatuk gazdasági helyzetének javulá-
sában, mint a lengyel gazdaság folyamatainak fellendülésében (9 és 6%).  

-

-

-

-

-

-

Magyarországon a Lengyelországban tapasztaltakkal ellentétes tendencia érvényesül: 
az önkormányzati vezetők kedvezőbben értékelték az ország gazdasági állapotát és jö-
vőbeli helyzetét (jó: 17%; jobb lesz: 21%), mint az önkormányzat gazdaságát és jövőbe
li kilátásait (jó: 7%; jobb lesz: 6%).  

Romániában 2001 tavaszán a megkérdezett önkormányzati vezetőknek csupán 4 száza
léka értékelte jónak az ország gazdasági helyzetét, míg jóval többen (17%) önkormány-
zatuk gazdasági állapotát. A román nemzetgazdaság jövőjére vonatkozó önkormányza
ti várakozások optimisták. A szakemberek 34 százaléka gondolta azt, hogy Románia 
gazdasági helyzete 2001 végéig javulni fog, míg saját önkormányzatuk esetében csak 
12 százalékuk.  

Összehasonlítva a lengyelországi, a magyarországi és a romániai adatsorokat megálla-
píthatjuk, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetével a román szakemberek elége-
dettek a leginkább (rendre: 10, 7, 17%), és Romániában a legmagasabb a gazdasági ja-
vulást várók aránya is (6, 9 és 12%). Ami a nemzetgazdaságról adott becsléseket illeti, a 
jelenlegi helyzetet a magyar önkormányzati vezetők értékelik a legkedvezőbben (5, 17 
és 4%), míg a jövőbeli makrogazdasági folyamatokat a román szakemberek (6, 21, 
34%). 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy mindhárom országban ellentétes értékelések és vá
rakozások tapasztalhatóak a helyi és a makrogazdasági folyamatokkal kapcsolatosan az 
önkormányzati vezetők körében. Míg a lengyel szakemberek bizakodóbbak, ha ön-
kormányzatuk gazdasági helyzetéről kérdezzük őket, mint amikor a lengyel gazdasá-
géról, addig a magyarországi helyi vezetők pesszimistábbak, ha önkormányzatuk, és 
optimistábbak, ha Magyarország gazdaságáról nyilatkoznak. A román önkormányzati 
vezetők gazdasági folyamatokkal kapcsolatos optimizmusa a helyzetértékelések ese-
tében önkormányzati, a jövőre vonatkozóan országos szinten jelenik meg. 
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2. sz. melléklet 
 

A különböző méretű települések aránya régiónként (százalék) 

 
500 fő 
alatt 

500-1000 
fő között 

1000-2000 
fő között 

2000 fő fe
lett 

- Összesen N 

Közép-Magyarország 7 9 26 58 100 43 
Közép-Dunántúl 26 28 20 27 101 97 
Nyugat-Dunántúl 44 31 16 9 100 150 
Dél-Dunántúl 42 29 17 12 100 153 
Észak-Magyarország 26 29 23 22 100 140 
Észak-alföld 12 22 25 41 100 90 
Dél-alföld 15 13 25 47 100 60 
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