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Bevezető (Simonovits Bori - Kopasz Marianna) 

A TÁRKI 1995-ben kezdte el azt az önkormányzati vizsgálat-sorozatot, melynek célja a 

magyarországi helyi önkormányzatok vizsgálata, azok költségvetési- és beruházási 

politikájának, a települések gazdasági helyzetének megismerése, valamint e folyamatok 

időbeli alakulásának elemzése.  

 adatfelvétel.  

kérdőívvel kerestük fel. 

                                                

A kérdőívek e fenti, általánosan megkérdezett témakörökön túl, minden évben eltérő, 

speciális témaköröket is tartalmaznak. Ebben az évben a rendszeresen szereplő kérdéseken túl 

a vállalkozók ösztönzését szolgáló önkormányzati intézkedéseket, fejlesztési programokat 

valamint a különböző társadalmi csoportok közötti esetleges feszültségekre és a lakóhelyi 

szegregáció létére kérdeztünk rá. Ezen kívül a településen élő roma népességgel kapcsolatos 

alapvető demográfiai trendekre vonatkozó kérdésblokkot – a 2001. és 2002. őszi 

adatfelvétellel azonos módon – is tartalmazta az

A 2003. őszi adatfelvételt az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az 

OTKA1 finanszírozta, valamint a TÖOSZ-LOGIN projektje támogatta. A kutatás során az 

önkormányzatok az Önkormányzati Hírlevéllel együtt postai úton kapták meg a - 

válaszborítékkal ellátott - nyolc oldalas önkitöltős kérdőívet, amelyet a polgármester, annak 

helyettese vagy a jegyző töltött ki. A visszaküldött 1550 kérdőívből álló mintát a KSH 

önkormányzati adatai alapján súlyoztuk. A súlyozott minta elemszáma 1544 lett, ez a 

magyarországi települések regionális- és település rétegződés szerinti megoszlására nézve 

reprezentatív, azzal a fenntartással, hogy a budapesti kerületek adatait – az eddigi 

elemzésekkel egyezően – nem tartalmazza.2  A magas válaszadási arányt egy hatékonyabb, de 

ugyanakkor költségesebb adatfelvételi eljárással értük el. A korábbi gyakorlattal ellentétben, a 

nem válaszoló települések önkormányzatait egy második adatfelvételi hullám keretében újra 

megkérdeztük: A városok vezetőit telefonon, a községek önkormányzatait pedig újabb 

válaszborítékkal ellátott 

A kutatási jelentés első fejezetében összefoglaljuk, hogyan vélekednek az 

önkormányzati vezetők saját önkormányzatuk és a magyar gazdaság jelenlegi és várható 

helyzetével kapcsolatosan. A második fejezetben azt a kérdést járjuk körül, hogyan alakul a 

roma népesség települési aránya. Az egyes társadalmi csoportok lakóhelyi elkülönülésével és 

a társadalmi feszültségek különböző típusainak előfordulásával foglalkozik a harmadik 
 

1 OTKA nyilvántartási szám: T034252 
2 A súlyozás lépéseiről és módszertani hátteréről bővebb információt a 2. sz. Melléklet tartalmaz. 
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szültségek különböző típusainak előfordulásával foglalkozik a harmadik fejezet. A negyedik 

fejezetben a településeken működő civil szervezeteket és a lakosság közügyekben való rész-

vételét térképezzük fel. A települési önkormányzatok működését érintően két főbb kérdést 

tárgyalunk: az önkormányzatoknak a lakossággal és a civil szervezetekkel való kapcsolatát, 

valamint az önkormányzatok vállalkozásokat támogató tevékenységét. Végül, néhány bekez-

dés erejéig arra is kitérünk, mennyire nyitottak a magyarországi települések a külvilág felé.   
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1. Az önkormányzat és a magyar gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetével 
kapcsolatos vélemények és várakozások (Kopasz Marianna) 

1.1. A helyzetértékelések alakulása 

Az önkormányzati vezetőket megkérdeztük arról, milyennek értékelik az ország, illetve 

az önkormányzatuk jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait. A válaszadók egy 1-től 10-ig 

terjedő skálán értékelték a helyzetet. Miután ezeket a kérdéseket a korábbi hullámok kérdőívei 

is tartalmazták, lehetőségünk nyílik az időbeli összehasonlításra.  

integy 54 százalék.  

szén.   

Az 1. számú táblázatból megállapítható, hogy az 1999 és 2002 ősze közötti hat hullám 

során, összességében 2001 tavaszán ítélték legkedvezőbbnek a válaszadók saját 

önkormányzatuk helyzetét. Ekkor volt a legmagasabb a helyzetet jónak látó, s egyúttal a 

legalacsonyabb a borúlátó polgármesterek aránya. Ezt követően az önkormányzatok 

helyzetértékelése valamelyest kedvezőtlenebbre fordult, s a jelenlegi kutatás idejére, 2003 

őszére érte el az eddigi mélypontot. Ahogyan az 1. számú ábra mutatja, a helyzetet rossznak 

vélő megkérdezettek aránya ezúttal a legmagasabb, m

Megfigyelhető, hogy a jövőbeli helyzetre vonatkozó várakozások valamivel nagyobb 

amplitúdóval ingadoznak, mint a jelenlegi helyzettel kapcsolatos vélekedések (Fleck 2002). 

Az önkormányzati vezetők a 2002 őszi felmérés során bizonyultak a leginkább bizakodónak, 

mind a „jobb lesz”, mind pedig a „rosszabb lesz” válaszokat tekintve. Akkor a válaszadók 10 

százaléka számított a helyzet javulására, 59 százalékuk nem várt érdemi változást és 31 

százalék vetített előre romlást. Talán ezek a felfokozott várakozások is közrejátszhattak 

abban, hogy az egy évvel későbbi, 2003 őszi helyzetértékelés ilyen kedvezőtlen válaszokat 

hozott. Ennél is borúlátóbbak azonban az önkormányzatok a jövő évi helyzetet illetően. A 

2004-es évben az ideinél is rosszabb helyzetet prognosztizált a megkérdezettek 62 százaléka 

(lásd 1. sz. ábra). Ez éppen kétszerese az egy évvel ezelőtti aránynak. Idén az önkormányzati 

vezetők mindössze fele akkora hányada (5%) bizonyult optimistának, mint 2002 ő
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1. táblázat 
Az önkormányzat jelenlegi és várható gazdasági helyzetével kapcsolatos vélekedések3 

1999 és 2003 között4 (százalék) 

 1999 ősz 2000 
tavasz 

2000 ősz 2001  
tavasz 

2001 ősz 2002 ősz 2003 ősz

Jó 10 7  7 11 8 8 6 
Közepes 49 45  48 50 52 52 40 
Rossz 41 48 45  39 40 40 54 

Jelenlegi 
gazdasági 
helyzet 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
Jobb lesz 7 6 6 9 8 10 5 
Nem válto-
zik 

47 51  49 58 53 59 33 

Rosszabb 
lesz 

46 43 45 33 39 31 62 

Várható 
gazdasági 
helyzet* 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
*1999 őszén: a következő évben, 2000 tavaszán: az év hátralévő részében; 2000 őszén: a következő 
hat hónapban, 2001 tavaszán az év hátralévő részében, 2002 és 2003 őszén: a következő évben 
 

1. ábra 
Az önkormányzat jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatos pesszimista válaszok aránya 

(1999-2003) 
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A jelenlegi helyzetet rossznak vélők aránya A helyzet romlását várók aránya  

                                                 
3 A tízfokú skála összevont értékeinek jelentése: 1,2,3=rossz, vagy rosszabb lesz, 4,5,6=közepes, vagy nem vál-

tozik, 7,8,9,10=jó vagy jobb lesz. 
4 A 2003-nál korábbi adatok forrásai: Ivony-Simonovits, 2001és Fleck, 2002. 
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Azt is megkérdeztük az önkormányzatoktól, milyennek vélik a magyar gazdaság jelen-

legi helyzetét, s milyen változásra számítanak 2004-ben. A válaszokat a 2. számú táblázatban 

közöljük, amelyben szerepelnek a korábbi évek idevágó adatai is. Világosan látszik, hogy a 

2003 őszi megkérdezés e tekintetben is mélypontnak bizonyult. Az önkormányzati vezetők-

nek a megelőző két évhez képest több mint háromszorosa (41%) látja rossznak a gazdaság 

helyzetét. A kedvezően vélekedők aránya mindössze 4 százalékot tesz ki, ami messze az ed-

digi legalacsonyabb érték.  

A gazdasági helyzet jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások is minden eddiginél 

pesszimistábbak, akár a helyzet romlását előrejelzők, akár a javulást várók arányát tekintjük. 

2. táblázat 
 A magyar gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetével kapcsolatos vélekedések 1999-20035 

(százalék) 

 1999 ősz 2000 tavasz 2001 ősz 2002 ősz 2003 ősz 
Jó 10 16 21 13 4 
Közepes 63 67 66 74 55 
Rossz 27 17 13 13 41 

Jelenlegi gazda-
sági helyzet 

Összesen 100 
 

100 
 

100 100 100 

Jobb lesz 15 17 22 18 6 
Nem válto-
zik 

61 67 66 69 48 

Rosszabb 
lesz 

24 16 12 13 46 

Várható gazda-
sági helyzet* 

Összesen 100 
 

100 
 

100 100 100 

*1999 őszén: a következő évben, 2000 tavaszán: az év hátralévő részében; 2000 őszén: a következő 
hat hónapban, 2001 tavaszán az év hátralévő részében, 2002 és 2003 őszén: a következő évben 

 
A 3. számú táblázat segítségével összevethetjük, hogyan viszonyulnak egymáshoz a sa-

ját önkormányzat és a magyar gazdaság helyzetére vonatkozó vélemények, illetve várakozá-

sok.  Látható, hogy a helyzetet kedvezőnek ítélő, valamint a jövőt illetően bizakodó válasz-

adók aránya nem mutat lényeges eltérést attól függően, hogy a saját önkormányzatról vagy az 

országról van-e szó. Számottevő az eltérés ugyanakkor a borúlátó válaszok arányában: a vá-

laszadók érezhetően nagyobb hányada bizonyult pesszimistának a saját önkormányzata jele-

nét, illetve jövőjét illetően, mint az ország helyzetével kapcsolatban. 

