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Bevezetés 

 

2014 tavaszán a ME BTK Szociológiai Intézete megbízást kapott Berente település 

önkormányzatától egy komplex szociológiai felmérés elkészítésére.  

A kutatás legfőbb módszere a lakossági (háztartás-szintű) kérdőíves lekérdezés volt, melynek 

során 123 család vállalkozott a kutatásban való részvételre.
1
 Emellett interjúkat készítettünk 

és megfigyeléseket végeztünk. Az adatfelvétel 2014 nyarán zajlott.  

A kutatás során az alábbi témakörökre fókuszáltunk:  

 szocio-demográfiai helyzet 

 egészségi állapot és életminőség 

 bűnözés és közbiztonság 

 migrációs potenciál 

 etnikai helyzetkép  

 digitális egyenlőtlenségek 

 idősek helyzete 

 turisztika, kulturális örökség 

 jövőkép és fejlesztési lehetőségek 

Az adatfelvételt és elemzést az alábbi kollégák végezték: 

A ME Szociológiai Intézetének részéről: 

 Dr. Szabó-Tóth Kinga (intézetigazgató, egyetemi docens, kutatásvezető) 

 Prof. Dr. Csepeli György (további jogviszonyú egyetemi tanár) 

 Gyukits György (egyetemi adjunktus) 

 Dr. Havasi Virág (egyetemi adjunktus) 

 Mihályi Helga (egyetemi adjunktus) 

 Dr. Papp. Z. Attila (egyetemi docens) 

A MFK Földrajz Intézetének részéről: 

 Siskáné Dr. Szilasi Beáta (tanszékvezető, egyetemi docens – Társadalomföldrajz 

Intézeti Tanszék) 

 Kóródi Tibor (Ph.D hallgató - Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék) 

 Dr. Vágó János (egyetei adjunktus - Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék) 

 

A kötetben szereplő tanulmányok a fenti kutatási dimenziók mentén készültek.  

 

                                                                 
1
 A kérdezés teljeskörűen érintette Berente valamennyi háztartását. A település többszöri, szisztematikus 

„bejárása” után 123 család volt hajlandó a kérdőívet kitölteni és a kutatásban közreműködni. 
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Mihályi Helga 

Szocio-demográfiai helyzetkép 

 

Berente község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai járásban, illetve 

kistérségben, Miskolctól 15 km-re északra található. 

 

1. TÉRKÉP. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JÁRÁSAI 

 

Készítette: Vágó János (ME, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék) 

 

 

 

 

1. TÁBLÁZAT. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KISTÉRSÉGEI 

Kistérség neve Központ Település Népesség 

Abaúj-Hegyközi Gönc 24 14446 

Bodrogközi Cigánd 17 17302 

Edelényi Edelény 47 34844 

Encsi Encs 36 23492 

Kazincbarcikai Kazincbarcika 32 57972 

Mezőcsáti Mezőcsát 9 14132 

Mezőkövesdi Mezőkövesd 21 41749 

Miskolci Miskolc 40 257559 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
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Ózdi Ózd 29 67963 

Sárospataki Sárospatak 16 25057 

Sátoraljaújhelyi Sátoraljaújhely 19 21665 

Szerencsi Szerencs 18 41937 

Szikszói Szikszó 23 18335 

Tiszaújvárosi Tiszaújváros 16 32514 

Tokaji Tokaj 11 13383 

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A megye 358 településének lakónépessége 2013 elején 682.350 fő volt. Ez 8%-os csökkenést 

jelent az ezredfordulóhoz képest és messze meghaladja az országos átlagos csökkenés 

mértékét, amely ez idő alatt 2,5%-os volt. 

 

2. TÁBLÁZAT. A NÉPESSÉGVÁLTOZÁS TÉNYEZŐI BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN 1980-2011 KÖZÖTT 

Időszak Élveszületés Halálozás Természetes 

szaporodás 

ill. fogyás 

Vándolási 

különbözet 

Tényleges 

szaporodás 

ill. fogyás 

Lakónépesség 

az időszak 

végén 

1980-1989 108724 100250 8474 -55979 -47505 761963 

1990-2000 103463 116858 -13395 -4164 -17559 744404 

2001-2011 78715 106133 -27418 -30720 -58138 686266 

Változás az időszak eleji népesség százalékában 

1980-1989 13,4 12,4 1,0 -6,9 -5,9 94,1 

1990-2000 13,6 15,3 -1,8 -0,5 -2,3 97,7 

2001-2011 10,6 14,3 -3,7 -4,1 -7,8 92,2 

 

Forrás: Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai Önkormányzati Kerületről 

 

 

A táblázat szemlélteti, hogy az utóbbi tíz évben jelentős a természetes fogyás (3,7%-os) és a 

vándorlási különbözet is magas (-4,1%). A természetes szaporodás, illetve fogyás tendenciáját 

vizsgálva megállapítható, hogy a halálozások éves száma 1991-től haladja meg az 

élveszületések számát megyei szinten. A megyéből országos viszonylatban is nagyon magas 

az elvándorlás. Ha a népesség-változás utóbbi tíz évét vizsgáljuk, akkor az látható, hogy 

különösen a 0-14 évesek népességen belüli aránya csökkent, míg a 65 éves és idősebb 

népesség aránya növekedést mutat.
2
 

  

                                                                 
2
 Z. Sáposová, M. Durkovska (szerk.) (2013): Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai 

Önkormányzati Kerületről, szerk. Presov: Spolocenskovedny ustav SAV. 
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1. KÉP. BERENTE LÁTKÉPE 

 
Forrás: A szerző felvétele 

 

Berente az őskortól lakott hely. A Borsodi Vegyi Kombinát - ma Borsodchem – építésekor 

1963-ban cseréptöredékeket, cserépedény-maradványokat találtak, ezért a Herman Ottó 

Múzeum régészei ásatásokat folytattak. Megállapították, hogy egy vaskori település 

maradványaira bukkantak, ami bizonyította, hogy már az i.e. 2000-900-as évek közötti 

időszakban virágzó kultúra volt a helyen.
3
 

1999-ben Berente Kazincbarcikáról leválva az ország egyik leggazdagabb községévé alakult a 

nagyüzemtől származó bevételeknek köszönhetően.
4
 

 

1. ÁBRA. BERENTE LAKOSSÁGA NEMEK SZERINTI (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

 

 

                                                                 
3
 Szőke Lajos (szerk.) (2004): Vázlatok és helytörténeti leírások Berentéről, Berente. 

4
 http://www.berente.hu/hu/helytortenet.php  

42% 
58% 

férfi 

nő 

http://www.berente.hu/hu/helytortenet.php
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A nők aránya a lakosságban a 2011-es népszámláláshoz képest kicsivel emelkedett. A 

településen élők 52 éves átlagos életkora is azt jelzi, hogy egy elöregedő község Berente. Ez a 

megyei adatokkal megegyező népesség-változást mutat. 

 

 

2. ÁBRA. BERENTE LAKOSSÁGA ÉLETKOR SZERINT (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

 

3. TÁBLÁZAT. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE LAKOSSÁGÁNAK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 

TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNT (%) 

 

Településtípus 

A 15 éves A 18 éves A 25 éves 

és idősebb népességből azok aránya, akik 

legalább az általános 

iskola 8. évfolyamát 

elvégezték 

legalább érettségivel 

rendelkeznek 

egyetemi, főiskolai 

oklevéllel rendelkeznek 

Megyeszékhely 96,9 61,2 23,7 

Többi város 93,9 44,4 14,2 

Városok összesen 95,2 51,5 18,2 

Községek, nagyközségek 90,0 30,5 8,1 

Megye összesen 93,1 43,1 14,2 

 

Forrás: Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai Önkormányzati Kerületről 

 

16,1% 

14,9% 

20,2% 16,8% 

11,3% 

20,7% 

-1940 

1941-1950 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981- 
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A lakosság iskolai végzettségi mutatói a megyei adatoknak megfelelően alakulnak. A 

Berentén élők iskolai végzettsége a kistelepüléseken élőkével megegyező.
5
 

 

3. ÁBRA. BERENTE LAKOSSÁGA ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A településen élők 91,3%-a magyar nemzetiségűnek vallja magát. Emellett csak a cigány 

nemzetiséget jelölték meg, 9,3%-ban. Az, hogy a két érték összesen nem 100% abból ered, 

hogy a lakosoknak lehetőségük volt több válasz adására is. 

 

 

4. TÁBLÁZAT. ELŐREJELZÉS A ROMÁK VÁRHATÓ SZÁMÁRA VONATKOZÓAN (%) 

A cigánynak minősített népesség néhány felmért és valószínűsített demográfiai adata (1991-2021) 

Régió Arány az össznépességből Arány a 0-14 éves népességből 

1991 2001 2011 2021 1991 2001 2011 2021 

Észak-Magyarország 9,4 11,6 14,7 18,1 16,6 25,1 35,6 40,5 

Közép-Magyarország 2,2 3,4 4,7 6,1 3,9 6,9 9,1 10,6 

Észak-Alföld 7,4 8,3 9,5 10,8 13,0 17,0 21,3 22,0 

Dél-Alföld 2,5 30 3,7 4,5 4,5 5,8 7,6 8,6 

Közép-Dunántúl 2,1 2,8 3,6 4,6 3,6 5,1 7,0 8,1 

Nyugat-Dunántúl 2,2 2,6 3,1 3,5 3,8 5,1 5,6 5,4 

                                                                 
5
 Z. Sáposová, M. Durkovska (szerk.) (2013): Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai 

Önkormányzati Kerületről, szerk. Presov: Spolocenskovedny ustav SAV. 

1,1% 

2,1% 

3,4% 

6,8% 

21,3% 

28,6% 

24,9% 

11,8% 

egyetem 

főiskola 

technikum 

gimnáziumi érettségi 

szakközépiskolai érettségi 

szakmunkásképző, szakiskola 

befejezett 8 osztály 

8 osztály alatt 
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Dél-Dunántúl 6,3 7,3 8,4 9,4 9,5 11,7 13,4 13,3 

Magyarország 4,3 5,4 6,6 8,0 7,7 11,1 14,4 15,6 

 

Forrás: Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai Önkormányzati Kerületről 

 

A 15 évnél idősebb népesség családi állapotáról elmondhatjuk, hogy az érvényben lévő 

sajátosságok érzékelhetők a településen is. A házasságban élők aránya alacsonyabb, ezzel 

párhuzamosan az egyedül élők, az özvegyek és az elváltak aránya magasabb, mint a korábbi 

évtizedekben.
6
 

4. ÁBRA. BERENTE LAKOSSÁGA CSALÁDI ÁLLAPOTA SZERINT (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

 

A Berentén élők közül legtöbben két fős háztartásban élnek.  