                                                 
5  2003 őszét megelőzően az adatok forrása: Fleck (2002). 
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3. táblázat 
 Az önkormányzat és a magyar gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetével kapcsolatos véleke-

dések 2003 őszén (százalék) 

 Önkormányzat Ország 
Jó 6 4 
Közepes 40 55 
Rossz 54 41 

Jelenlegi gazdasági helyzet 

Összesen 100 100 
Jobb lesz 5 6 
Nem változik 33 48 
Rosszabb lesz 62 46 

Várható gazdasági helyzet 

Összesen 100 100 
 
 
 

1.2. A helyzetértékelést és a várakozásokat befolyásoló tényezők 

Elsőként azt vizsgáljuk, befolyásolja-e a településméret, hogy milyennek értékelik az 

önkormányzati szakemberek saját önkormányzatuk jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Azt várjuk, 

hogy a nagyobb települések önkormányzati vezetői optimistábbnak bizonyulnak, mint a 

kisebb települések élén állók, legyen szó akár a jelenlegi helyzet megítéléséről, akár a jövőre 

vonatkozó várakozásokról. A 4. számú táblázatból megállapítható, hogy a településméret 

növekedésével valóban egyre kedvezőbben ítélik meg a válaszadók az önkormányzat 

helyzetét.  A helyzetet jónak minősítők arányában az 5000 fő alatti és az afölötti 

méretkategóriák között tűnik élesnek a választóvonal. A nagyobb települési méretkategória 

felé haladva a jövőt optimistán látó önkormányzati vezetők aránya is emelkedik, kivéve az 

1000-1999 fő közötti településeket, amelyek nem illeszkednek ebbe a trendbe.  
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4. táblázat  
Az önkormányzat jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetével kapcsolatos vélekedések a 

lepülésméret függvényében, 2003 ősz (százalék)te  

Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete*  
Jó Közepes Rossz Összesen 

1000 fő alatt 4 36 59 100 (N=798) 
1000-1999 fő között 5 41 54 100 (N=335) 
2000-5000 fő között 6 47 47 100 (N=232) 
5000 fő felett 12 47 41 100 (N=158) 
Összesen 6 40 54 100 (N=1523) 

Az önkormányzat várható gazdasági helyzete*  
Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen 

1000 fő alatt 4 30 66 100 (N=792) 
1000-1999 fő között 3 33 64 100 (N=335) 
2000-5000 fő között 6 39 55 100 (N=231) 
5000 fő felett 10 45 45 100 (N=158) 
Összesen 5 34 62 100 (N=1516) 
*Szignifikancia szint 0,000. 
 

A 2002 őszén folyt vizsgálat eredményeihez hasonlóan 2003 őszén is az észak-alföldi 

régió települési önkormányzatai az átlagosnál valamivel pesszimistábban értékelték 

önkormányzatuk helyzetét, mind a „jó”, mind a „rossz” válaszok arányát tekintve. Különbség 

a korábbi felméréshez képest, hogy a Nyugat-Dunántúlon és a Közép-Dunántúlon is csaknem 

ennyire kedvezőtlen volt a helyzetértékelés. A saját önkormányzatuk helyzetét messze a 

közép-magyarországi önkormányzatok ítélték meg a legkedvezőbben, akár a „jó”, akár a 

„rossz” válaszok arányát tekintjük. A regionális különbségek részben a régiók eltérő 

településszerkezetére vezethetők vissza6. Láttuk, hogy az 5000 főnél népesebb települések 

között akad a legtöbb derülátó önkormányzati vezető. Ez a méretkategória az átlagosnál jóval 

gyakoribb a közép-magyarországi régióban, míg meglehetősen ritka a Nyugat-Dunántúlon. 

ánsnak. 

                                                

A regionális hovatartozás hatása a válaszadóknak az önkormányzat jövőjével 

kapcsolatos várakozásaira nem bizonyult szignifik

 
6 A régiók települési struktúrájára vonatkozó adatokat az 2. sz. Melléklet M1. sz. táblázata tartalmazza.  
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5. táblázat 
Az önkormányzat jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetével kapcsolatos vélekedések régiók 

szerint, 2003 ősz (százalék) 

Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete*  
Jó Közepes Rossz Összesen 

Közép-Magyarország 16 42 42 100 (N=90) 
Közép-Dunántúl 6 38 56 100 (N=193) 
Nyugat-Dunántúl 5 38 57 100 (N=316) 
Dél-Dunántúl 5 41 54 100 (N=315) 
Észak-Magyarország 5 42 54 100 (N=296) 
Észak-Alföld 4 38 58 100 (N=190) 
Dél-Alföld 7 44 49 100 (N=125) 
Összesen 6 40 54 100 (N=1525) 

Az önkormányzat várható gazdasági helyzete**  
Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen 

Közép-Magyarország 8 42 51 100 (N=89) 
Közép-Dunántúl 3 32 65 100 (N=192) 
Nyugat-Dunántúl 4 30 66 100 (N=316) 
Dél-Dunántúl 5 32 62 100 (N=311) 
Észak-Magyarország 4 38 58 100 (N=293) 
Észak-Alföld 5 32 63 100 (N=190) 
Dél-Alföld 6 34 59 100 (N=125) 
Összesen 5 34 62 100 (N=1516) 
*A régiók közötti különbség szignifikáns 0,015-ös szignifikancia szinten. 
** A régiók közötti különbség nem szignifikáns  a szokásos 0,05-ös szignifikancia szinten. 
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2. A magyarországi települések roma lakossága (Kopasz Marianna) 

A kérdőívben − csakúgy, mint a korábbi években − megkértük az önkormányzati 

szakembereket, hogy becsüljék meg a településen élő romák számát. A becsléseket így 

összehasonlíthattuk a korábbi vizsgálatok eredményeivel. A felmérés 2001-es hullámában a 

roma lakosság átlagos aránya 9,4 százalék, 2002-ben pedig 8,8 százalék volt.(2002/a) A 2003 

őszi adatfelvételben az előző évi adattal szinte pontosan egyező 8,7 százalékos arányt 

kaptunk. A 6. számú táblázat a roma népesség települési arányára vonatkozó becsléseket mutatja 

régiónként és településméret szerint. A 2002-es és a 2003-as regionális adatokat összevetve, 

Közép-Magyarország esetében láthatjuk a legnagyobb arányú növekedést. Megfigyelhető 

továbbá, hogy az 500 és 1000 fő közötti települési kategóriában 2003-ban magasabb, míg az 

1000 és 2000 fő közötti települések esetében alacsonyabb a roma népesség átlagos aránya, 

mint egy évvel korábban.  

6. táblázat 
A roma népesség települési számára adott becslések régiónként és településméret szerint 

(2002-2003)(százalék) 

 2002 2003 
… régióként 

Közép-Magyarország 4,0 4,7 
Közép-Dunántúl 3,0 3,3 
Nyugat-Dunántúl 2,8 2,9 
Dél-Dunántúl 14,1 12,7 
Észak-Magyarország 14,7 15,2 
Észak-Alföld 12,3 12,5 
Dél-Alföld 3,7 3,4 
Összesen 8,8 8,7 

… településméret szerint 
500 fő alatt 10,1 9,9 
500-1000 fő között 7,5 8,5 
1000-2000 fő között 9,7 8,8 
2000 fő felett 7,9 7,6 
Összesen 8,8 8,7 
A 2002-es adatok forrása: Fleck (2002a). 
 
 

Arra vonatkozóan is rendelkezünk adatokkal, hogy hogyan alakult a roma lakosság 

száma a településeken az elmúlt 10 év folyamán (7. sz. táblázat). A válaszadó települések kö-
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zül mintegy 1222 településen, azaz a települések 79 százalékában élnek romák az önkor-

mányzati vezetők megítélése szerint.  E települések közel kétharmadában (64 százalékában) 

vélekedtek úgy az önkormányzati vezetők, hogy növekedett a roma lakosok száma az említett 

időszakban, s mindössze 5,5 százalékuk számolt be a romák számának csökkenéséről. Össze-

vetve ezeket a számadatokat a 2002 őszi felmérés eredményeivel, csak elenyésző különbsé-

gekre bukkanhatunk.   

Regionális bontásban azt találtuk, hogy a roma népesség számának növekedéséről az át-

lagnál jóval nagyobb arányban, mintegy 80 százalékban számoltak be az észak-alföldi és az 

észak-magyarországi önkormányzatok. A stagnálást tapasztalók aránya a közép- és a dél-

dunántúli régióban bizonyult a legmagasabbnak. A roma lakosság fogyásáról az átlagosnál 

nagyobb arányban nyilatkoztak a dunántúli régiók települési önkormányzatai. Ezek a tenden-

ciák nagyfokú hasonlóságot mutatnak az egy évvel ezelőtti megkérdezés alkalmával adott vá-

laszokkal (Fleck, 2002/a).  

A roma népességszám változásának megítélése nem független a település méretétől 

sem. Ahogy nő a települési méret, úgy emelkedik a roma lakosság növekedését vélelmező vá-

laszadók részaránya: míg az 500 lelkesnél kisebb települések esetében 54 százalék számolt be 

létszámnövekedésről, addig a 2000 főnél nagyobb települések esetében 72 százalék volt 

ugyanez az arány.  
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7. táblázat 
A roma népesség települési számának alakulására adott becslések, 2003 ősz (százalék) 

 Növekedett Csökkent Nem változott Összesen (N) 

…régiónként* 
Közép-
Magyarország 66 1 33 100 (N=73) 
Közép-Dunántúl 51 9 40 100 (N=145) 
Nyugat-Dunántúl 55 9 36 100 (N=186) 
Dél-Dunántúl 54 7 39 100 (N=296) 
Észak-Magyarország 79 3 17 100 (N=253) 
Észak-Alföld 80 2 17 100 (N=163) 
Dél-Alföld 64 1 35 100 (N=102) 
Összesen 64 5 31 100 (N=1218) 

… településméret szerint* 

500 fő alatt 54 9 38 100 (N=304) 
500-1000 fő között 64 6 30 100 (N=288) 
1000-2000 fő között 66 4 30 100 (N=274) 
2000 fő felett 72 3 26 100 (N=352) 
Összesen 64 5 31 100 (N=1218) 
* Szignifikancia szint 0,000. 
 
 

A roma népesség alakulásának okát kutató kérdésre a válaszadók 42 százaléka jelölte 

meg az „inkább népszaporulat-változás” okot (lásd 8. sz. táblázat). Közel ugyanennyi meg-

kérdezett (39%) önkormányzati vezető véli úgy, hogy a népességszám változását egyforma 

mértékben magyarázza a vándorlás és a népszaporulat változása. Megfigyelhető ugyanakkor, 

hogy az okra vonatkozó kérdésre adott válaszok nem függetlenek a népességszám változásá-

nak irányától. A roma népesség fogyását tapasztaló önkormányzatok túlnyomó többsége 

(74%) a romák elvándorlásában látja az okot, míg a növekedésről beszámoló válaszadók kö-

zött vannak a legtöbben azok, akik a népszaporulat változására vezetik vissza a roma lakosság 

emelkedő számát. 
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8. táblázat 
A roma népességszám változásának okai a változás irányának függvényében, 2003 ősz 

 (százalék) 

Az elmúlt 10 évben bekövetkezett népesség-
szám változás oka… 

 

…inkább 
vándorlás 

…inkább nép-
szaporulat-

változás 

…mindkettő 
egyformán 

Összesen 

Nőtt 15 44 40 100 (N=776) 
Csökkent 74 13 13 100 (N=61) 

A népesség-
szám alakulá-
sa 

Nem változott 17 35 48 100 (N=54) 
Összesen 19 42 39 100 (N=891) 
Szignifikancia szint 0,000. 
 
 

Az önkormányzatok szűk kétharmadának az a várakozása, hogy a roma népességszám 

2010-ig növekedni fog a településen. A válaszadók szűk háromtizede nem számít változásra, s 

a fennmaradó 5 százalék prognosztizált csökkenést. A roma népességszám jövőben várható 

alakulása kapcsán a válaszadók vélekedését jelentős mértékben befolyásolja a roma lakosság 

számának múltbeli változása. Azok, akik a múltban növekedést tapasztaltak, túlnyomó több-

ségben (86%) a jövőben is növekedést várnak, a stagnálást jelzők többsége az elkövetkező 

években sem vár változást. Azok között a megkérdezettek között, akik a roma népesség fo-

gyását vélelmezték, a stagnálást előrejelzők vannak a legtöbben, de nem sokkal kevesebb a 

csökkenésre számítók aránya sem. A regionális hovatartozás és a települési méret hatására 

vonatkozóan hasonló megállapításokat tehetünk, mint amilyeneket a roma népességszám 

múltbeli alakulása kapcsán tettünk. 
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3. Lakóhelyi szegregáció és társadalmi feszültségek a magyarországi  
településeken (Kopasz Marianna) 

Mennyire jellemző a településre a társadalom egyes csoportjainak a lakóhelyi szegregá-

ciója? A kérdésekre adott válaszokat a 9. és a 10. számú táblázatban foglaltuk össze. 

9. táblázat 
A lakóhelyi szegregáció egyes fajtáinak előfordulási gyakorisága régiónként, 2003 ősz 

 (százalék) 

A romák…  A 
szegényeb-

bek…  

A 
gazdagab-

bak…  

Az újonnan 
beköltö-

zők…  

Az azonos 
vallású-

ak… 

Az azonos 
politikai 

pártállású-
ak… 

 

… szegregációját jelző települések aránya az összes válaszoló település száza-
lékában 

Közép-
Magyarország 34 32 30 44 14 3 
Közép-Dunántúl 13 20 10 17 10 2 
Nyugat-
Dunántúl 13 13 7 18 11 3 
Dél-Dunántúl 30 30 9 10 8 2 
Észak-
Magyarország 40 30 10 13 14 3 
Észak-Alföld 49 36 15 7 17 4 
Dél-Alföld 25 29 11 13 6 4 
Összesen 28 26 11 15 11 3 
A regionális különbségek a szegregáció minden formáját tekintve szignifikánsak a szokásos 0,05-ös 
szignifikancia szinten, leszámítva a politikai pártállás szerinti szegregációt. 
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10. táblázat 
A lakóhelyi szegregáció egyes fajtáinak előfordulási gyakorisága a településméret függvényé-

ben, 2003 ősz (százalék) 

A romák…  A 
szegényeb-

bek…  

A 
gazdagab-

bak…  

Az újonnan 
beköltö-

zők…  

Az azonos 
vallású-

ak… 

Az azonos 
politikai 

pártállású-
ak… 

 

… szegregációját jelző települések aránya az összes válaszoló település száza-
lékában 

1000 fő alatt 19 20 4 10 12 3 
1000-1999 fő kö-
zött 33 24 9 17 9 1 
2000-5000 fő kö-
zött 39 31 14 23 11 6 
5000 fő felett 52 51 42 25 11 4 
Összesen 28 26 11 15 11 3 
A települési méretkategóriák közötti különbségek a szegregáció minden formáját tekintve szignifikán-
sak a szokásos 0,05-ös szignifikancia szinten, leszámítva a vallási felekezethez tartozás szerinti szeg-
regációt. 
 
 

Az adatok arról árulkodnak, hogy a felsorolt társadalmi csoportok közül a romák és a 

szegények lakóhelyi szegregációja fordul elő a leggyakrabban. Míg az alacsony jövedelműek 

szegregációja a települések negyedét jellemzi, addig a jómódúak lakóhelyi elkülönüléséről az 

önkormányzatok mindössze bő tizede számolt be.  Legritkábban az azonos politikai hovatar-

tozásúak lakóhelyi elkülönülése fordul elő a magyarországi településeken. Mivel a szegregá-

ció e formája csak a települések elenyésző százalékát érinti, a részletes elemzés során erre már 

nem térünk ki.  

Az összes települések 28 százalékában vannak olyan lakónegyedek, ahol kiugró a roma 

lakosság aránya. Ez azt jelenti, hogy a romák lakta települések közül nagyjából minden har-

madik (35%) településre jellemző a romák lakóhelyi szegregációja. A 11. számú táblázat jól 

szemlélteti, hogy a romák telepszerű elkülönülése annál nagyobb eséllyel következik be, mi-

nél magasabb a népességen belüli arányuk az adott településen.  
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11. táblázat 
A romák lakóhelyi szegregációjának előfordulása a roma népesség lakosságon belüli aránya 

függvényében, 2003 ősz (százalék) 

Vannak-e a településen olyan részek, ahol a romák elkü-
lönülten élnek? 

 

Igen Nem Összesen 
1% alatt 2 98 100 (N=195) 
1 - 4,99% között 17 83 100 (N=356) 
5 - 9,99% között 37 63 100 (N=220) 
10 – 25% között 55 45 100 (N=264) 
25% fölött 81 19 100 (N=149) 

A roma lakosság 
aránya a telepü-
lésen 

Összesen 35 65 100 (N=1184) 
Szignifikancia szint: 0,000 
 

Nem meglepő tehát, hogy a roma szegregáció a legnagyobb arányban azokban a régiók-

ban fordul elő, ahol a romák az önkormányzati vezetők becslése szerint a legnagyobb lét-

számban élnek: az Észak-Alföldön és  Észak-Magyarországon. Érdekes azonban, hogy a Dél-

Dunántúlon, ahol szintén jelentős a roma népesség aránya, kevesebb települési önkormányzat 

jelezte a romák lakóhelyi elkülönülését, mint a közép-magyarországi régióban, ahol az átlag-

nál jóval kevesebb roma él.  

A roma lakosság lakóhelyi szegregációjának előfordulási gyakorisága a település mére-

tének növekedésével szigorúan monoton nő. Ahogyan az a 10. számú táblázatból is jól látha-

tó, az 1000 főnél kisebb településeken kevesebb, mint minden ötödik (19%) településen jel-

lemző, míg az 5 ezer főnél nagyobb méretkategóriában már nagyjából minden második tele-

pülésen (52%).  

A jövedelmi helyzet alapján kialakuló lakóhelyi szegregációval kapcsolatosan általában 

elmondhatjuk, hogy az nagyban függ a település regionális hovatartozásától és a település mé-

retétől. A rosszabb jövedelmi helyzetűek szegregációja az észak-alföldi települések között tű-

nik a legjellemzőbbnek; a települések 36 százalékát érinti. A régió vonatkozásában feltételez-

hetjük, hogy jelentős az átfedés a jövedelmi helyzet és az etnikai alapú szegregáció között. A 

szegények lakóhelyi elkülönülése a legkevésbé a Nyugat-Dunántúlt jellemzi. A település lé-

lekszámának növekedésével várakozásunknak megfelelően nő a szegregáció előfordulási 

gyakorisága. Az 5 ezer főnél népesebb települések kategóriájában már minden második tele-

pülésen akadnak jól elkülönülő, szegények lakta részek (lásd 10. sz. táblázat).  
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A legtehetősebb rétegek elkülönült lakónegyedei kiemelkedő arányban fordulnak elő a 

közép-magyarországi régió településein. Ez nem túlságosan meglepő, ha figyelembe vesszük, 

hogy a fővárosból az agglomerációba kiköltözők főként a jobb módú rétegek közül kerülnek 

ki. A gazdagabbak lakóhelyi szegregációjával legritkábban a hasonlóan fejlett Nyugat-

Dunántúl településein találkozhatunk. A településméret hatása ezúttal is kimutatható. Míg az 

1000 főnél kisebb településeken csak igen ritkán fordul elő a gazdagok lakóhelyi elkülönülé-

se, addig az 5000 főnél nagyobb kategóriában már tízből négy településen. Általában megál-

lapíthatjuk továbbá, hogy ha egy településen jól elkülönülnek a jómódúak lakta részek, akkor 

ott kialakulnak a szegényebb rétegek lakónegyedei, is és fordítva.  

Az újonnan beköltöző rétegek lakóhelyi elkülönülésében is jelentős regionális eltérések 

tapasztalhatók. A jelenség kiugró mértékben érinti a közép-magyarországi településeket, míg 

viszonylag ritkán fordul elő az Észak-Alföldön. A településméret növekedésével nő az új be-

költözők lakóhelyi elkülönülésének esélye. 

A vallási felekezethez tartozás alapján kialakuló lakóhelyi szegregáció legnagyobb mér-

tékben az észak-alföldi és legkevésbé a dél-alföldi településeket jellemzi. A településméret 

ugyanakkor nem befolyásolja a szegregáció előfordulási esélyét.  

A felmérés során megkérdeztük az önkormányzati vezetőket, hogy érzékelnek-e feszült-

séget saját településükön az egyes társadalmi csoportok − nevezetesen a különböző vallási és 

politikai hovatartozásúak, az eltérő jövedelmi helyzetűek, a régi lakosok és újonnan beköltö-

zők, illetve a roma és nem roma lakosok − között. A feszültséget jelzők arányát a 12. és a 13. 

számú táblázatokban tüntettük fel regionális és települési méretkategória szerinti bontásban.  
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12. táblázat 
Az egyes társadalmi csoportok közti feszültségek előfordulása régiónként, 2003 ősz (százalék) 

A romák és 
nem romák… 

A gazdagab-
bak és a sze-
gényebbek… 

A különböző 
politikai 

pártállású-
ak… 

Az újonnan 
beköltözők és 
a régi lako-

sok… 

A különböző 
vallási feleke-

zetűek… 

 

… közti feszültségek előfordulását jelző települések aránya az összes vála-
szoló település százalékában 

Közép-
Magyarország 30 18 24 33 4 
Közép-Dunántúl 16 16 16 19 5 
Nyugat-Dunántúl 17 20 17 14 2 
Dél-Dunántúl 25 26 20 14 2 
Észak-
Magyarország 34 23 19 12 4 
Észak-Alföld 34 28 25 12 5 
Dél-Alföld 26 29 32 12 5 
Összesen 25 23 21 15 3 
A régiók közötti különbségek minden feszültségtípust tekintve szignifikánsak a szokásos 0,05-ös 
szignifikancia szinten, kivéve a vallási felekezetek közti feszültséget.   
 