 

  

                                                                 
6
 Z. Sáposová, M. Durkovska (szerk.) (2013): Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai 

Önkormányzati Kerületről, szerk. Presov: Spolocenskovedny ustav SAV. 
 

10,7% 

20,5% 

17,2% 

34,4% 

17,2% 

élettársi kapcsolatban él 

özvegy 

elvált 

házas 

sosem volt házas, egyedül él 
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5. ÁBRA. A BERENTEI HÁZTARTÁSOK NAGYSÁGA (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

6. ÁBRA. A BERENTEI HÁZTARTÁSOKBAN ÉLŐ GYERMEKEK SZÁMA (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Hasonlóan a megyei és az országos adatokhoz Berentén is az egy gyermekes háztartásokból 

van a legtöbb. Három vagy több gyermek a háztartások 10%-ban van. 

  

21,8% 

28,9% 

13,1% 

17,2% 

14,8% 

4,2% 

1 fő 

2 fő 

3 fő 

4 fő 

5 fő 

5 főnél több 

56,6% 

33,2% 

9,2% 

1,0% 

1 2 3 4 
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7. ÁBRA. A BERENTÉN ÉLŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A fenti ábra adatai azt mutatják, hogy a Berentén élő felnőtt lakosság egyik fele gazdaságilag 

aktív, a másik fele inaktív. Ez is mutatja a település elöregedését.  

A munkanélküliek és az alkalmi munkából élők aránya nem éri el a 10%-ot, ami a megyei 

adatokat figyelembe véve nagyon kedvező és összecseng azzal, hogy a Kazincbarcikáról való 

leválással az ország egyik leggazdagabb községe lett. 

 

5. TÁBLÁZAT. A BERENTEI ÉPÜLETEK JELLEGE (%) 

 % 

régi, tégla építésű társasház 34,3 

lakótelepi épület 24,3 

új építésű társasház 0,4 

iker- vagy családi ház 31,7 

hagyományos építésű parasztház 6,5 

nem lakás céljára épült épület 2,0 

egyéb 0,7 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

  

4,6% 

0,7% 

5,9% 

41,5% 

0,9% 

3,2% 

43,2% 

egyéb 

munkanélküli ellátást kap 

nyugdíja mellett dolgozik 

kizárólag nyugdíjas 

főállásán kívül egyéb munkája is van 

kizárólag alkalmi munkája van 

kizárólag főállása van 
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A lakások legnagyobb része saját tulajdonú (85,4%) és csak kis része önkormányzati (4,8%) 

vagy más formájú (9,7%), átlagos nagyságuk pedig 77,5 m2. 

 

A településen a közművekkel való ellátottság nagyon jó. Mind a hat vizsgált szempontból 

90% feletti a lefedettség. 

 

8. ÁBRA. VAN A LAKÁSUKBAN ...? (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Mobiltelefonnal és kábeltévé előfizetéssel a településen élők több mint 90%-a rendelkezik, az 

automata mosógéppel és a mikrohullámú sütővel való ellátottság pedig 80% feletti. Minden 

második háztartásban van személyi számítógép és hozzá internet, valamint DVD lejátszó. 

Autója a családok 40%-ának van. 

  

99% 

93% 

94% 

95% 

96% 

97% 

villany 

állandó melegvíz 

vízöblítéses WC 

szennyvíz csatorna bekötés 

fürdőszoba 

folyóvíz 
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6. TÁBLÁZAT. RENDELKEZNEK AZ ALÁBBIAKKAL? (%) 

Rendelkeznek-e …?  

Rendelkeznek-e mobil telefonnal? 90 

Rendelkeznek-e automata mosógéppel? 81 

Rendelkeznek-e parabola antennával? 13 

Rendelkeznek-e kábeltévével? 91 

Rendelkeznek-e mikrohullámú sütővel? 86 

Rendelkeznek-e hifi toronnyal? 35 

Rendelkeznek-e internet csatlakozással? 56 

Rendelkeznek-e személyi számítógéppel? 58 

Rendelkeznek-e mosogatógéppel? 8 

Rendelkeznek-e két évnél fiatalabb autóval? 2 

Rendelkeznek-e két évnél idősebb autóval? 39 

Rendelkeznek-e DVD lejátszóval? 51 

Rendelkeznek-e szaunával? 2 

Rendelkeznek-e 100 ezer Ft feletti sporteszközökkel? 4 

Rendelkeznek-e 100 ezer Ft feletti munkagéppel? 8 

Rendelkeznek-e termőfölddel? 24 

Rendelkeznek-e üzletrésszel, üzlettel? 1 

Rendelkeznek-e műhellyel, irodával? 9 

Rendelkeznek-e nyaralóval, hétvégi házzal? 7 

Rendelkeznek-e bejárónővel, takarítónővel? 2 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 
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Gyukits György 

Az egészségi állapot és egészségügyi ellátás jellegzetességei 

a településen 

 

Egy népesség egészségi állapotának legáltalánosabban használt mutatója a születéskor várható 

átlagos élettartam, ez tulajdon képen egy halálozási mutató, amely azt mutatja meg, hogy 

átlagosan hány éves korukban halnak meg az emberek az adott területen. Férfiakra és nőkre 

külön-külön meg szokták adni, tekintettel a köztük lévő - Magyarországon egyébként nagyon 

jelentős, közel nyolc éves - különbségre. 

 

1. TÉRKÉP. A FÉRFIAK SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÁTLAGOS ÉLETTARTAMA MEGYÉNKÉNT, 2009 

 

Forrás: A Születéskor várható átlagos élettartam megyénkénti különbségei. Statisztikai Tükör IV. évf. 115. szám 

2010. 

2. TÉRKÉP. A NŐK SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÁTLAGOS ÉLETTARTAMA MEGYÉNKÉNT, 2009 

 

Forrás: A Születéskor várható átlagos élettartam megyénkénti különbségei. Statisztikai Tükör IV. évf. 115. szám 

2010. 
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A születéskor várható átlagos élettartam megyénkénti különbségei estében mind a nőknél, 

mind a férfiaknál kiemelkedik Borsod megye alacsony értékeivel. Fentiek a nemzetközi 

szakirodalomban oly jól ismert összefüggést reprezentálják: Vagyis azt, hogy a 

marginalizálódott, térben is elkülönülő, mélyszegénységben élő csoportok nagy aránya, 

valamint a nagyarányú egyenlőtlenségek megléte és ezen belül is különösen az egy főre eső 

jövedelem, valamint az iskolai végzettség terén, - döntő befolyást gyakorol, egy adott 

népesség egészségi állapotára. 
7
 

 

Berente Borsod megyében különleges státusszal bír, a Borsodchemből befolyó számottevő 

bevételei miatt, ami jelentősen növeli elsősorban a rezsikiadások egy részének az 

önkormányzat által történő átvállalása (villamos áram, ívóvíz, csatorna, szemétszállítás 

esetében – ez a „helyi rezsicsökkentés” révén - mindenkinek, de arányaiban főleg a 

legrosszabb helyzetű családoknak az elkölthető jövedelmét).  Meg kell jegyezni, hogy az 

önkormányzat juttatásai egy középosztályi szemüvegen át nézve, lehet, hogy nem tűnnek 

olyan nagynak, ámde az alacsony jövedelmű lakosok számára ezek nagyon jelentősek 

lehetnek a mindennapok túlélése szempontjából 
8
 

 

Kérdés, hogy megjelenik-e ennek hatása a berentei népesség egészségi állapotában. A 

probléma megválaszolásában segítségünkre lehet a szubjektív egészségindikátor (1. táblázat).  

Ez a mérőszám az egészségi állapotnak kérdőíves adatfelvételezésében hazánkban is az egyik 

leggyakrabban használt - önbesoroláson alapuló mutató.
9
  Jelen kutatás során egy 1-10-ig 

terjedő skálát használtunk. Berentén ennek átlagos értéke 5,42-nek adódott, ami közepesnek 

értékelhető, ez összevetve a borsodi születéskor várható élettartam adatokkal véleményem 

szerint egyáltalán nem tekinthető olyan  rossznak.  

Nagyfokú óvatosságra int egyrészt, hogy a lakosság egészségi állapotáról egy objektív és egy 

szubjektív indikátor együttes használatával vontuk le ezt a következtetést. Továbbá az, hogy 

Kóródi Tibornak a berentei lakosság életminőségről szóló tanulmányában, melyben három 

borsodi települést hasonlít össze (Berentét, Kistokajt és Bódvaszilast) Berentén a 

legalacsonyabb a szubjektív egészségi állapot indikátor értéke.  

De mégis, úgy tűnik, hogy egy közepes értékről van szó. Ez képezi a probléma további 

tárgyalásának kiinduló pontját. 
                                                                 
7
 Wilkinson, R. (1996): Unhealthy Societies  / The Afflictions of Iequality , Routledge, London 

8
 Jahoda, Marie – Lazarsfeld, Paul – Zeissel, Hans: Marienthal – Szociográfiai kísérlet a tartós munkanélküliség 

hatásairól. 1999. Új Mandátum, Budapest. 5-125. oldal 
9
 Kopp Mária – Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon In.:Hungarostudy 2006. 
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1. TÁBLÁZAT. A „HOGYAN ÉRTÉKELNÉ SAJÁT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT?” (10-ES SKÁLÁN) 

 

 Esetszám Összes 

Százalék 

Érvényes 

Százalék 

Kumulatív 

Százalék 

Kategória 1 8 8,3 8,6 8,6 

2 4 4,1 4,3 12,8 

3 20 20,2 20,7 33,5 

4 6 6,2 6,4 39,9 

5 15 15,4 15,7 55,6 

6 7 7,2 7,4 63,0 

7 7 7,0 7,2 70,2 

8 14 13,7 14,0 84,2 

9 6 5,6 5,7 89,9 

10 10 9,8 10,1 100,0 

Összes 98 97,5 100,0  

Adathiány  3 2,5   

Összesen: 101 100,0   

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Fentieket még az is erősíti, hogy Berentén nagy arányú az idős népesség, ahol az 

egészségügyi problémák halmozottan jelentkeznek. Valamint, hogy a szomszéd (elgettósodó) 

településekről (mint például Sajószentpéter vagy Edelény) tapasztalható bevándorlás a 

településre sem kedvező irányba befolyásolhatja az egészségi állapotot (hiszen a 

nyomortelepekről jönnek a bevándorlók, ahol a harmadik világot idéző szociális állapotok 

uralkodnak, ennek következtében egészségi állapotuk kritikus). 
10

. 

Összegezve a fentieket az önbesoroláson alapuló egészégi állapot indikátor 5.42-es értéke 

erős közepesnek értékelhető. 

 

Nem akarom idealizálni a berentei viszonyokat, - a kérdezés során elég alaposan bejártam a 

terepet, de a borsodi településeken oly jellemző tömbszerű szegregációban élő mélyszegény 

népességet nem találtam. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne találkoztam volna sanyarú 

körülmények között élő mentálisan teljesen összeomlott interjúalanyokkal, mint például azzal 

                                                                 
10

 Gyukits , György.: A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In.: Cigánynak születni. Aktív 

Társadalom Alapítvány /Új Mandátum 2000. 471-491. oldal  
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a nagyon idős, kisnyugdíjas nővel, akinek a gyermekei elköltöztek és aki teljes egyedüllétről 

számol be. De mégsem tapasztaltam azt a tömegesen jelentkező teljes kilátástalanságot, és 

apátiát, ami Szikszó, Ózd, vagy akár a szomszédos Sajószentpéter egyes településrészein 

fogad. 

 

Talán ennek tudható be, hogy az „Ön szerint milyen mértékben befolyásolhatja Ön saját 

egészségi állapotát?” kérdésre a megkérdezettek a tízes skálán a borsodi térség tekintetében 

kifejezetten magas 6.6 átlagot értek el, valamint a „Ön milyen mértékben él egészséges 

életmódot?” kérdésre, pedig 6.38 átlagot értek el.  A jó közepes átlag egyfajta mentalitást 

tükröz: képesnek érzem magam arra, hogy egészségi állapotomat kedvező irányba 

befolyásoljam, ami mögött nem apátiába zuhant válaszadók állnak. 

 

A kérdőívezés során az alábbi kérdést tettük fel a stresszel kapcsolatban: “Mennyire érzi 

magát stresszesnek?” A kérdésre az egészségi állapot szubjektív megítélésével analóg módon, 

egy 1-10-es skálán lehetett válaszolni. A stresszel kapcsolatos kérdésre adott válaszok 5,88-os 

átlagot érték el, ez kifejezetten jónak minősíthető – Kóródi három települése közül is 

Berentén a legjobb ez az érték. Márpedig a stressz komoly kockázati tényező
11

. A kedvező 

adat mögött elképzelhető, hogy Berente település jó gazdasági helyzete és az ebből adódó - a 

lakosságot érintő - intézkedések állnak. 

 

Visszatérve az egészséges életmódra, felvetődik a kérdés: mennyiben realizálódik az 

egészséges életmódra való törekvés a megkérdezettek körében?  

 

Az egészséges táplálkozás tekintetében a zöldség és gyümölcsfogyasztást kérdeztük, 1-5-ig 

terjedő skálán (1. érték naponta, 2. érték hetente többször, 3. érték hetente egyszer, 4. érték 

havonta, 5. érték egyéb).  

Az alábbi eredmények születtek: a zöldség fogyasztás tekintetében az átlag 1.64 továbbá a 

gyümölcsfogyasztás tekintetében 1.78. Fenti eredmények lényegében heti többszöri, illetve 

napi rendszerességű fogyasztást jelentenek, ami kielégíthetőnek tekinthető. Figyelembe kell 

venni azonban, hogy faluról van szó, ahol ezek a termények valószínűleg sokak számára nem 

                                                                 
11

 Kopp Mária – Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon In.:Hungarostudy 2006. 
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vásároltak, hanem saját maguk által termesztettek, és ennél fogva elvileg még a legrosszabb 

szociális helyzetű családok esetében is rendelkezésre állhatnak. 

 

A káros szenvedélyek illetve az önpusztító magatartásformák közül a dohányzást, az 

alkoholfogyasztást, és a kávéfogyasztást kérdeztük, a fent tárgyalt zödség-gyümölcs 

fogyasztáséval megegyező módon. A dohányzás esetében 3.00, az alkoholfogyasztásnál 4.33, 

és a kávéfogyasztás esetében 1.63 az átlagértékeket kaptuk. 

Az alkohol fogyasztás esetében számításba kell venni, hogy akinél ez valóban probléma az, 

jellemző módon tudatosan, vagy öntudatlanul eltitkolja (a szakirodalom úgy fogalmaz ez 

utóbbi tekintetében, hogy nincs betegségtudata). A kávéfogyasztásnál, pedig figyelembe kell 

venni, hogy ennek tudományos megítélése sokat változott az utóbbi öt-tíz évben, ugyanis 

sokkal megengedőbbé vált a tudományos nézet e tekintetben.  

 

Vizsgáltuk a káros szenvedélyek és a stressz kapcsolatát, ugyanis ezek a stressz oldásában 

játszhatnak szerepet. A dohányzás és a stressz esetében találtunk szignifikáns kapcsolatot. 

Mindent egybe vetve azonban a káros szenvedélyekkel kapcsolatos adatok nem adnak okot 

komolyabb aggodalomra. 

 

A kérdőívben a sportolásra is rákérdeztünk. A sport tekintetében viszont nagyon rossz 

eredményeket kaptunk: havi 5,6 óra az átlag, de sokan egyáltalán nem sportolnak. Azok 

körében, akik sportolnak 17 óra az átlagérték havonta. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

sporton kívüli testmozgásra azért egy falusi életformában bőven van lehetőség: 

mezőgazdasági munka, ház körüli munka, favágás stb.   

 

A megbetegedések tekintetében a krónikus betegségeket kérdeztük a kutatás során, oly 

módon, hogy a megkérdezett felsorolta – ha volt – krónikus betegségeit (egy megkérdezett 

több betegséget is említhetett). E tekintetben a megkérdezettek 33.5% arról számolt be, hogy 

egyáltalán nincs semmilyen krónikus betegsége. Akik említettek ilyen megbetegedést (2. 

táblázat) azok között a szív és érrendszeri betegségek fordulnak elő a legtöbbször (és ezen 

belül is a magas vérnyomás említettsége messze a legnagyobb, amely sok esetben egyéb 

krónikus megbetegedéssel együtt jelentkezik). A magas vérnyomás egy modernizációs 

betegség, ezért a nagy előfordulási aránya. A nagy említettségi arány a gyakori előfordulás 

mellett egyben azt is jelenti, hogy a megkérdezettek tudnak erről a betegségről.  
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2. TÁBLÁZAT KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ELŐFORDULÁSA A MEGKÉRDEZETTEK KÖRÉBEN (AZ EMLÍTÉSEK 

SZÁMA) 

asztma 1 

asztma, csontritkulás, érszűkület, idegrendszeri bet., reuma 2 

chrome 1 

crhone 1 

cukorbeteg, bőrbetegség 1 

érszűkület 1 

érszűkület, magas vérnyomás, gerinc sérv, szem 1 

gerincműtét 1 

gerincműtét, isémiás, szívbetegség, izületi probléma 1 

hipotireózis 1 

hypertómia 1 

hypertomia, gerninc műtét 1 

izület 1 

izületi fájdalom 1 

izületi gyulladás 1 

izületi gyulladás, szív, gyomor, hypertomia 2 

keringési zavar, szív 1 

látás sérült, gerinc probléma, szív- érrendszei probléma 2 

magas vérnyomás 13 

magas vérnyomás, asteoporosis, érszűkület 1 

magas vérnyomás, cukorbetegség 1 

magas vérnyomás, csípőkopás 1 

magas vérnyomás, izüle, csontritkulás 1 

magas vérnyomás, pajzsmiriny, trombózis  

magas vérnyomás, reflux  

magas vérnyomás, szédül, szív 1 

magas vérnyomás, szembetegség 1 

magas vérnyomás, szívbetegség, tüdőbetegség, lábfájdalom 1 

magas vérnyomás, vastagbél betegség, alvás közbeni légzésleállás 1 
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magasvérnyomás 1 

magasvérnyomás, izületi problémák   

mániás depresszió, magas vérnyomás, szívritmus zavar   

nyaki sérv 1 

nyombélfekély, magas vérnyomás, viszér   

pajzsmirigy túltengés   

pánik betegség, depresszió 1 

pánikbeteg 1 

pikkelysömör 1 

porckopás, érszűkület 1 

prosztata betegség 1 

reflux 1 

szív 1 

szív- érrendszer, pszichopátriai beteg, pajszmirigy, izület, ödéma, asztma 1 

szív-érremdszeri betegség, hypertomia, érszűkület, izület   

szív, csontritkulás, egyensúlyzavar 1 

szív, fulladás, magas vérnyomás 1 

szív, keringés, daganat 1 

szív, trombózis 1 

szívbeteg, hypertómia, reuma 1 

szívbetegség, daganatos betegség 1 

szívbillentyű betegség 1 

szívritmus zavar, cukorbetegeség   

tüdőembólia, szívnagyobbodás, porckorongsérv 1 

vérnyomás, csontritkulás, 1 

vérnyomás, szív 2 

vérnyomás, szivével van valami 1 

vese 1 

vesebeteg 1 

volt egy szívinfarktusa 2 

  

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 
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A krónikus betegségekkel kapcsolatban a korábban tárgyaltak szempontjából, sokkal 

érdekesebb az, amit nem, vagy, csak elvétve említenek a megkérdezettek: nevezetesen a 

környezetszennyezéssel összefüggésbe hozható megbetegedések. Ez azt jelenti, hogy a 

Borsodchem vegyipari komplexum - a rendelkezésre álló adatok alapján, úgy tűnik, hogy nem 

okoz, tömeges hosszantartó megbetegedéseket Berente lakossága körében. Ezt a kijelentést a 

rendelkezésre álló adatok alapján azonban rendkívül óvatosan kell kezelni, és inkább csak egy 

hipotézis megfogalmazásáról van szó, amelyet alapos környezet egészségügyi kutatásokkal 

kellene alátámasztani. 

 

Fentiekkel kapcsolatban lényeges kérdés, hogy mennyire tartja veszélyesnek a Borsodchemet 

a berentei lakosság.  Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdést tettük fel: 

„Véleménye szerint van-e valamilyen tényező, ami veszélyezteti lakókörnyezete 

közbiztonságát?” A nyitott kérdésre beérkezett válaszok alapján az alábbi táblázatot 

készítettük el. 