 

13. táblázat 
Az egyes társadalmi csoportok közti feszültségek előfordulása településméret szerint, 2003 ősz 

(százalék) 

A romák és 
nem romák… 

A gazdagab-
bak és a sze-
gényebbek… 

A különböző 
politikai 

pártállású-
ak… 

Az újonnan 
beköltözők és 
a régi lako-

sok… 

A különböző 
vallási feleke-

zetűek… 

 

… közti feszültségek előfordulását jelző települések aránya az összes vála-
szoló település százalékában 

1000 fő alatt 21 23 17 13 3 
1000-1999 fő kö-
zött 26 22 19 15 3 
2000-5000 fő kö-
zött 33 25 29 23 4 
5000 fő felett 31 21 33 9 5 
Összesen 25 23 21 15 3 
A települési méretkategóriák közötti különbségek a szokásos 0,05-ös szignifikancia szinten csak három 
feszültségtípus: a romák és nem romák, a különböző politikai pártállásúak, illetve az új beköltözők és 
a régi lakosok közti feszültség tekintetében bizonyultak szignifikánsnak.    
 
 

A vizsgált feszültségtípusok közül a leggyakrabban a romák és nem romák közötti, il-

letve a gazdagabbak és szegényebbek közötti feszültségek fordulnak elő a magyarországi te-

lepüléseken, de minden ötödik településen léteznek feszültségek a különböző politikai pártál-
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lásúak között is. A települések 15 százalékára jellemző az újonnan beköltözők és a régi lako-

sok közötti feszült viszony. Végül, igen ritka a különböző vallási felekezethez tartozók közötti 

ellentét, így ennek a feszültségtípusnak a részletesebb elemzésétől eltekintünk.  

A roma és nem roma lakosok feszültségterhes együttélése Észak-Magyarországon és az 

Észak-Alföldön fordul elő leggyakrabban: a települések valamivel több mint harmadát érinti a 

probléma. Ez a feszültségtípus a Közép- és Nyugat-Dunántúl településein jelentkezik a legrit-

kábban. A romák és nem romák közötti konfliktusok előfordulási gyakorisága nő a nagyobb 

települési méretkategória felé haladva, de ez az összefüggés csak az 5000 fő alatti méretkate-

góriáig áll fenn7.   

Azt is megvizsgáltuk, hogy a romák és nem romák közti konfliktusos viszony kialakulá-

sa függ-e a cigányság települési arányától. Ahogyan a 14. számú táblázatból is jól látszik, a 

romák létszámarányának emelkedése csak egy bizonyos pontig növeli a társadalmi feszültség 

keletkezésének esélyét, ám  nagyjából 10 százalék fölötti aránytól felfelé haladva már nem.  

14. táblázat 
A roma és nem roma lakosok közti feszültségek előfordulása a roma lakosság népességen  

belüli arányának függvényében, 2003 ősz (százalék) 

Jellemző-e a településre a roma és nem roma lakosok 
közti feszültség? 

 

Igen Nem Összesen 
1% alatt 7 93 100 (N=198) 
1 - 4,99% között 21 79 100 (N=361) 
5 - 9,99% között 32 68 100 (N=223) 
10 – 25% között 51 49 100 (N=276) 
25% fölött 51 49 100 (N=150) 

A roma lakosság 
aránya a telepü-
lésen 

Összesen 31 69 100 (N=1208) 
Szignifikancia szint: 0,000 
 

Az szegények és gazdagok közötti konfliktusok tekintetében is tapasztalhatunk regioná-

lis különbségeket, de ezek távolról sem élesek. Legnagyobb százalékban az alföldi települések 

önkormányzati vezetői szembesülnek ezzel, a legkisebb arányban pedig az ország legfejlet-

tebbnek számító régiói. E tekintetben nincs különbség az eltérő méretkategóriába tartozó tele-

pülések között. Eredményeink azt mutatják továbbá, hogy a gazdag és szegény lakónegyedek 

                                                 
7 Hozzá kell fűznünk, hogy amennyiben az osztályközök alsó és felső határait másképpen húzzuk meg, például, 

ha 1000 főnél kisebb, 1000-1999, 2000-10000 fős és annál nagyobb településeket különböztetünk meg, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a roma és nem roma lakosok közti feszültség előfordulási gyakorisága szigorúan mono-
ton nő a nagyobb települési méretkategória felé haladva. 
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elkülönülése szignifikánsan növeli a két jövedelmi réteg közötti feszültség megjelenésének 

esélyét.  

A különböző politikai pártállás, mint feszültségforrás főképp a dél-alföldi településeken 

van jelen: közel minden harmadik települést érinti. A politikai feszültségektől újfent a közép- 

és nyugat-dunántúli régiók mentesek a leginkább. A konfliktusok e típusának előfordulási 

gyakorisága a településméret növekedésével egyenes arányban növekszik. Tekintetbe véve a 

régiók eltérő települési méretstruktúráját8, ez részben legalábbis magyarázatot ad arra, hogy 

más régiókhoz képest miért oly gyakoriak a politikai feszültségek a Dél-Alföldön.   

Az újonnan beköltözők és a régi lakosok közötti társadalmi feszültségek kialakulására 

messze a közép-magyarországi régió településein van a legnagyobb esély. Másfelől az is lát-

ható, hogy ez a feszültségtípus leginkább a 2000 és 5000 fő közötti településeket jellemzi a 

legnagyobb százalékban. Ennek a települési kategóriának az előfordulása pedig éppen a kö-

zép-magyarországi régióban a leggyakoribb az egész országban, ami legalább részben magya-

rázza az ilyen típusú konfliktusok ottani gyakori előfordulását. 

 

 

                                                 
8 Lásd 2. sz. Melléklet M1. sz. táblázata 
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4. A civil szervezetek és a lakosság közügyekben való részvétele a  
magyarországi településeken (Kopasz Marianna) 

A felmérés során az önkormányzati vezetőket arra kértük, jelöljék meg a civil 

szervezetek 12 tevékenységi típusát tartalmazó listán, mely szervezetek működnek 

településükön. A civil szervezetek típusai közül messze a sportszervezetek előfordulása a 

leggyakoribb. Ilyen profilú szervezet a települések több mint kétharmadán tevékenykedik. 

Minden második településen működik polgárőrség és hagyományőrzéssel (és kultúrával) 

foglalkozó civil szervezet. Gyakori még az ifjúsági (36%), a város- vagy faluvédelem 

területén tevékenykedő (34%), az oktatással foglalkozó szervezetek (33%), az önkéntes 

tűzoltóságok (31%) és a szabadidős szervezetek (28%) előfordulása. 

en mondható gyakorinak. 

A civil szervezetek mindegyik − általunk felsorolt − típusával kapcsolatban 

elmondhatjuk, hogy általában minél nagyobb egy település, annál nagyobb az esélye a civil 

szervezet előfordulásának (lásd 15. sz. táblázat). A szervezetek egyes típusai gyakran jelen 

vannak az 1000 lakosnál kisebb településeken is. Ilyenek mindenekelőtt a sportszervezetek, a 

hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek, a polgárőrségek, a város- és faluvédelem 

területén működő szervezetek, az ifjúsági szervezetek, de minden ötödik kistelepülésen 

működik önkéntes tűzoltóság is. Akadnak ugyanakkor olyan szervezettípusok, amelyek szinte 

kizárólag a nagyobb településeket jellemzik. A jogvédelemmel és emberjogi ügyekkel, 

környezetvédelemmel, illetve vállalkozói érdekképviselettel foglalkozó szervezetek 

előfordulása csak az 5000 főnél népesebb települések
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15. táblázat 
A civil szervezetek egyes típusainak jelenlétét jelző települések aránya a településméret 

ggvényében, 2003 ősz (százalékfü ) 

 1000 fő alatt 1000-1999 fő 2000-4999 fő 5000 fő felett Összesen 

Sport 48 85 92 99 68 
Szabadidő 15 24 44 78 28 
Város-, faluvédelem 24 34 43 74 34 
Környezetvédelem 7 10 14 60 14 
Hagyomány-őrzés, 
kultúra 33 57 68 92 50 
Honismeret 3 11 17 57 13 
Ipartestület, 
vállalkozói 
érdekképviselet 

1 5 14 72 12 
Oktatás 16 39 50 78 33 
Ifjúság 23 41 45 74 36 
Jogvédelem 2 3 3 27 5 
Polgárőrség 29 62 77 91 50 
Önkéntes tűzoltóság 21 34 42 55 31 
 

 

Számottevőek a regionális különbségek is a civil szervezetek egyes típusainak előfordu-

lásában. Ezek a 16. számú táblázatból követhetők nyomon. Sporttal, város- vagy faluvéde-

lemmel, hagyományőrzéssel és honismerettel foglalkozó szervezetek a közép-magyarországi 

régió településein működnek a leggyakrabban. Átlagon felüli még az előfordulásuk a Dél-

Alföldön és a Közép-Dunántúlon. A környezetvédelmi profilú szervezetek kiugró aránya 

(42%) jellemzi a közép-magyarországi régiót. Számos tevékenységtípus tekintetében a Dél-

Alföld települései mutatják a legélénkebb aktivitást.  Itt a leggyakoribb a szabadidős, az ifjú-

sági és az oktatással foglalkozó szervezetek, a polgárőrségek, valamint az ipartestületek, vál-

lalkozói érdekképviseletek előfordulása. A sorban a második és harmadik helyet e szervezet-

típusok esetében − egyetlen kivétellel − a közép-magyarországi és a közép-dunántúli régió 

foglalja el. Kimagaslik a dél-alföldi régió a jogvédelemmel és emberjogi ügyekkel foglalkozó 

szerveteket tekintve is. Az önkéntes tűzoltóságok legnagyobb arányban a Nyugat- és Dél-

Dunántúl, valamint a Dél-Alföld településein vannak jelen. A civil szervezetek legkisebb elő-

fordulása a nyugat-dunántúli, a dél-dunántúli és az észak-magyarországi régiót jellemzi szinte 

minden tevékenységtípus vonatkozásában.  
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A regionális különbségek kialakulásában azonban minden bizonnyal szerepet játszik az 

egyes régiókat jellemző eltérő települési méretstruktúra. A nyugat- és dél-dunántúli régiókban 

messze átlag feletti a kisebb települések részaránya, ahol − mint láttuk − ritkább a civil 

szervezetek előfordulása. A civil szervezetek leggyakoribb előfordulását mutató két régióban 

− Közép-Magyarországon és a Dél-Alföldön − viszont az átlagot meghaladó a nagyobb 

települések részaránya, amelyeket élénkebb civil aktivitás jellemez. 