 

3. TÁBLÁZAT VÉLEMÉNYE SZERINT VAN-E VALAMILYEN TÉNYEZŐ, AMI VESZÉLYEZTETI LAKÓKÖRNYEZETE 

KÖZBIZTONSÁGÁT?  (NYITOTT KÉRDÉS VOLT, AZAZ A MEGKÉRDEZETTEK SAJÁT MAGUK DEFINIÁLTÁK A 

PROBLÉMÁKAT) (N=101, AZ EMLÍTÉSEK SZÁMA) 

a gyár 1 

a gyár közelsége 2 

BC Zrt. 0 

BorsodChem 1 

BorsodChem - környezeti ártalmak 1 

BorsodChem - magát a falut 2 

BVK 1 

BVK egészségügyi szempontból 1 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A fenti táblázatból leolvasható, hogy összesen egyszer említik a BVK-t egészségügyi és 

egyszer környezeti szempontból, és még hétszer említik a vegyipari kombinátot. Még ha úgy 

értelmezzük a válaszokat, hogy a megkérdezettek mind a kilenc fenti esetben az egészségügyi 

kockázatot értettek akkor sem tekinthető jelentősnek a Borsodchemnek, mint kockázati 

tényezőnek az említettsége. 
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Magának az egészségügyi ellátásnak az értékelése tekintetében az alábbi kérdést tettük fel:  

„Hogyan értékelné lakókörnyezetének egészségügyi ellátását?” A kérdésre egytől tízig terjedő 

skálán lehetett válaszolni, úgy hogy az egyes a legrosszabb és a tízes érték volt a legjobb. Az 

átlagérték e kérdés tekintetében 7.63-nak adódott, ami kifejezetten jónak minősíthető. 

A terepmunka során is szembeötlő volt az egészségügyi ellátás és az ehhez kapcsolódó 

szociális tevékenységkörök magas színvonala. Erre példa, amikor az egyik nagyon idős 

mozgáskorlátozott férfival készült az adatfelvétel és ott volt a szociális gondozó. A külső 

megfigyelő számára is feltűnő volt az a bensőséges viszony, amit a szolgálat embere a 

klienssel kialakított. Alkalmam nyílt beszélgetni idős interjúalanyokkal, melyekből kiderült, 

hogy számukra, mint falubeliek számára mennyire fontos, hogy bizonyos szakellátási formák 

elérhetőek a településen lévő idősek szociális otthonában. 

 

A különböző egészségügyi ellátási formák igénybevétele tekintetében a legnagyobb arányú – 

mint ahogyan az egyébként is várható – a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat 

igénybevétele.  

  

4. TÁBLÁZAT. “ÖN VAGY A HÁZTARTÁS BÁRMELY TAGJA AZ UTÓBBI EGY ÉVBEN MILYEN GYAKRAN VETTE 

IGÉNYBE A KÖVETKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKAT?” - KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK 

MEGOSZLÁSA 

  Válaszadók 

száma 

Átlag 

a családorvos szolgáltatásait? 99 3,10 

az ápolónő, védőnő szolgáltatásait? 99 2,06 

a fogorvos szolgáltatásait? 100 1,50 

a járó beteg szakellátást? 100 2,17 

a fizikoterápia szolgáltatást? 100 1,71 

speciális szolgáltatásokat (pl. logopédus, 

gyógytornász, pszichológus)? 

98 1,47 

a korház baleseti osztályának szolgáltatását? 100 1,11 

a kórházat bent fekvéssel? 99 1,26 

speciális kórházi szolgáltatásokat (pl. 

kemoterápia, dialízis)? 

100 1,13 

rehabilitációs otthon szolgáltatásait? 100 1,03 
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a tüdőszűrés szolgáltatást? 100 1,77 

a rákszűrő szolgáltatásokat? 99 1,45 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A berentei kutatás egészségügyi ellátás és egészségi állapottal kapcsolatos eredményeinek 

összefoglalásaként megállapítható, hogy Berente legalábbis a borsodi térséghez képest - a 

rendelezésre álló adatok, és a terepmunka tapasztalatai alapján, mind az egészségi állapot, 

mind az egészségügyi ellátás területén viszonylag jó helyzetben van. A tanulmányban 

amellett érveltünk, hogy ez a pozitív mérleg kapcsolatban állhat a Borsodchemből származó 

plusz anyagi erőforrásoknak. Lényeges kiemelni, hogy ez nem csak az ellátórendszer 

színvonalában (ide értve nem csak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer egészét 

is, amely közvetetten szintén hathat az adott népesség egészségi állapotára), hanem direkt 

módon népesség egészségi állapotában és egészség magatartásában is tetten érhető. A 

rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, hogy a vegyipari komplexum nem okoz tömeges 

egészségkárosodást a berentei népesség körében és a megkérdezettek maguk sem látnak 

veszélyt a BorsodChemben.  
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Kóródi Tibor 

Életminőség és meghatározó tényezői 

 

Az 1970-es évektől az életminőségi vizsgálatokban a jólétről (welfare) egyre inkább a jóllétre 

(well-being) helyeződik át a hangsúly, azaz a korábbi értelemben vett jólét finomabb, 

differenciáltabb vizsgálata válik fontossá.
12

 Így az Allart által felállított dimenziók közül a 

„having” (birtokolni) mellett egyre fontosabbá válik a „loving” (szeretni) és a „being” (lenni, 

megélni), melynek egyik talán legfontosabb eleme az egészség.
13

 

 

Ebben a fejezetben Berente objektív és szubjektív életminőségi tényezőit fogjuk bemutatni. 

Annak érdekében, hogy lássuk, hogy is áll a mintaterületünk a fent említett tényezők 

viszonylatában, nem csak önmagában, hanem két másik településsel összevetve fogjuk 

vizsgálni. Ez a két település Kistokaj, Miskolc szuburbán zónájában elhelyezkedő, 2078 fős 

község (2011), és Bódvaszilas, az ország határán fekvő, földrajzi és társadalmi periférián lévő 

település, lakossága 1101 főt számlál (2011). Kérdőívünkre Berentén 123 lakos (háztartás) 

válaszolt, Bódvaszilason 96, Kistokajban 104 alanyt sikerült megkérdeznünk. 

 

A KSH 2010-es Borsod-Abaúj-Zemplén megyei statisztikai évkönyvének adatai alapján a 

települések között leginkább Bódvaszilas alacsonyabb életkörülménybeli különbsége 

rajzolódott ki. Míg Kistokajban a munkanélküliségi ráta csupán 5,69%, addig Bódvaszilason 

ennek közel kétszerese, 10,76%. Berentén a munkanélküliségi ráta értéke 9,4%, azaz jóval 

magasabb, mint a Miskolc közvetlen közelében elhelyezkedő Kistokajé, de alacsonyabb, mint 

a földrajzi periférián fekvő Bódvaszilason. A Berentei értéket azonban némileg torzíthatja az 

a jelenség, miszerint a környező településekről ősz környékén gyakran jelentkeznek át a 

lakosok Berentére, mivel az önkormányzat itt karácsonyra egy 40.000 Ft-os egyösszegű 

juttatást folyósít a családoknak. Feltételezhetően ezt a tevékenységet főként munkanélküliek 

végzik és talán ezzel magyarázható a helyi munkanélküliségi ráta viszonylag magasabb 

értéke. Itt muszáj megjegyeznünk, hogy gyönyörűen kirajzolódik a különbség a két szuburbán 

zónában fekvő település között, hiszen a Berente közelében lévő, kb. 28.000 fős 
                                                                 
12

 Hári, P.:„A magyar társadalom attitűdjei a környezethez és ezek kapcsolata az emberek boldogságérzetével.” 

In: Az életminőség feltételei. (szerk.: Utasi Á.) Műhelytanulmányok (11) 2007/1 pp. 38-46. 
13

 Allart, E.:„Having, Loving, Being: An AlternativetotheSwedishModel of Welfare Research.” In: Nussbaum, 

M – Sen, A. (szerk.): The Quality of Life. Clarendon Press, Oxford, 1993. 
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Kazincbarcika jóval kevesebb munkalehetőséget tud biztosítani az agglomerációjában 

lakóinak, mint a több mint 160.000-es lélekszámú megyeszékhely.  

 

A személygépkocsik számán keresztül is jól megfigyelhető az életkörülménybeli különbség a 

három város között. Kistokajban 32,7 gépjármű jut 100 főre, ezzel szemben Bódvaszilason ez 

az érték csupán 16,2. Berentén 19,2 a 100 főre jutó gépkocsik száma.  

 

Talán a legbeszédesebb adat az ivóvízhálózatra kötött házak aránya, ez Berentén 98%, 

Kistokajban 96%, Bódvaszilason 80%, azaz utóbbi településen minden ötödik család 

otthonából hiányzik a vezetékes víz.  

 

Jól látható, hogy bár Berente alig több, mint fele akkora népességszámban, mint Kistokaj, 

ezen adat alapján mégis városiasabb. Míg Kistokajban a 2010-ben nyolc új ház épült, addig 

Bódvaszilason mindösszesen egy. Berentén az adott évben 5 új ház épült, így 

mintatelepülésünk ez alapján is egy köztes értéket vesz fel.  

 

1. TÁBLÁZAT. OBJEKTÍV ÉLETMINŐSÉGI TÉNYEZŐK A MINTATERÜLETEKEN 

TELEPÜLÉS KISTOKAJ BÓDVASZILAS BERENTE 

Munkanélküliségi ráta 5,69% 10,76% 9,40% 

Személygépkocsik száma 32,7/100fő 16,2/100fő 19,2/100fő 

Ivóvíz hálózatra kötött házak 

aránya 

96% 80% 98% 

2010-ben épített házak száma 8 1 5 

Forrás: saját kutatások 

 

Ezen statisztikai adatok alapján tehát Kistokaj és Berente jóval kedvezőbb objektív 

életminőségi tényezőkkel bír, mint Bódvaszilas, mely terepbejárásaink során is szemmel 
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látható volt. Bár a fent felsorolt adatok alapján Kistokaj és Berente körülbelül azonos objektív 

életminőségi tényezőkkel bír, a Berente önkormányzata által biztosított nem kismértékű 

személyi járulékok, valamint a közműtámogatások (mint másodlagos rezsicsökkentés) miatt a 

település összességében mégis kedvezőbb életkörülményeket biztosít az ott élők számára. 

 

A kutatók a szubjektív életminőséget főként a boldogság és az elégedettség értékével mérik.
14

 

Mi ezeket a tényezőket kiegészítettük egy a modern élet egyik egyre fontosabbá váló 

tényezőjével, a stressz-érzettel. A felmérés során az alábbi kérdéseket tettük fel az általános 

szubjektív életminőséggel kapcsolatban: 

- Mennyire elégedett az életével jelenleg? 

- Mennyire érzi magát boldognak lakókörnyezetében? 

- Mennyire gondolja életét stresszesnek? 

 

A megkérdezettek egy 10-es skálán adhattak választ ezekre a kérdésekre. A számolt 

átlagértékeket a 2. ábrán láthatjuk.  

 

1. ÁBRA. AZ ÁLTALÁNOS SZUBJEKTÍV ÉLETMINŐSÉGI TÉNYEZŐK ÉRTÉKEI A MINTATERÜLETEKEN 

 

Forrás: saját kutatások 

 

A legnagyobb különbséget az elégedettség változónál tapasztaltuk, míg Kistokajban csak 

5,80-as értéket kapott, addig Bódvaszilason 6,43. Berente egy köztes értéket képvisel ezen a 

területen, a maga 6,13-as értékével. A boldogság változó érdekes módon mindenhol 

magasabb értékkel rendelkezik, mint az elégedettségérzet. Ez az érték Berentén alacsony, 

                                                                 
14

 Molnár, J.:„Szubjektív életminőség vizsgálat a Bodrogközben.” Települési környezet Konferencia, CD kötet. 

Debrecen. 2005 
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mindössze 6,34 szemben a Bódvaszilason (6,82) és Kistokajban (6,65) mért értékkel, habár itt 

a különbség kisebb mértékű, mégsem elhanyagolható. Ennek egyik nagyon egyszerű oka lehet 

a gazdasági válság által generált középréteg lecsúszással kapcsolatos veszély- és labilitás-

érzetével, mely akár országos kutatást is érdemelne. Más oldalról megközelítve azonban azt a 

következtetést is levonhatjuk, hogy a boldogság- és elégedettségérzet ez esetben a vallással is 

összefügghet. Korábbi kutatások bizonyították, hogy a vallásos emberek boldogabbak, így 

talán ez lehet az egyik válasz arra, hogy miért magasabb a boldogságérték az alapvetően 

elmaradottabb életkörülményekkel rendelkező Bódvaszilason, és miért olyan alacsony azon a 

Berentén, ahol az általános értékrendet feszegető kérdéssorban a vallás 10-es skálán 

mindössze 3,07-es, és ezzel messze a legalacsonyabb értéket vette fel.
15

 A stresszes életmódra 

vonatkozó kérdésre adott válaszok, azt mutatják, hogy saját bevallásuk szerint a kistokaji 

megkérdezettek valamivel stresszesebb életet élnek (6,38), mint a bódvaszilasi válaszadók 

(6,30). Ezen a téren viszont a három település közül messze Berente rendelkezik a 

legkedvezőbb paraméterekkel, itt a stressz-érzet értéke csupán 5,88. Ennek okai közé 

sorolhatjuk a már előző alfejezetben említett az önkormányzat által nyújtott nagymértékű 

szociális segítséget, a festői szépségű környezetet, vagy akár a földrajzi értelemben vett 

környezeti elzártságot, mely némileg nyugalmat rejthet magában. 

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a Berentei lakosok átlagos boldogság- és elégedettség-

érzettel rendelkeznek a megyében lévő másik két településhez képest. Kiemelendő, hogy a 

rurális térségben élő bódvaszilasi emberek jóval elégedettebbek, némileg boldogabbak, mint a 

szuburbán településen élő kistokaji és berentei lakosok. Az eredmény értékelésénél 

mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényezőt is, hogy Kistokajban és Berentén egyaránt 

jóval gyakoribb a hitelből épített ház, hitelből vett autó, mint az eleve hosszú ideje periférián 

lévő Bódvaszilason, ami egy folyamatos nyomást helyez az emberek életére. Továbbá 

elképzelhető az is, hogy a nagyobb elvárások is lehetnek a kevésbé elégedettség és kevésbé 

boldognak érzettség hátterében, ami a Kistokajban és Berentén megkérdezetteket illeti. 

Mindenképp említésre méltó azonban a berentei lakosok alacsony stressz-értéke, mely 

vonzóvá teszi a települést. 

Az egészség az egyik legfontosabb tényezője az életminőségnek. Egy-egy krónikus betegség 

meggátolhat minket abban, hogy alapvető funkciókat elláthassunk, tevékenységeket 

                                                                 
15

 Barna, Zs.:„Vallásosság a szubjektív életminőségben.” In: Az életminőség feltételei. (szerk.: Utasi Á.) 

Műhelytanulmányok (11) 2007/1 pp.116-134. 
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végezhessünk.
16

 A kutatásunk során három kérdést tettünk fel az egészség-érzettel 

kapcsolatban (mint ahogyan arról az előző tanulmányban már szó esett):  

- Hogyan értékelné saját egészségi állapotát? 

- Ön szerint milyen mértékben befolyásolhatja Ön saját egészségi állapotát? 

- Ön milyen mértékben él egészséges életmódot? 

 

A megkérdezettek egy 10-es skálán adhattak választ ezekre a kérdésekre. A számított 

átlagértékeket a 2. ábrán láthatjuk.  

 

2. ÁBRA. AZ EGÉSZSÉG SZUBJEKTÍV ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ TÉNYEZŐK A 

MINTATERÜLETEKEN 

 

Forrás: saját kutatások 

 

Manapság egyre elterjedtebb az a gondolat, hogy az egészségi állapot megőrzése, javítása 

nem csak egészségügyi, hanem társadalmi feladat is. Szintén egy általánosan elismert tény, 

hogy egészségi állapotunkért főként saját magunk vagyunk felelősek és leginkább 

életmódunkkal befolyásolhatjuk azt.
17

 Az adatok alapján azt mondhatjuk, hogy Berente és 

                                                                 
16

 Kucsera, Cs.:„Egyedülálló, idős budapestiek szubjektív életminősége.” Doktori disszertáció. Budapest. 2008. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem pp.36-47. 
17

 Csoboth, Cs.:„Magtartás-epidemiológia.” In: Buda B. – Kopp M. – Nagy E. (szerk): Magatartástudományok. 

Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest,2001. pp. 715-728. 

Tunstall, H.Z.V. – Shaw, M. – Dorling, D.:„Glossary: Places and health.” Jurnal of Epidemiology and 

Community Health 2010. 58. pp 6-10. 

Uzzoli, A.:„Az egészségi állapot világméretű különbségei.” In: Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 3-4 füzet, pp. 

399-415. 
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Kistokaj, magasabban kvalifikált lakosai elégedetlenebbek az egészségi állapotukkal. Ez az 

érték különösen alacsony Berentén, mindössze 5,42 (6,5 volt az index értéke Kistokajban, és 

6,61 Bódvaszilason). Érdekes, hogy ezzel ellentétes képet fest a saját életmódjukat értékelő 

kérdés eredménye, mely szerint a berentei lakosok élnek leginkább egészséges életmódot 

(6,38), a kistokajiak tarják életmódjukat a legkedvezőtlenebbnek (5,74), míg Bódvaszilas 

ilyen szempontból átlagosnak mondható (6,02). Abban a kérdésben, hogy a lakosok szerint 

milyen mértékben befolyásolhatják saját egészségi állapotukat nem születtek számottevő 

különbségek (Berente: 6,6; Bódvaszilas 6,68; Kistokaj 6,54), tehát az egészségtudatosság 

hasonló mértékben elterjedt, inkább az életmódba való átültetés szempontjából akadnak 

különbségek. 

 

A kutatás során azt láthattuk, hogy nincs szignifikáns összefüggés az objektív és a szubjektív 

életminőség között. A mért adatok alapján Berente átlagosnál jobb objektív életminőségi 

tényezők mellett, átlagos szubjektív életminőségi tényezőkkel bír. Hangsúlyozni kell azonban 

azt, hogy ezek a szubjektív életminőségbeli különbségek a másik két településsel összevetve 

gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Az azonban mindenképp kijelenthető, hogy az 

összehasonlítás alapján egy rurális, mindentől távol eső területen az emberek boldogabbak és 

elégedettebbek, mint azokon a szuburbán településeken, ahova gyakorlatilag Miskolc és 

Kazincbarcika tehetősebb lakosai költöznek ki. Feltételezzük, hogy ennek hátterében az 

állhat, hogy az életszínvonal csökkenés jóval nagyobb mértékű volt az utóbbi időben a 

magasabb életkörülményekkel bíró területeken, mint Bódvaszilason, ahol a terület 

leértékelődése már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött. Ha az objektív és szubjektív 

tényezőket összeadjuk, a három település közül mindenképp Berente tűnik a legvonzóbbnak, 

hiszen az általános életkörülmények átlag feletti adatait még inkább felértékelik az 

önkormányzat általi juttatások, a szubjektív életminőségbeli tényezők pedig átlagosak, 

elfogadhatóak, a település helyzetét tekintve pedig, ha idősorosan vizsgálhatnánk, nagy 

valószínűséggel javuló tendenciát mutatnának.  
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SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA – CSEPELI GYÖRGY 

KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNÖZÉS  

 

A bűnözést vizsgáló kutatók hamar felismerték, hogy az egyén bűnelkövetővé válása szoros 

összefüggésben van a társadalmi környezettel. 
18

 A berentei lakosság körében végzett 

vizsgálat során nem csak a településsel kapcsolatos biztonságérzetre tértünk ki, hanem a 

tágabb környezet (Magyarország) és a szűkebb környezet (saját házának környéke) 

viszonylatában is vizsgáltuk, hogy miként ítélik meg a bűncselekmények számának változását 

az elmúlt években a válaszadók.  

Magyarország esetében elmondhatjuk, hogy már az 1989-90-es években mind a 

bűncselekmények, mind a bűnelkövetők száma ugrásszerűen megemelkedett. Az emberekben 

egyre inkább megnőtt az igény arra, hogy tájékozottak legyenek a bűnügyi helyzettel 

kapcsolatban. 
19

 A bűnözés területi megoszlása és a településeken kialakult állapotok 

társadalmi hátterének feltárása a kriminológiai kutatások kezdete óta foglalkoztatja a 

szakembereket. A leggyakrabban vizsgált téma e körben az urbanizáció hatása a bűnözésre, 

illetőleg a társadalmi tényezők és a bűnözés kapcsolata. Magyarországon a következő 

jellemzőkkel valamennyi település esetében már az 1980-as évektől szembesülni kellett: 

 megváltozott gazdasági körülmények, az ezekhez történő alkalmazkodási képesség 

hiánya,  

 a munkanélküliség megjelenése és tömegessé válása,  

 a jövedelmi viszonyokban bekövetkezett óriási mértékű differenciálódás, egyes 

rétegek leszakadása  

 a korábban is mélyen gyökerező deviáns magatartásformák (alkoholizmus, mentális 

zavarok, öngyilkosság, bűnözés) fokozódó térnyerése. 
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 Piskóti Zs. 2011. A bűnözés és a társadalomföldrajzi tényezők kapcsolata négy Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei település példáján. Ügyészek lapja 18:(2) pp. 5-10  
19

 Piskóti Zs. 2008: A társadalomföldrajzi tényezők és a bűnözés összefüggéseinek vizsgálata Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében. TDK dolgozat 44 p. 
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A bűnözés mennyiségi növekedése együtt járt a bűncselekmények erőszakosabbá válásával, a 

szervezett bűnözés megjelenésével, valamint a különféle tömegtájékozási eszközök 

elterjedése miatt a személyes biztonságérzet romlásával.
20

  

 

Az ismertté vált bűncselekmények száma a bűnözés vizsgálatának legalapvetőbb 

mutatószámát jelenti, amely magában foglalja a büntető ügyekben eljáró hatóságok 

tudomására jutott összes bűncselekményt.  