16. táblázat 
A civil szervezetek egyes típusainak jelenlétét jelző települések aránya régiónként, 2003 ősz 

(százalék) 

 Közép-
Mo. 

Közép-
Dunántúl 

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Mo. 

Észak-
Alföld 

Dél-
Alföld 

Összesen

Sport 88 77 64 54 66 74 84 68 
Szabadidő 42 37 20 21 22 34 47 28 
Város-, falu-
védelem 59 39 27 33 31 30 46 34 
Környezet-
védelem 42 14 9 12 11 16 20 14 
Hagyomány-
őrzés, kultúra 77 56 41 45 46 49 68 50 
Honismeret 29 18 7 8 10 16 21 13 
Ipartestület, 
vállalkozói 
érdekképv. 26 13 7 7 8 12 30 12 
Oktatás 42 35 26 22 31 49 50 33 
Ifjúság 53 39 28 32 28 42 60 36 
Jogvédelem 4 4 2 5 4 7 12 5 
Polgárőrség 73 54 35 37 49 66 80 50 
Önkéntes 
tűzoltóság 22 32 45 19 21 37 44 31 
 

 

A következőkben azt a kérdést járjuk körül, hogy a települések lakossága milyen mér-

tékben vesz részt a helyi ügyekben. A kérdőívben a lakossági kezdeményezések több formájá-

ra vonatkozóan is tettünk fel kérdéseket. A 2003-as évben a települések 58 százalékán indult 

valamilyen lakossági kezdeményezés. A legtöbb településen előforduló kezdeményezés az 

adománygyűjtés vagy egyéb szolidaritási megnyilvánulás volt. Ilyenre a települések 36 száza-

lékán volt példa. Az adománygyűjtést az esetek szűk 60 százalékában valamilyen civil szer-

vezet kezdeményezte. A települések 30 százalékán történt meg, hogy a lakosság javaslatot tett 

valamilyen önkormányzati döntésre. A javaslattétel kezdeményezője az esetek közel három-
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negyedében (73%) lakosok egy csoportja volt, s csak a fennmaradó részben valamilyen civil 

szervezet. Aláírásgyűjtés a települések több mint ötödén (26%) történt, túlnyomórészt a lako-

sok egy csoportjának kezdeményezésére. A felsorolt lakossági akciók közül a legritkábban az 

önkormányzati döntések elleni tiltakozás fordult elő. Ilyen akcióról a települési önkormány-

zatok 12 százaléka adott számot. A kezdeményező ez esetben is döntően a lakosság egy cso-

portja volt. 

A lakossági kezdeményezések fenti formáit vizsgálva azt találtuk, hogy azok előfordu-

lási gyakorisága a népességszám növekedésével emelkedő tendenciát mutat. (17 táblázat). 

17. táblázat 
A lakossági kezdeményezések egyes formáinak előfordulása településméret szerint, 2003 ősz 

(százalék) 

Önkormányzati 
döntésre  

javaslattétel* 

Önkormányzati 
döntés elleni  
tiltakozás* 

Aláírásgyűjtés* Adománygyűjtés 
v. szolidaritási 

akció* 

 

előfordulását jelző települések aránya az összes válaszoló település száza-
lékában 

1000 fő alatt 25 8 18 28 
1000-1999 fő között 29 10 28 38 
2000-5000 fő között 35 12 33 40 
5000 fő felett 52 33 53 61 
Összesen 30 12 26 36 
Szignifikancia szint 0,000. 
 

Lényeges különbség van az egyes régiók átlagos civil aktivitásában is. A 18. számú táb-

lázatból látható, hogy önkormányzati döntések kezdeményezésére vagy azok ellen történő til-

takozásra leggyakrabban a közép-magyarországi régióban, ezt követően pedig a Dél-Alföldön 

került sor. Önkormányzati döntésre javaslatot legkevésbé az Észak-Alföld, a Dél- és Közép-

Dunántúl települései tettek. Tiltakozásra legritkábban a dél-dunántúli, az észak-magyarországi 

és az észak-alföldi településeken volt példa. Aláírásgyűjtést kimagasló arányban szerveztek a 

közép-magyarországi települések (48%). Az átlagnál gyakrabban gyűjtöttek aláírást az észak-

magyarországi régió települései is. A legritkábban pedig a Dél-Dunántúlon került sor ilyen la-

kossági akcióra. Adománygyűjtésben szintén a közép-magyarországi települések jeleskedtek a 

leginkább Ott minden tíz településből majdnem hat esetében szerveződött adománygyűjtés 

vagy más szolidaritási akció. A dél-alföldi településeknek is jóval az átlag feletti százaléka 

(44%) számolt be a lakossági kezdeményezések e formájáról. Nem mulaszthatjuk el ugyanak-
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kor megjegyezni, hogy a regionális különbségek interpretálásakor ezúttal is tekintettel kell 

lennünk a régiók eltérő településstruktúrájára9.  

18. táblázat 
A lakossági kezdeményezések egyes formáinak előfordulása régiónként, 2003 ősz (százalék) 

Önkormányzati 
döntésre javas-

lattétel** 

Önkormányzati 
döntés elleni til-

takozás* 

Aláírásgyűjtés* Adománygyűjtés 
v. szolidaritási 

akció* 

 

előfordulását jelző települések aránya az összes válaszoló település  
százalékában 

Közép-Magyarország 52 20 48 57 
Közép-Dunántúl 27 13 25 37 
Nyugat-Dunántúl 30 12 23 33 
Dél-Dunántúl 25 8 21 27 
Észak-Magyarország 30 11 31 35 
Észak-Alföld 24 11 26 38 
Dél-Alföld 42 16 25 44 
Összesen 30 12 26 36 
*Szignifikancia szint: 0,029 
**Szignifikancia szint: 0,000 

                                                 
9 Lásd 2. sz. Melléklet M1. sz táblázata. 
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5. Néhány megjegyzés a települési önkormányzatok működésével  
kapcsolatosan (Kopasz Marianna) 

5.1. Az önkormányzatok kapcsolata a lakossággal és a civil társadalom szervezeteivel 

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a települési önkormányzatok milyen mértékben 

vonják be a lakosságot a döntéshozatalba, mennyire állnak rendelkezésükre a lakosok tájékoz-

tatására szolgáló eszközök, illetve, hogy mi jellemzi a civil társadalom szervezeteihez való vi-

szonyukat.  

A felmérés során az önkormányzati vezetők beszámoltak arról, hogy hány közmeghall-

gatást és lakossági fórumot tartottak 2003 folyamán10. A közmeghallgatások számát tekintve 

nem mutatnak nagy különbséget a települési önkormányzatok. A legtöbb településen − egész 

pontosan a települések 73 százalékán − egyszer tartottak közmeghallgatást. A települések 22 

százalékán két alkalommal volt közmeghallgatás, s elenyésző azon települések aránya, ahol 

erre kettőnél több alkalommal került volna sor.11 

A 2003-as évben a települések alig ötödében (21%) nem rendezett lakossági fórumot az 

önkormányzat. A települések 37 százalékán egy alkalommal, 22 százalékán kétszer, s a fenn-

maradó 19 százalékán háromszor vagy még annál is többször hívtak össze lakossági fórumot.  

Míg a közmeghallgatások száma független mind a regionális hovatartozástól, mind pe-

dig a településmérettől, addig a lakossági fórumok számát mindkét tényező befolyásolja. 

Messze az átlag feletti (2,0) számban rendeztek lakossági fórumot a közép-magyarországi 

(3,2) és a dél-alföldi (2,9) régió önkormányzatai, míg a dunántúli régiók értékei rendre átlag 

alattiak. Megfigyelhető, hogy a településméret növekedése általában növeli a lakossági fóru-

mok gyakoriságát. Kiváltképp a 2000-5000 fős és az 5000 főnél nagyobb települések között 

tűnik élesnek a választóvonal. Így a közép-magyarországi és a dél-alföldi régió kimagasló ér-

                                                 
10 A kérdés kapcsán arra kértük az önkormányzati vezetőket, hogy ne csak a kérdőív kitöltését megelőzően már 

megtartott, hanem a betervezett közmeghallgatásokat és lakossági fórumokat is vegyék figyelembe a válasz-
adásnál. 

11 Mindössze néhány település (0,6%) önkormányzati vezetője jelezte, hogy egyszer sem tartották meg a törvény 
szerint kötelező közmeghallgatást.  
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tékei legalább részben visszavezethetők arra, hogy ezekben a régiókban az átlagon felüli az 

5000 főnél nagyobb települések részaránya12. 

Az önkormányzatnak saját lapja vagy hírlevele tíz településből alig több mint négy tele-

pülésen (41%) van. Az önkormányzati lap vagy hírlevél létét a várakozásoknak megfelelően 

nagyban meghatározza a települési jogállás és (ezzel összefüggésben) lélekszám. A községek 

37 százaléka tájékoztatja e kommunikációs csatornán keresztül a lakosságot, a városoknak 

pedig 80 százaléka. Míg az 1000 lakosnál kisebb községek esetében csak az önkormányzati 

vezetők 23 százaléka számolt be arról, hogy saját lappal vagy hírlevéllel rendelkezik, addig az 

5000 főnél népesebb települések kategóriájában már 85 százalékos ez az arány. Ahogyan azt a 

2. számú ábra szemlélteti, markáns különbségek rajzolódnak ki az ország egyes régiói között 

is. Figyelemre méltó, hogy a közép-magyarországi régióban a települési önkormányzatok 73 

százaléka, a Dél-Alföldön pedig kétharmada jelezte, hogy rendelkezik saját lappal vagy hírle-

véllel. A lakosság tájékoztatásának ez a módja a dél- és a nyugat-dunántúli településeket jel-

lemzi a legkevésbé (28% és 30% rendre). A regionális hatás azonban legalább részben ismét a 

régiókat jellemző eltérő településstruktúrára vezethető vissza.  

Honlapja majdnem pontosan a magyarországi települések felének van. E tekintetben is 

számottevőek a regionális különbségek. Közép-Magyarországon a települések több mint 

háromnegyede (77%) rendelkezik honlappal. Messze átlagon felüli a saját weboldalt fenntartó 

települések hányada a Dél-Alföldön (68%) és a Közép-Dunántúlon (64%) is. A település 

népességszáma is összefüggést mutat a honlap meglétével.  A 10 ezer főnél több lakost 

számláló települések körében már általánosnak mondható, hogy az önkormányzatok saját 

honlapja van (97%), ám az 1000 főnél kisebb településeknek csak bő harmada rendelkezik 

ilyennel. A közép-magyarországi és a dél-alföldi régiók előnye legalább részben itt is a 

régiókat jellemző eltérő településstruktúrára vezethető vissza.  

                                                 
12 Lásd a 2. sz. Melléklet M1.sz. táblázatát. 

 29



2. ábra 
A honlappal és saját lappal, hírlevéllel rendelkező önkormányzatok aránya 
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A honlappal rendelkező önkormányzatok aránya
A saját lappal rendelkező önkormányzatok aránya

 
 

Összességében az önkormányzatok 29 százaléka jelezte, hogy mind hírlevéllel, mind 

weboldallal rendelkezik, míg 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egyikkel sem. (A 

fennmaradó önkormányzatoknak vagy csak saját hírlevelük, vagy csak honlapjuk van.)  

a (és választéka). 

A kérdőívben az önkormányzatoknak a civil szervezetekkel való kapcsolatára 

vonatkozóan is szerepelt két kérdés. Megkérdeztük az önkormányzati vezetőktől, hogy a 

képviselőtestületből hányan tagjai civil szervezeteknek. A válaszok az önkormányzati 

képviselők viszonylag élénk civil aktivitásáról árulkodnak. Átlagosan a képviselőtestület 

tagjainak 40 százaléka tagja valamilyen civil szervezetnek. A képviselők civil aktivitásában 

nincs szignifikáns különbség az egyes régiók között, ám a településméret hatása kimutatható. 

A nagyobb települések önkormányzati képviselőinek gyakrabban előforduló civil szervezeti 

tagsága feltehetőleg szoros összefüggésben áll azzal, hogy a településméret növekedésével 

bővül a helyi civil szervezetek szám

A települési önkormányzatok szűk fele (49%) kötött valamilyen helyi civil szervezettel 

együttműködési megállapodást. Noha a régiónkénti vizsgálat a közép-magyarországi önkor-

mányzatok kiemelkedő együttműködési készségét jelzi, a regionális hovatartozás hatása nem 
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bizonyult szignifikánsnak. A település lélekszáma ugyanakkor érdemben befolyásolja, hogy 

az önkormányzatoknak van-e helyi egyesülettel, alapítvánnyal vagy más civil szervezettel írá-

sos megállapodásuk.  

Az önkormányzatok átlagosan közel három (2,9) civil szervezettel írtak alá 

együttműködési megállapodást. Az átlagnál számottevően nagyobb kooperációs hajlandóság 

jellemzi a dél-alföldi és a közép-magyarországi önkormányzatokat. Az átlagnál kevesebb 

megállapodást kötöttek ugyanakkor a dunántúli régiók önkormányzatai. A megállapodások 

száma a várakozásoknak megfelelően alakul a településméret növekedésével. Abban, hogy a 

nagyobb települések több civil szervezettel kötöttek megállapodást, minden bizonnyal a civil 

szervezetek ottani nagyobb száma is közrejátszik. 

formájában is.   

nántúli régióban.   

al. 

5.2. Az önkormányzatok vállalkozásokat támogató tevékenysége 

A jelenleg hivatalban lévő önkormányzatok mintegy ötöde hozott valamilyen 

vállalkozásokat segítő intézkedést. Ez körülbelül öt százalékkal kisebb arány, mint ami az 

előző ciklus önkormányzatait jellemezte. A vállalkozásokat támogató intézkedések az esetek 

döntő többségében a helyi iparűzési adó teljes elengedésében, mérséklésében vagy legalább 

szinten tartásában nyilvánultak meg. Sok önkormányzat kedvezett a vállalkozásoknak 

iparterület kijelölése, ingyenes vagy kedvezményes árú telek rendelkezésre bocsátása, illetve 

infrastrukturális fejlesztések 

Megfigyelhető, hogy a településméret növekedésével erőteljesen emelkedik a 

vállalkozásélénkítő intézkedéséket hozó önkormányzatok aránya: míg az 1000 főnél kevesebb 

lakosú településeknek csak 13 százaléka döntött ilyen intézkedésről a 2003-as évben, addig a 

10 ezer főnél nagyobb településeken 49 százalék. A régiók között is számottevőek a 

különbségek. A legtöbb vállalkozásösztönző önkormányzat Közép-Magyarországon akad 

(31%), míg a legkevesebb a három du

A települési önkormányzatok 97 százaléka tagja valamilyen területi (kistérségi) 

fejlesztési társaságnak. Leggyakrabban, az esetek 56 százalékában egy, 30 százalékban kettő, 

s a fennmaradó pedig annál is több ilyen társaságban rendelkeznek tagságg

Az önkormányzatok közül valamivel kevesebb, mint minden tizediknek van valamilyen 

vállalkozói szervezettel (például ipartestülettel, kamarával) írásos együttműködési megállapo-

dása. Ez az esetek többségében (60%) egyetlen szervezetet jelent, minden ötödik esetben ket-

tőt, s további minden ötödik esetben annál többet.  
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6. A települések nyitottsága (Kopasz Marianna)  

Ebben a fejezetben azt a kérdést járjuk körül, hogy milyen mértékben nyitottak a telepü-

lések a külvilág felé. A nyitottságot tágan értelmezzük, beleértve nemcsak a település megkö-

zelíthetőségét, hanem az olyan kommunikációs és információtechnológiai eszközökkel való 

ellátottságot is, amelyek lehetővé teszik a település lakói számára a külvilággal való kapcso-

lattartást. 

A felmérés során a megkérdezettek beszámoltak arról, hogy településükről mennyi idő 

alatt juthatnak el vasúton és autóbuszon a legközelebbi városba. Autóbuszon szinte minden te-

lepülésről (pontosan 98%-ukról) elérhető a legközelebbi város. Ugyanakkor a települések 42 

százalékának nincs vasúti összeköttetése a hozzá legközelebb eső várossal.  

Autóbusszal a települések szűk negyede számára érhető el legfeljebb 15 perc alatt a 

szomszédos város. A települések 44 százalékán telik 30 percnél rövidebb időbe a legközelebbi 

város megközelítése. Háromnegyed órán belül érhető el a szomszéd város a települések 15 

százalékán, s közel ugyanennyi település esetében még ennél is hosszabb időre van szükség 

ehhez. Azt találtuk, hogy a település regionális elhelyezkedése szignifikánsan befolyásolja a 

menetidőt. A legrövidebb idő alatt a közép- és nyugat-dunántúli települések lakói, míg a leg-

hosszabb idő alatt a dél-dunántúli és az észak-magyarországi települések lakói juthatnak el a 

legközelebbi városba. A településméret növekedésével általában javulnak az 

autóbuszközlekedés feltételei. A választóvonal az 1000 fősnél kisebb és annál nagyobb tele-

pülések között húzódik.  

A vasúti megközelíthetőség sem független a regionális hovatartozástól. E tekintetben 

úgy tűnik a Dél-Alföld és Közép-Magyarország települései vannak a legkedvezőbb helyzet-

ben. A legközelebbi város vasúti elérhetőségét jelentősen befolyásolja a település mérete: míg 

az 1000 fősnél kisebb települések felének nincs vasúti összeköttetése a szomszédos várossal, 

addig az 5000 fősnél nagyobb települések körében már csak minden tizediknek nincsen.  A 

legközelebbi város eléréséhez szükséges menetidő hossza szignifikánsan csökken a telepü-

lésméret növekedésével.   

A magyarországi települések között alig akadnak olyanok, ahol ne működne nyilvános 

telefonkészülék (0,6%). Nyilvános internetszolgáltatás (pl. könyvtárakban, kávézókban való 

hozzáférés) azonban még csak a települések szűk 40 százalékán áll a lakosok rendelkezésére. 

A városok majd mindegyike rendelkezik nyilvános internetszolgáltatással; mindössze 3 száza-

lékuk számolt be ennek hiányáról. A községek esetében azonban már csak egyharmados a 
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hozzáféréssel rendelkezők aránya. A településméret növekedésével emelkedik a nyilvános 

szolgáltatást biztosító települések részaránya. Különösen a 2000 főnél népesebb települések 

esetében figyelhetünk meg jelentős javulást az annál kisebb települési kategóriához képest.  

Az internethez való nyilvános hozzáférés lehetőségei régiónként jelentősen különböző-

ek. A legkedvezőbb helyzetben a dél-alföldi régió lakosai vannak, ahol a települések közel 

kétharmadán igénybe vehető a szolgáltatás. Átlagon felüli még a települések internet hozzáfé-

rése a közép-magyarországi és az észak-alföldi régiókban. A legkisebb lefedettség ugyanak-

kor a Dél- és Nyugat-Dunántúl, valamint Észak-Magyarország településeit jellemzi. Figye-

lembe kell azonban vennünk, hogy ezekben a régiókban a legalacsonyabb az országban a 

2000 főnél több lakost számláló, jobb ellátottsági mutatóval rendelkező települések részará-

nya. 

Kábeltévé nagyjából minden második településen van. A lefedettség ez esetben is szig-

nifikáns összefüggést mutat a település regionális hovatartozásával. A fejlettebb országrészek 

(Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország) előnye kézzelfogható: ott átla-

gosan 57-58 százalékos a kábeltévé hálózattal rendelkező települések aránya. A legkedvezőt-

lenebb helyzet e tekintetben az Észak-Alföldet jellemzi, ahol csak a települések 32,8 százalé-

kán érhető el a szolgáltatás. Míg a városok elsöprő többségében igénybe vehető kábeltévé 

szolgáltatás (93%), addig a községeknek csak 45 százalékában. A településméret növekedésé-

vel növekszik a hozzáféréssel rendelkező települések aránya.  Feltűnő az 5000 főnél nagyobb 

települések helyzetének lényeges javulása az alacsonyabb méretkategóriákhoz viszonyítva.  
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1. sz. Melléklet: A kutatás kérdőíve 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 

 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a TÖOSZ felkérésére a TÁRKI vizsgálatot végez 
Magyarország összes önkormányzata körében. Ennek során kérdőívvel keressük meg a települések 
polgármestereit/jegyzőit, illetve az általuk kijelölt szakembereket. Mivel a kutatás során a kitöltő 
személyes adatait nem ismerjük meg, így semmilyen módon nem sértjük a kitöltő személyiségi 
jogait.  
 
Köszönjük, hogy időt áldozva segít kutatásunkban. Kérjük, hogy a kérdőívet a mellékelt 
válaszborítékban két héten belül (de legkésőbb október végéig) küldje vissza a következő címre: 
 

TÁRKI 
1518 Budapest 

Pf. 71. 
Budapest, 2003. szeptember 
 

Köszönettel:   Dr. Sik Endre, a kutatás vezetője 
      sik@tarki.hu 

 

 
 
1. A település neve (Budapesten a kerület száma):   ......................................................... 
 
 
2. Melyik megye? .......................................................... 
 
 
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 helyze-
tét? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 
 
4. Véleménye szerint hogyan fog változni 2004-ben … 

 

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
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5. A település népességéből kb. … 
 

a) … hánynak van felsőfokú (egyetem, főiskola) vég-
zettsége? 