 

A bűnözés területi megoszlását megyénkénti bontásban, az összehasonlíthatóság végett a 

10.000 lakosra jutó szám alapján vizsgáljuk. Az 1989-2009-es időintervallumra számított 

átlag alapján (1. térkép) elmondható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 

Budapesten a legmagasabb, értéke az országos átlag közel kétszerese. Budapestet Somogy, 

Csongrád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Fejér, valamint Baranya megye követi. A 

legkevesebb bűncselekményt Vas, Nógrád, illetve Békés megyében követték el a vizsgált 

időszakban. Borsod-Abaúj-Zemplén megye bűnügyi fertőzöttsége átlag alattinak mondható, 

ami összefüggésben van a lakosság gazdasági helyzetének alakulásával.
 21
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 Horváthné Takács Ibolya: Bűnözési helyzetkép Baranya megyében a szocio-demográfiai adatok tükrében 

1990-2001  p.449. in Területi Statisztika 2003.  
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 Piskóti Zs. 2010: A bűnözés területi eloszlása Magyarországon. In: Szűcs P. – Tompa R. (szerk.): Miskolci 

Egyetem Doktoranduszok Fóruma pp. 41-46.  
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1. TÉRKÉP. A 10.000 LAKOSRA JUTÓ ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ÁTLAGA  

 

 

Forrás: Piskóti Zs., 2010.  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők tekintetében megállapítható (2. térkép), hogy a vizsgált 

időintervallum alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből került ki a legtöbb bűnelkövető, a 

mutató értéke az országos átlag 129%-át éri el. A megyét Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-

Bihar, valamint Komárom-Esztergom követi. A legkevesebb bűnelkövető Győr-Moson-

Sopron, illetve Vas megyéből került ki. 
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2. TÉRKÉP. A 10.000 LAKOSRA JUTÓ ISMERTTÉ VÁLT BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK ÁTLAGA 

 

 

Forrás: Piskóti Zs., 2010.  

 

Miután a megyék és a főváros bűnözési helyzetét az ismertté vált bűncselekmények, illetve a 

bűnelkövetők 10.000 főre jutó arányával szemléltettük, arra a megállapításra juthattunk, hogy 

más a megyék sorrendje akkor, ha a bűnözést az elkövetési hely szerinti ismertté vált 

bűncselekményekkel és más, ha a lakóhely szerinti bűnelkövetőkkel fejezzük ki. Az eltérés 

okai a következő tényezőkkel magyarázhatóak: 

- Egy bűnelkövető több bűncselekményt is elkövethet; 

- Az ismertté vált bűncselekmények fogalmában benne vannak olyan ismertté vált 

bűncselekmények is, melyeknek az elkövetője ismeretlen maradt; 

- A bűnelkövetők számai nem tartalmazzák a gyermekkorú, elmebeteg stb. 

bűnelkövetőket. 

Megyéken belül:  
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- Az elkövetés helye nem azonos a bűnelkövető lakóhelyével; 

- Azokban a megyékben, ahol a bűncselekményeken belül a legnagyobb arányt a vagyon 

elleni ismertté vált bűncselekmények száma teszi ki, illetve sok az ismeretlen tettes - 

ezekben a csoportokban legkisebb a nyomozások eredményessége - viszonylag 

kevesebb a bűnelkövetők száma. 

 

A bűnözés területi eloszlását tekintve megállapítható, hogy az ismertté vált bűncselekmények 

10.000 lakosra számított számtani átlaga az ország nyugati megyéi estében magasabb, mint a 

keleti országrész megyéi vonatkozásában. Az ismertté vált bűnelkövetők viszonylatában ezzel 

szemben az ország keleti fele fertőzöttebb: ezen országrész megyéiben átlagosan 128 elkövető 

jutott 10.000 lakosra, még a Dunántúl esetében ez a szám 116.  

 

Berente lakosságának véleményét annak megítélésében, hogy miként változott a 

bűncselekmények száma Magyarországon, az 1. ábrán láthatjuk.  

 

1. ÁBRA VÉLEMÉNYE SZERINT HOGYAN VÁLTOZOTT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

MAGYARORSZÁGON? 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

26,2%

8,8%
0,4%

31,2 %

22,1 %

erősen növekedett kissé növekedett maradt ugyanannyi kissé csökkent erősen csökkent
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A százalékos megoszlás alapján megállapítható, hogy a legtöbb válaszadó (31,2%) úgy érzi, 

hogy hazánkban az elmúlt években erőteljesen megnőtt a bűncselekmények száma, ha ehhez 

hozzávesszük azok arányát, akik szerint kismértékű növekedés volt (22,1%), megállapítható, 

hogy a válaszadók 53,3%-a ítéli meg úgy, hogy Magyarországon az utóbbi években 

növekedés történt a bűncselekmények számát tekintve. Mindössze a válaszadók 9,2%-a ítéli 

meg úgy, hogy csökkent kissé, vagy erősen a bűncselekmények száma.  

A 2. ábrán látható, hogy Berente esetében miként ítélik meg a bűncselekmények számának 

változását a válaszadók. A településen az elmúlt években úgy érezte a válaszadók 9,3%-a, 

hogy erősen és 20,4%-a, hogy kissé növekedett a bűncselekmények száma, ami az országos 

tendencia megítéléséhez képest jóval kedvezőbb, hiszen mindössze 29,7% azok aránya, akik 

növekedést érzékeltek. A legtöbben (41,2 %) úgy ítélték meg, hogy nem változott, míg 20,5 

% szerint kissé vagy erősen csökkent az utóbbi években a bűncselekmények száma.  

 

2. ÁBRA. VÉLEMÉNYE SZERINT HOGYAN VÁLTOZOTT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

BERENTÉN? 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

 

 

 

9,30%

20,40%

41,20%

18,40%

2,10%

erősen növekedett kissé növekedett maradt ugyanannyi kissé csökkent erősen csökkent
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A közvetlen lakókörnyezetben, a válaszadások alapján, hasonló tendenciát érzékeltek a 

lakosok, hiszen mindössze 3,8% azok aránya, akik szerint erősen növekedett és 22,8 % akik 

véleménye szerint kissé növekedett a bűncselekmények száma, ami összesen 26,6 %. Ebben 

az esetben is a legtöbben (49,8%) ítélte meg úgy, hogy nem változott, míg a válaszadók 11,5 

%-a szerint kissé, 3,2%-a szerint pedig erősen csökkent a bűncselekmények száma a 

közvetlen lakókörnyezetében az utóbbi években. 

 

Összességében megállapítható, hogy Berentén az életet az utóbbi években jóval 

biztonságosabbnak ítélik meg, mint a magyarországi tendenciákat, ami arra utal, hogy a 

lakosság véleménye szerint a közbiztonság jó.  

 

3. ÁBRA VÉLEMÉNYE SZERINT HOGYAN VÁLTOZOTT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÉBEN? 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

  

3,80%

22,80%

49,80%

11,50%

3,20%

erősen növekedett kissé növekedett maradt ugyanannyi kissé csökkent erősen csökkent
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Arra a kérdésre, hogy „Ha sötétedés után egyedül kell elhagynia lakását, elkerül-e Berentén 

meghatározott utcákat, helyeket?” mindössze a válaszadók 13,5% válaszolt igennel, és a 

részletesebb felmérés alapján ezek a helyek a következők: fásabb, kevésbé kivilágított 

részeket; Gagarin lakótelep – kiserdő; Kandó Kálmán u., Petőfi utca (ez utóbbi fordult elő 

leggyakrabban a válaszokban); temető környéke, tó felé. A válaszadók 24,2%-a pedig nem 

megy sötétedés után egyedül az utcára.  

Mivel nagyon kevesen mondták, hogy egyes utcákat, helyeket veszélyesnek tartanak a 

településen belül, nem igazán tudunk a válaszok alapján egy „veszélyességi térképet” létre 

hozni. A kocsmák környéke, a temető, a kiserdő mindenképpen része lehetne egy ilyen 

térképnek, de a csekély válasz alapján ez csak sejtés. 

 

A magas biztonság-érzet azzal is összefügghet, hogy a berenteiek egy része láthatóan nem 

rest, ha személyük és vagyonuk védelmében óvintézkedéseket kell tenniük. Magas kerítés, a 

kertben élénk és éber kutya, ráccsal, zárral védett ajtó a háztartások egyharmadában van. A 

többieknél mindez hiányzik. Jóval ritkább viszont a riasztóberendezés, a térfigyelő kamera (5 

és 2 %). Vagyonőri szolgáltatást meg senki sem vesz igénybe.  

 

A településen élők szolidaritásáról tanúskodik, hogy igen sokan (72 %) úgy nyilatkoztak, 

hogy baj esetén számíthatnak szomszédjaik segítségére. Tagadó válasz is akadt azonban (30 

%), s voltak, ha nem sokan, akik nem adtak választ erre a kérdésre. 

 

Nem aratott sikert az a kérdésünk, melyben a lakókörnyezet biztonságát speciálisan fenyegető 

ágensekről érdeklődtünk. A többség (61 %) nem adott választ, vagy azt válaszolta, hogy nem 

tud ilyenről. A válaszadók által megjelölt ágensek nagyon szórtak.  „Roma”, „cigány” ágenset 

említett 10 %.  

  



37 

Berentén adottak azok a tényezők, melyek a korábbi kutatásaink alapján a települések 

bűnözési helyzetére pozitív hatással vannak  
22

: 

 Kis népességszám, 

 Lakók összetartása, segítőkészsége, odafigyelése egymásra 

 Rendezett életkörülmények, elégedettség a lakosság körében saját helyzetükkel. 

 

Egészében tehát úgy látjuk, hogy Berente közbiztonsági szempontból élhető, viszonylag 

kockázatmentes település, ahol a lakosok nemcsak a települést, hanem egymást is vigyázzák, 

óvják. 