.........  fő 

b) … hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? .........  fő 

 

 

 

16. Kérjük, becsülje meg! 
 

a) Kb. hány lakás van a településen? .........  lakás 

b) És üresen álló? .........  lakás 

 
 

17. Kérjük, becsülje meg! 
 

a) Kb. hány lakást építettek a településen 2002-ben? .........  lakás 

b) És hányat bontottak le 2002-ben? .........  lakás 

 
 
18. Van-e a településen … 
 

 Igen Nem HA IGEN:
hány? 

a) … nyilvános telefonkészülék? 1 2 ....... 
b) … nyilvános internetszolgáltatás (például könyv-

tárban, kávézóban)? 
1 2 ....... 

 
 
19. A település úthálózatának kb. hány százaléka szilárd burkolatú?  ...................... % 
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10. Van-e a településen (működő) alapítvány, egyesület, kör vagy bármely más formában működő 
civil szervezet, amelynek fő tevékenységi köre … 

 
 Igen Nem HA IGEN:

hány? 

a) … sport? 1 2 ....... 

b) … szabadidő? 1 2 ....... 

c) … város-, faluvédelem, településszépítés? 1 2 ....... 

d) … környezetvédelem? 1 2 ....... 

e) … hagyományőrzés, kultúra? 1 2 ....... 

f) … honismeret? 1 2 ....... 

g) … ipartestület, vállalkozói érdekképviselet? 1 2 ....... 

h) … oktatás? 1 2 ....... 

i) … ifjúság? 1 2 ....... 

j) … jogvédelem, emberjogi ügyek? 1 2 ....... 

k) … polgárőrség? 1 2 ....... 

l) … önkéntes tűzoltóság? 1 2 ....... 
 
 
11. Van-e a településen … 
 

 Van Nincs 

a) … az önkormányzatnak saját lapja, hírlevele? 1 2 

b) … más helyi újság? 1 2 

c) … helyi/regionális rádióadó? 1 2 

d) … helyi/regionális tévéállomás? 1 2 

e) … kábeltévé? 1 2 
 
 
 
12. Van-e a településnek saját honlapja? 
 
18. 1  –  van 
18. 2  –  nincs 
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13. Van-e a településen … 
 

 Van Nincs 

a) … állandó helytörténeti kiállítás, múzeum? 1 2 

b) … időszakos helytörténeti kiállítás? 1 2 

c) … helytörténeti kutatás, kiadvány? 1 2 

d) … emlékház? 1 2 

e) … tájház? 1 2 
 
 
 

14. Kérjük, becsülje meg (ha van ilyen) … 
 

a) … a megyei lap(ok) előfizetőinek számát! összesen kb. .........  fő 

b) … a helyi lap(ok) előfizetőinek számát! összesen kb. .........  fő 

 
 
 
15. (Budapest kerületei kivételével) Mennyi idő alatt lehet eljutni a településről … 
 

 Vonaton* Autóbuszon 

a) … a legközelebbi városba? ...... óra  ......  perc ...... óra  ......  perc 

b) … Budapestre? ...... óra  ......  perc ...... óra  ......  perc 

* Ha nincs helyben vonatállomás, akkor a legközelebbi állomásra való eljutás idejével 
együtt. 

 
 
 

16. Kérjük, becsülje meg! 
 

a) Évente kb. hány fő költözik a településre? .........  fő 

b) (Ha van beköltöző) 
b) Közülük kb. mennyien lehetnek külföldiek? 

 
.........  fő 
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17. Kérjük, becsülje meg! 
 

a) Évente kb. hány fő költözik el a településről? .........  fő 

b) (Ha van elköltöző) 
b) Közülük kb. mennyien költöznek külföldre? 

 
.........  fő 

 
c) (Ha van külföldre költöző) 
b) Közülük a legtöbben mely országba költöznek? 

1  –  Németország 
2  –  Ausztria 
3  –  egyéb, éspedig  ............... 

 
 

18. Kérjük, becsülje meg! 
 

Kb. hány másutt lakó dolgozhat a településen? .........  fő 

 
 

19. Kérjük, becsülje meg! 
 

a) Kb. hányan lehetnek a településen olyanok, akik Bu-
dapesten dolgoznak? 

 
.........  fő 

b) Kb. hányan lehetnek a településen olyanok, akik kül-
földön dolgoznak? 

 
.........  fő 

 
c) (Ha van külföldön dolgozó) Közülük a legtöbben 
bmely országba járnak dolgozni? 

1  –  Németország 
2  –  Ausztria 
3  –  egyéb, éspedig  ............... 

 
 

20. Kérjük, becsülje meg! 

 
a) Az utolsó néhány évben összesen kb. hány 

házat, lakást, nyaralót, építési telket adtak el nem 
helybelieknek? 

 
.........  darab 

b) Ebből hányat vehettek meg külföldiek?a)  .........  darab 

 
c) (Ha volt külföldi vevő) 
b) Közülük a legtöbben mely országból valók? 

1  –  Németország 
2  –  Ausztria 
3  –  egyéb, éspedig  ............... 

 
 
21. Hány közmeghallgatást tart az önkormányzat a település lakóinak az idén? 
20. (Kérjük, számolja bele a már megtartott és betervezett közmeghallgatásokat is!) 
 
18. ...............  közmeghallgatás 
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22. Becslése szerint hány fő vett részt a legutoljára megrendezett közmeghallgatáson?  
 
18. ...............  fő 
 
 
 
 
23. Hány lakossági fórumot tart az önkormányzat a településen az idén? 
20. (Kérjük, számolja bele a már megtartott és betervezett fórumokat is!) 
 
18. ...............  lakossági fórum 
 
 
 
 
24. Becslése szerint hány fő vett részt a legutoljára megrendezett lakossági fórumon?  
 
18. ...............  fő 
 
 
 
 

25. Az alábbi csoportos lakossági kezdeményezések közül mely(ek)re volt példa az Önök 

24. településén az idén? 
1.  

   HA ELŐFORDULT 

Előfordult-e … 
Igen Nem 

Ki kezdeményezte?* Kb. hány fő 
vett benne 

részt? 

a) … javaslattétel önkormányzati dön-
tésre?  

1 2 1 – civil szervezet 
2 – lakosok egy csoportja 

. 
......  fő 

b) … tiltakozás önkormányzati döntés 
ellen? 

1 2 1 – civil szervezet 
2 – lakosok egy csoportja 

 
......  fő 

c) … aláírásgyűjtés bármilyen 
ügyben? 

1 2 1 – civil szervezet 
2 – lakosok egy csoportja 

 
......  fő 

d) … adománygyűjtés vagy más szolida-
ritási megnyilvánulás bármilyen 
ügyben? 

1 2 1 – civil szervezet 
2 – lakosok egy csoportja 

 
......  fő 

* Ha több ilyen lakossági kezdeményezés is előfordult, kérjük, gondoljon a legnagyobb lét-
számú kezdeményezésre! 

 
 
 
 
26. A polgármestert is beleszámítva jelenleg hány tagja van a képviselő-testületnek?  
 
18. ...............  fő 
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27. A képviselő-testület tagjai közül, beleértve a polgármestert is, hányan tagjai 
26. valamilyen civil szervezetnek? 
 
18. ...............  fő 
 
 
 
28. Van-e írásos együttműködési megállapodása az önkormányzatnak … 
 

 Van Nincs HA VAN:
hánnyal? 

a) … valamilyen helyi egyesülettel, alapítvánnyal 
vagy más civil szervezettel? 1 2 ....... 

b) … valamilyen vállalkozói szervezettel (például 
ipartestület, kamara)? 1 2 ....... 

 
 
 
29. Hány új vállalkozás jött létre az Önök településén ebben az évben? 
20. (Kérjük, számolja bele az engedélyezés alatt álló vállalkozásokat is!) 
 
18. Összesen  ...................  vállalkozás 
18. Ebből       ...................  mikrovállalkozás (10 főnél kisebb létszámú) 
 
 
 
30. Hány vállalkozás szűnt meg az Önök településén ebben az évben? 
20. (Kérjük, számolja bele a megszűnőfélben lévő vállalkozásokat is!) 
 
18. Összesen  ...................  vállalkozás 
18. Ebből         ...................  mikrovállalkozás (10 főnél kisebb létszámú) 
 
 
 
31. Hozott-e az önkormányzat a vállalkozók ösztönzését szolgáló valamilyen 

intézkedést ebben az évben? 
 
18. 1  –  igen, éspedig  ................................................................... 
18. 2  –  nem 
 
 
32. Volt-e az előző önkormányzatnak valamilyen vállalkozásokat segítő programja? 
 
18. 1  –  igen, éspedig  ................................................................... 
18. 2  –  nem 
 
 
33. Tagja-e az önkormányzat valamilyen területi (kistérségi) fejlesztési társaságnak? 
 
18. 1  –  igen    HA IGEN, hánynak:  ......................... 
18. 2  –  nem 
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34. Mennyi pénzből gazdálkodott az önkormányzat 2002-ben? 
 
18. ...............  millió forint 
 
 
 
35. Hány közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 2002-ben? 
 
18. ...............  közbeszerzési eljárás 
 
 
 
36. (Ha több közbeszerzési eljárás volt 2002-ben) A következő állítások közül melyik jellemzi a 

legjobban a 2002-es közbeszerzések kimenetelét? 
 
18. 1  –  csak helybeli vállalkozó vett részt ezeken 
18. 2  –  helybeli és nem helybeli (hazai vagy külföldi) vállalkozó is részt vett, és 
18. 2  –  2a  –  zömében a helybeli vállalkozók pályázata nyert 
18. 2  –  2b  –  zömében a nem helybeli vállalkozók pályázata nyert 
18. 2  –  2c  –  a helybeli és a nem helybeli vállalkozók pályázata kb. azonos arányban nyert 
 
 
 
37. Az önkormányzat teljes költségvetéséből kb. hány százalékot költenek 2003-ban … 
 

a) … oktatásra? ........ % 

b) … egészségügyre? ........ % 

c) … szociális kiadásokra? ........ % 
 
 
 
38. Megítélése szerint az Önök településén van-e olyan rész (vannak-e olyan részek), 
10. ahol kiugróan nagy arányban élnek … 
 

 Igen Nem 

a) … bizonyos vallási felekezethez tartozók? 1 2 

b) … bizonyos politikai pártállásúak? 1 2 

c) … gazdagabbak? 1 2 

d) … szegényebbek? 1 2 

e) … a településre újonnan beköltözők? 1 2 

f) … romák? 1 2 
 
 
 
 

 42



39. Megítélése szerint az Önök településén van-e (vannak-e) feszültségek … 
 

  
Igen 

 
Nem 

HA IGEN: 
az utóbbi években 

ezek a feszültségek nő-
nek vagy csökkennek? 

a) … a különböző vallási felekezethez tartozók 
között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

b) … a különböző politikai pártállásúak kö-
zött? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

c) … a gazdagabbak és a szegényebbek kö-
zött? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

d) … a településre újonnan beköltözők és  a 
régi lakosok között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

e) … a romák és a nem romák között?  
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

 
40. Az Önök településén kb. hány roma él? 
 
18. ...............  fő 
 
41. Az elmúlt tíz évben a településen a roma lakosság száma … 
 
18. 1  –  növekedett 
18. 2  –  csökkent 
18. 3  –  nem változott 
 
42. Ön szerint mi ennek a változásnak az oka? 
 