 

  

                                                                 
22 Piskóti-Kovács Zs – Siskáné Szilasi B. (2012): Criminal geographical analysis of three districts in Miskolc from the aspect 

of the tendencies of Hungary and the European Union. In: Berghauer S, et al. (eds.): Social geographical challenges in the 

Eastern Central Europe of the XXI. century: International geographical conference. pp. 375-382. 
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Havasi Virág 

Etnikai földrajz, konfliktushelyzetek 

 

Ezt a fejezetet a roma és nem roma háztartások életkörülményeinek összehasonlító 

vizsgálatával kezdjük, hogy képet kapjunk az eltérésekről, hasonlóságokról. (A fejezetben 

nem súlyozott adatokkal számoltunk.) 

 

A háztartások nagyságát láthatjuk az 1. táblázatban, melyből kiderül, hogy ugyan a 

várakozásoknak megfelelően arányaiban több a nagyobb létszámú (4 fő fölött) roma háztartás, 

de nem csak a romákat jellemzi ez. Ha alaposabban megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy az egy 

fős nem roma háztartásokban idős emberek élnek (valamennyien 57 év felettiek), vagy 

elváltak vagy özvegyek, egyötödük férfi. Az egyetlen egy főből álló roma háztartás egy elvált 

roma férfié. A romák között nem találunk két fős háztartást, míg a nem romák esetén ez a 

leggyakoribb forma. A nagyobb létszámú háztartásokra jellemző, hogy több generáció él 

együtt, illetve akár távolabbi rokonok is. 

 

1. TÁBLÁZAT A ROMA ÉS NEM ROMA HÁZTARTÁSOK LÉTSZÁMA A VÁLASZADÓK SZÁZALÉKÁBAN 

háztartás 

létszáma 

(fő) 

roma 

háztartás 

nem roma 

háztartás 

1 9 14 

2 - 24 

3 9 12 

4 27 20 

5 18 12 

6 18 4 

7 9 - 

8 9 - 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

A háztartásokban élő gyerekek számát tekintve: a roma háztartások egyharmadában egy, 

40%-ában két gyermek él, három vagy négy a háztartások 10, illetve 20 %-ában. 

A nem romáknál nincs gyermek a háztartások 2%-ában, egy gyermek van 45%-ában, kettő 

41%-ában és három 9%-ukban.  

 

A roma háztartásfők 24-63 év közöttiek (12 fő), a nem romák pedig 29-87 (111 fő). 
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Az idősöknél gyakran előfordul, hogy nincs befejezett 8 általános iskolai végzettségük, így a 

romák esetén 2 főnek (és további 2 főnek 8 általánosa van), a nem roma háztartásfők 15%-

ának (és további 12%-nak van 8 általános). Felsőfokú végzettsége egy romának van és a nem 

romák 7%-ának. Arányaiban tehát hasonlóak az eredmények. Amiben eltérnek a háztartásfők 

az iskolai végzettség tekintetében, az a szakiskolai végzettség és az érettségi. Előbbi inkább a 

romákat, utóbbi a nem romákat jellemzi. Meg kell jegyezni, hogy a nem roma nők körében 

nagyobb arányú a felsőfokú végzettség (a feleségek, élettársak tekintetében 19%).  

 

A roma háztartásfők közül egy nyugdíjas, két alkalmi munkás és 6 állandó munkahellyel 

rendelkező van. A nem romáknál fő állása van 44%-nak, nyugdíjas 43%, munkanélküli 1% (a 

többiek vagy nyugdíj vagy főállás mellett mást is dolgoznak, illetve egyéb státuszúak).  

 

Foglalkozások tekintetében vegyes a kép. A romákra jellemző foglalkozások a szociális 

gondozó, takarító, de sokan csak arra utalnak, hogy közmunkások. A nem romáknál nagyon 

változatos a kép: autószerelő, bádogos, BC-nél rendszerellenőr, bútorasztalos, ékszerbecsüs, 

fóliagyártó, gépészmérnök, gépkezelő, gépkocsivezető, halőr, hidegburkoló, jegyző, 

kamionos, karbantartó, konyhalány, könyvelő, közalkalmazott, köztisztviselő, lakatos, 

szociális gondozó, tanácsadó, termelői csoportvezető, traktoros, villanyszerelő, vállalkozó, 

bolti eladó, hegesztő, informatikus, óvónő, raktáros, vegyésztechnikus, betegszállító, 

köztisztviselő, nehézgépkezelő, vállalkozó. 

 

A lakáshelyzetet vizsgálva nem találunk nagy eltéréseket: a romák 81%-a saját lakásban, 9% 

más tulajdonában, 11% önkormányzati lakásban lakik, míg a nem romák 87%-a saját 

lakásban, 3% önkormányzatiban és 9% más tulajdonában. Eltérés tehát az önkormányzati 

lakások esetén található, itt nagyobb arányban laknak romák. A lakások alapterületét 

vizsgálva a roma válaszadók felének 45-85 m2 közé esik a lakása, a nem romáknál 32-85 m2 

közé esik a válaszadók 66%-a. 

 

A jövedelmi helyzetre tudunk következtetni a díjtartozás és megtakarítás kérdéseiből. A 

romáknál nagyobb arányban fordul elő díjtartozás, 38%-uknál, míg a nem romák 20%-nál. 

Megtakarítások nagyjából hasonló arányban, a családok negyedénél képződnek. (roma 25%, 

nem roma 27%). 
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Ha a szociálpolitikával és szociális hálóval kapcsolatos attitűdöket vizsgáljuk, akkor 

elmondhatjuk, hogy valamennyi roma válaszadó egyetértett azzal az állítással, hogy “nem 

segélyt kellene osztani, hanem munkaalkalmat teremteni”. Ez rácáfol arra a közkeletű 

vélekedésre, hogy a cigányok (legalábbis egy részük) ingyenélő, nem akar dolgozni. 

Összhangban van ez kutatásunknak azzal az eredményével is, mely szerint a cigányok 

életében nagyon fontos értékterület a munka (lsd 4. táblázat). Nem jelenti ez, hogy 

problémamentes lenne a romák foglalkoztatása, de annak belátására utal a romák részéről, 

hogy a munka szükséges része az életnek. Érdekes módon a nem romák 10%-a nem tudta 

eldönteni erre a kérdésre a választ és 1% nem értett vele egyet. 

 

Azzal az állítással, hogy “mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy az államnak kell 

gondoskodnia róla”, mindenki egyetértett a romák közül, a nem romáknál 7% nem értett vele 

egyet, 12% pedig nem tudta eldönteni. Az állam felelősségét, feladatait tehát a 

szociálpolitikában a nagy többség elismerte. 

 

Az, hogy mennyire felelőssége a nehéz helyzetbe kerülteken segíteni a családnak, az 

előbbiekhez képest jobban megosztotta a válaszadóinkat. A roma válaszadók 27%-a nem 

tudta eldönteni a kérdésre a választ. A kérdésfeltevés persze túl általános volt, hiszen nem 

fogalmaztuk meg, mit értünk család alatt, s ez a romáknál különösen nagy kört jelenthet, 

másrészt a bajba kerülésnek is különböző okai lehetnek. A romák 73%-a, tehát nagy többsége 

ennek ellenére egyetértett a családsegítő szerepével. A nem romák kisebb arányban 

támasztanak efféle elvárást a családtagokkal szemben: 26% nem értett egyet az állítással, 28% 

pedig nem tudta eldönteni. 

 

Azzal állítással, hogy “”aki akar, segít magán minden élethelyzetben, a romák nagy része 

egyetértett (83%), míg a nem romák ismét bizonytalanabbak voltak: a nem értett egyet 23% és 

nem tudta eldönteni 48%. 

Ha bajba kerülne, valamennyi roma válaszadó az államhoz, önkormányzathoz fordulna 

segítségért, míg a nem romák 11%-a nem így tenne, 18%-a pedig nem tudta eldönteni. 

A családjához fordulna segítségért bajba jutás esetén a romák 84%-a,  8% nem, 8% pedig nem 

tudta eldönteni. A nem roma válaszadóknál 74% fordulna a családhoz, 8% nem, 18% pedig 

nem tudta eldönteni. 
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Azzal az állítással, hogy “az államnak csak azokat kellene támogatni, akik megérdemlik”, a 

romák közül 44% nem értett egyet, 22% nem tudta eldönteni és 33% egyetértett. A nem roma 

válaszadók ismét nagyobb arányban (35%-ban) nem tudták eldönteni, 19% -uk egyet értett és 

22% nem értett egyet. 

 

2. TÁBLÁZAT. ÉRTE-E HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉS HA IGEN, MILYEN GYAKORISÁGGAL? 

Érte-e hátrányos megkülönböztetés roma válaszadók nem roma válaszadók 

nemzetisége miatt 60% nem érte 

34% ritkán érte 

85% nem érte 

10% ritkán érte 

vallás miatt 96% nem érte 95% nem érte 

társadalmi származás miatt 76% nem érte 

23% ritkán érte 

91% nem érte 

5% ritkán érte 

életkor miatt 100% nem érte 87% nem érte 

8% ritkán érte 

anyagi helyzet miatt 92% nem érte 

8% ritkán érte 

90% nem érte 

9% ritkán érte 

vidék miatt, ahonnan származik 100% nem érte 100% nem érte 

neme miatt 100% nem érte 5% ritkán érte 

4% gyakran érte 

politikai nézete miatt 100% nem érte 6%rtkán érte 

5% gyakran érte 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A 2. táblázatban azt láthatjuk, hogy hogyan vélekednek válaszadóink a tekintetben, hogy érte-

e őket valaha hátrányos megkülönböztetés bizonyos paraméterek mentén. A romákat 

leginkább társadalmi származásuk és nemzetiségük miatt érte, míg a romákat inkább az egyéb 

tényezők miatt (életkor, nem, politikai nézet). A hátrányos megkülönböztetést a romák 

harmada-negyede tapasztalta életében, a nem romák 5-10%-a (válaszkategóriánként). A nem 

roma válaszadók 10%-át érte nemzetisége miatt hátrányos megkülönböztetés - ezzel 

valószínűleg azokra az esetekre utalnak, amikor a roma nemzetiségűek valamilyen 

kedvezményben, juttatásban részesülnek. 

 

Nézzük meg a két népcsoport egymásról alkotott véleményét.  