18. 1  –  inkább vándorlás 
18. 2  –  inkább népszaporulat-változás 
18. 3  –  mindkettő egyforma mértékben 
 
43. Ön szerint 2010-ig hogyan fog változni a roma lakosság száma a településen? 
 
18. 1  –  növekszik 
18. 2  –  csökken 
18. 3  –  nem változik 

 
 
 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! 
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2. sz. Melléklet: Módszertani jegyzet (Simonovits Bori) 

Adatfelvétel és visszaküldési arány 

A 2003-as őszi adatfelvételre 2003 szeptembere és decembere között került sor. A kutatás során az 

önkormányzatok az Önkormányzati Hírlevéllel együtt postai úton kapták meg a - válaszborítékkal 

ellátott - nyolc oldalas önkitöltős kérdőívet, amelyet a polgármester, annak helyettese vagy a jegyző 

töltött ki. A válaszadási arány eddigiekhez képest kiugróan magas volt: összesen 1550 település ve-

zetője válaszolt kérdőívünkre, megközelítve ezzel az 50%-ot.(M1. számú ábra)  

M1. ábra 
TÖA válaszadási aránya 1995 és 2003 között (százalék) 
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Ennek legfőbb oka, hogy azokat a településeket, amelyek 2003. november 30-áig nem 

válaszoltak, újra megkerestük. Annak érdekében, hogy a városok megfelelő számban legye-

nek reprezentálva, a nem válaszoló városi vezetőket telefonon kérdeztük meg 2003. december 

folyamán. A nem válaszoló községek önkormányzataiba pedig újra elküldtük a kérdőívet. E 

több hullámos megkérdezési technikának köszönhető, hogy a válaszadási arány országosan 

49% volt, szemben a korábbi évek 12-38% között ingadozó értékeivel. 

A válaszoló települések méretkategóriánkénti megoszlását régiónként az M1. számú 

táblázat mutatja. 
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M1. táblázat 
A települések méretkategóriánkénti megoszlása régiónként, 2003 (százalék) 

 1000 fő alatt 1000-1999 fő 2000-5000 fő 5000 fő felett Összesen 
Közép-Magyarország 12 23 34 30 100 (N=90) 
Közép-Dunántúl 50 24 16 10 100 (N=199) 
Nyugat-Dunántúl 74 17 6 3 100 (N=319) 
Dél-Dunántúl 72 17 7 4 100 (N=320) 
Észak-Magyarország 51 27 16 7 100 (N=297) 
Észak-Alföld 29 26 25 20 100 (N=191) 
Dél-Alföld 21 25 28 26 100 (N=125) 
Összesen 52 22 15 10 100 (N=1541)
Szignifikancia szint 0,000. 
 

A súlyozás 

A visszaküldött 1550 kérdőívből álló mintát a KSH önkormányzati adatai alapján súlyoztuk. 

A súlyozott minta elemszáma 1544 lett, ez a magyarországi települések regionális- és telepü-

lés rétegződés szerinti megoszlására nézve reprezentatív, azzal a megszorítással, hogy a buda-

pesti kerületek adatait – az eddigi elemzésekkel egyezően – nem tartalmazza.  

 
Régiók: 

1. Közép-Magyarország  
2. Közép-Dunántúl 
3. Nyugat-Dunántúl 
4. Dél-Dunántúl 
5. Észak-Magyarország 
6. Észak-Alföld  
7. Dél-Alföld.  

 
 

Településrétegek: 
1. 1000 fő alatti 
2. 1000-2000 fő között 
3. 2000-10000 fő között 
4. 10000 fő feletti 
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M2. táblázat 
A települések száma országosan és a válaszolók között, valamint a válaszadási arány  

a súlyozás dimenziói mentén, Budapest és kerületei nélkül (százalék) 

 Országosan Válaszolók között Válaszolási arány 
Összesen 3135 1544 49 

Állandó lakosok száma 
1000 fő alatt 1941 873 45 
1000-2000 fő között 594 314 53 
2000-10000 fő között 490 279 57 
10 000 fő felett 110 78 70 

Régió 
Közép- Magyarország  185 83 45 
Közép-Dunántúl  405 214 53 
Nyugat-Dunántúl 648 293 45 
Dél – Dunántúl 653 323 49 
Észak-Magyarország 603 286 47 
Észak – Alföld 387 208 54 
Dél – Alföld 254 137 54 

 
 

M3. táblázat 
Az összes település száma településnagyság 

 és régiók szerint, 2003 ősz (Budapest és a budapesti kerületek nélkül) 

Település rétegek Régió 
1000 fő alatt 1000-2000 fő 

között 
2000-10000 

fő között 
10000 fő felett Összesen 

Közép- Magyaror-
szág  34 42 86 23 185 
Közép-Dunántúl  241 86 62 16 405 
Nyugat-Dunántúl 530 72 38 8 648 
Dél – Dunántúl 525 72 44 12 653 
Észak-Magyarország 385 136 68 14 603 
Észak – Alföld 161 107 99 20 387 
Dél – Alföld 65 79 93 17 254 
Összesen 1941 594 490 110 3135 
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M4. táblázat 
A válaszoló települések száma régió és településnagyság szerint, 2003 ősz (százalékban, 

 Budapest és Budapest kerületei nélkül) 

Település rétegek Régió 
1000 fő alatt 1000-2000 fő 

között 
2000-10000 

fő között 
10000 fő felett Összesen 

Közép- Magyaror-
szág  19 13 38 13 83 
Közép-Dunántúl  129 40 35 10 214 
Nyugat-Dunántúl 221 45 24 3 293 
Dél – Dunántúl 234 45 34 10 323 
Észak-Magyarország 169 73 32 12 286 
Észak – Alföld 75 57 59 17 208 
Dél – Alföld 26 41 57 13 137 
Összesen 873 314 279 78 1544 
 
 

M5. táblázat 
A válaszoló településekhez rendelt súly  településnagyság szerint, 2003 ősz (százalékban, Bu-

dapest és Budapest kerületei nélkül) 

Település rétegek Régió 
1000 fő alatt 1000-2000 fő között 2000-10000 fő 

között 
10000 fő felett 

Közép- Magyaror-
szág  0,88 1,59 1,11 0,87 
Közép-Dunántúl  0,92 1,06 0,87 0,79 
Nyugat-Dunántúl 1,18 0,79 0,78 1,31 
Dél – Dunántúl 1,11 0,79 0,64 0,59 
Észak-
Magyarország 1,12 0,92 1,05 0,57 
Észak – Alföld 1,06 0,92 0,83 0,58 
Dél – Alföld 1,23 0,95 0,80 0,64 

 

 
A súly változó előállítása: Az M3. és M4. számú táblázat alapján készült a súlyozás, 

amely a válaszadási arányokat az összes település arányainak megfelelően súlyozza; azaz az 

egyes súlyok képlete  a második és a harmadik táblázat megfelelő celláinak hányadosa eloszt-

va az  összes válaszoló település és az összes magyar település arányával, 2,03-mal. 

(3135/1544=2,03).  
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A súlyozási eljárás dokumentációja 

 
RECODE 
  telret1 
  (1=1)  (2=2)  (3 thru 4=3)  (5 thru 9=4)  INTO  telret2 . 
VARIABLE LABELS telret2 'összevont településrétegek'. 
VALUE LABELS telret2    1 '1000 fő alatt' 2 '1000-2000 fő kö-
zött' 
 3 '2000-10000 fő között' 4 '10 000 fő felett'. 
EXECUTE . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(rogz = 1). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'rogz = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
 
numeric suly   (f9.6). 
 
mis val suly  regio  (0). 
 
 
 
*súlyozás regio és telret2 szerint* 
 
 
do if (rogz = 1). 
 
   compute suly = 0. 
   if (regio = 1 and telret2 = 1) suly =  0.88. 
   if (regio = 1 and telret2 = 2) suly =  1.59. 
   if (regio = 1 and telret2 = 3) suly =  1.11. 
   if (regio = 1 and telret2 = 4) suly =  0.87. 
 
   if (regio = 2 and telret2 = 1) suly = 0.92. 
   if (regio = 2 and telret2 = 2) suly = 1.06. 
   if (regio = 2 and telret2 = 3) suly = 0.87. 
   if (regio = 2 and telret2 = 4) suly = 0.79. 
 
 
   if (regio = 3 and telret2 = 1) suly = 1.18. 
   if (regio = 3 and telret2 = 2) suly = 0.79. 
   if (regio = 3 and telret2 = 3) suly = 0.78. 
   if (regio = 3 and telret2 = 4) suly = 1.31. 
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   if (regio = 4 and telret2 = 1) suly = 1.10. 
   if (regio = 4 and telret2 = 2) suly = 0.79. 
   if (regio = 4 and telret2 = 3) suly = 0.64. 
   if (regio = 4 and telret2 = 4) suly = 0.59. 
 
   if (regio = 5 and telret2 = 1) suly = 1.12. 
   if (regio = 5 and telret2 = 2) suly = 0.92. 
   if (regio = 5 and telret2 = 3) suly = 1.05. 
   if (regio = 5 and telret2 = 4) suly = 0.57. 
 
   if (regio = 6 and telret2 = 1) suly = 1.06. 
   if (regio = 6 and telret2 = 2) suly = 0.92. 
   if (regio = 6 and telret2 = 3) suly = 0.83. 
   if (regio = 6 and telret2 = 4) suly = 0.58. 
 
   if (regio = 7 and telret2 = 1) suly = 1.23. 
   if (regio = 7 and telret2 = 2) suly = 0.95. 
   if (regio = 7 and telret2 = 3) suly = 0.80. 
   if (regio = 7 and telret2 = 4) suly = 0.64. 
 
end if. 
execute. 
 