Erőszakosnak a nem cigányokat nem igazán tartják sem a cigányok, sem a nem cigányok, 

hiszen 86-88%-uk gondolja, a magyarok 50 vagy az alatti százaléka lenne erőszakos. A romák 

a romákat valamelyest erőszakosabb népnek gondolják, hiszen itt csupán a válaszadók 58%-a 

szerint 50 vagy az alatti százalék az erőszakos romák aránya. A nem romák a romákat 

azonban lényegesebben erőszakosnak gondolják, 45%-uk azt tartja, hogy a romák 80-100 %-a 

erőszakos. 
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Intelligencia szempontjából a romák intelligensebbnek tartják a nem romákat, mint azok 

önmagukat, és intelligensebbnek tartják a nem romákat a romáktól is. Valamennyi cigány 

válaszadó azt tartja, hogy a nem cigányok 50 vagy több százaléka intelligens. A nem 

cigányok önmagukról alkotott vélekedése megoszlik: egyharmaduk 50%-ukat tartja 

intelligensnek, egyharmad 50% alatti és egyharmad 50% feletti részüket tartja intelligensnek. 

A nem romák a romák nagy részét nem tartja intelligensnek: 83% szerint a romák kevesebb, 

mint fele intelligens. Ez rosszabb, mint a romák önmagukról alkotott képe. 

A lustaság hasonló képet mutat: a nem cigányok megítélése hasonló a nem cigányok és 

cigányok szemszögéből is; a cigányok önképe rosszabb, mint a nem cigányokról alkotott 

képe; a nem cigányok cigányokról alkotott képe a legrosszabb. A nem cigányok 72%-a szerint 

a nem cigányok fele vagy kisebb aránya lusta. A cigányok 78%-a szerint a cigányok 

kevesebb, mint a fele lusta. A nem cigányok 61%-a szerint viszont a cigányok 80-100%-a 

lusta. 

Az, hogy mennyire tartják önzőnek magukat és a másik népcsoportot, nagyjából egyenletes 

eloszlást mutat. Valamelyest kevésbé gondolják a nem cigányok önmagukat önzőnek, mint a 

cigányokat (63%-uk szerint a nem cigányok kevesebb, mint a fele önző, míg egyharmaduk 

szerint a cigányok 60%-a vagy ettől kevesebb része önző). A nem cigányokat a cigányok 

viszont kifejezetten önzőnek tartják, nincs is olyan válasz, mely szerint 40 vagy kevesebb %-

ban lennének önzőek a nem cigányok. 

A cigányok a nem cigányokat inkább segítőkésznek tartják, azok viszont önmagukat inkább 

nem. Nem volt olyan cigány válaszadó, aki szerint a nem cigányok kevesebb, mint 40%-a 

segítőkész. A nem cigányok önmagukról rosszabb képet tartanak, 60%-uk szerint a nem 

cigányok maximum 50%-a segítőkész. A cigányok önmagukról alkotott képe differenciált 

segítőkészség szempontjából, viszont a nem cigányok egytizede azt gondolja, hogy a 

cigányok közül senki sem segítőkész. Az összes többi válaszadó szerint a cigányok fele 

segítőkész.  

A két népcsoport tehetetlenség szempontjából hasonlónak látja magát és a másikat is, a 

válaszok normális eloszlást mutatnak, azaz minden válaszkategória számos elemet tartalmaz, 

de valamivel többet a középtáj (amikor is az emberek kb. felét tekintik tehetetlennek a 

válaszadók). 

Tolerancia szempontjából jobbra ferde normális eloszlású görbéket kapunk, ami azt jelenti, 

hogy bár minden válaszkategória tartalmaz válaszokat, de a válaszok többsége 0-50% közé 

esik (vagyis a válaszadók többsége az emberek kevesebb, mint felét gondolják toleránsnak.) 

A nem cigányok 12%-a ráadásul azt gondolja, hogy a cigányok közül senki sem toleráns. 
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A nagylelkűségre adott válaszok is normális eloszlást mutatnak, a cigány válaszadóké 

valamelyest laposabb mindkét népcsoport vonatkozásában. Ami eltér, az ismét a nem 

cigányok cigányokról alkotott képe: a többség szerint (67%) a cigányoknak csak kis hányada 

(0-30%) nagylelkű. 

 

Lássuk most, hogy mennyire tartanak ellenszenvesnek más társadalmi csoportokat a romák és 

a nem romák! 

A 3. táblázatból láthatjuk, hogy a romáknak ellenszenvesek a kínaiak, homoszexuálisok, 

skinheadek, kábítószeresek, a nem romáknak pedig a romák, kínaiak, homoszexuálisok, 

skinheadek és az újgazdagok. Nagyjából tehát azonos csoportok ellenszenvesek a romáknak 

és nem romáknak, azzal az eltéréssel, hogy a nem romák számára az újgazdagok és romák is 

ellenszenves csoportot alkotnak. A kábítószeresek kivételével a közös ellenszenv nagyobb 

mértékű a romák körében.  

A romák 14%-ának magának is ellenszenvesek a romák, mint ahogy a nem romák 6%-ának 

ellenszenvesek a magyarországi magyarok. 

 

3. TÁBLÁZAT ATTITŰDÖK KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI CSOPORTOK IRÁNYÁBAN- ROMA ÉS NEM ROMA 

VÁLASZADÓK 

  roma válaszadók nem roma 

válaszadók 

külországi magyarok rokonszenves 22 42 

 közömbös 62 49 

 ellenszenves 16 9 

magyarországi magyarok rokonszenves 41 51 

 közömbös 45 43 

 ellenszenves 14 6 

romák rokonszenves 42 14 

 közömbös 45 42 

 ellenszenves 14 42 

zsidók rokonszenves 5 12 

 közömbös 79 66 

 ellenszenves 16 21 

németek rokonszenves 5 13 

 közömbös 79 75 

 ellenszenves 16 10 

kínaiak rokonszenves - 8 

 közömbös 67 58 

 ellenszenves 13 33 

szlovákok rokonszenves - 8 

 közömbös 84 80 

 ellenszenves 16 19 

románok rokonszenves 9 6 

 közömbös 76 69 

 ellenszenves 14 24 
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munkanélküliek rokonszenves 28 20 

 közömbös 56 71 

 ellenszenves 16 8 

menekültek rokonszenves - 8 

 közömbös 54 77 

 ellenszenves 16 14 

homoszexuálisok rokonszenves - 4 

 közömbös 50 49 

 ellenszenves 49 47 

bőrfejűek rokonszenves - 10 

 közömbös 31 32 

 ellenszenves 68 58 

kábítószeresek rokonszenves - 5 

 közömbös 31 19 

 ellenszenves 68 77 

vállalkozók rokonszenves - 20 

 közömbös 85 71 

 ellenszenves 14 9 

újgazdagok rokonszenves - 5 

 közömbös 85 61 

 ellenszenves 14 34 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Értékrend vizsgálatunk során 26 értékterületről kérdeztük válaszadóinkat. Összességében a 

roma válaszadók impulzívabbnak tűnnek, hiszen 16 esetben számukra fontosabb az adott 

értékterület, 11 esetben a nem roma válaszadók számára (lásd 4. táblázat).  

Melyek a legfontosabb értékek?  

A romák és nem romák számára is első a család- azzal az eltéréssel, hogy a romák 100%-a 

nagyon fontos értékterületnek nyilvánította, míg a nem romák 86%-a nagyon fontosnak, 9% 

fontosnak, de 5% is-is kategóriával jellemezte. 

A romák számára második legfontosabbnak a munka bizonyult, ez az értékterület a nem 

romáknál nem szerepel az öt legfontosabb kategóriában. Az értékkutatásokból tudható, hogy 

azoknak a területeknek a szerepe, fontossága felértékelődik az értéktudatban, amik nincsenek 

kielégítve, vagy bizonytalanok, könnyen elveszthetők.  

A romáknál a munkával azonos fontosságú az igaz barátság. Ez a nem roma válaszadóknál 

szintén nem szerepel az első öt érték között. 

A nem roma válaszadóknál második legfontosabb, hogy jó viszonyban legyenek az 

emberekkel. Ez az érték a romák számára kevéssé preferált. 

A nem romák számára a pénz a harmadik legfontosabb kategória, ami a romáknál nincs az öt 

legfontosabb érték között. A pénzzel egy szinten áll az erkölcsösség a nem romák számára, 

ami romáknál kissé kevéssé hangsúlyos. 
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Romáknál a megbízhatóság a negyedik legfontosabb érték- ez a nem romák esetén a hatodik a 

sorban. 

A hatodik legfontosabb érték a romáknál holtversenyben a béke és hogy megvehessék, amit 

akarnak, valamint a boldogság-szerelem. A nem romáknál a béke mellett az szerepel, hogy 

másoknak segíthessenek. 

A másokon való segítés vágya kevéssé fontos a romáknak. Az pedig, hogy a nem romáknak 

nem fontos, hogy megvehessék, amit szeretnének, érdekes ellentmondásban van azzal, hogy a 

pénz viszont igen fontos számukra. 

Nem fontos értékterületek a vallás és a művészeti szépség világa- a vallás különösen kevéssé 

fontos a romáknak.  

  

 

4. TÁBLÁZAT ROMA ÉS NEM ROMA VÁLASZADÓK ÉRTÉKVÁLASZTÁSAI 

  roma válaszadók nem roma 

válaszadók 

pénz nem fontos - 1 

 is-is 26 10 

 fontos 

(nagyon fontos) 

74 (69) 89 (48) 

munka nem fontos - 9 

 is-is - 18 

 fontos 

(nagyon fontos) 
100 (83) 73 (54) 

vallás nem fontos 61 31 

 is-is 19 26 

 fontos 

(nagyon fontos) 

20 43 (16) 

család nem fontos - - 

 is-is - 5 

 fontos 

(nagyon fontos) 
100 (100) 95 (86) 

siker nem fontos . 15 

 is-is 25 32 

 fontos 

(nagyon fontos) 

75 (49) 53 (24) 

személyes szabadság nem fontos - 10 

 is-is 15 10 

 fontos 

(nagyon fontos) 

85 (58) 80 (65) 

erkölcsösség nem fontos - 3 

 is-is 33 8 

 fontos 

(nagyon fontos) 

67 (59) 89 (65) 

megbízhatóság nem fontos . - 

 is-is 7 13 

 fontos 

(nagyon fontos) 

93 (73) 87 (60) 

jó viszonyban lenni az emberekkel nem fontos 26 - 

 is-is - 6 
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 fontos 

(nagyon fontos) 

74 (59) 94 (59) 

barátság nem fontos - 6 

 is-is - 11 

 fontos 

(nagyon fontos) 
100 (83) 83 (45) 

szakmai érvényesülés nem fontos 23 18 

 is-is - 22 

 fontos 

(nagyon fontos) 

77 (67) 60 (33) 

megvehessem, amit 

szeretnék 

nem fontos - 6 

 is-is 11 33 

 fontos 

(nagyon fontos) 
89 (73) 61 ()30 

elérni céljaim nem fontos 15 2 

 is-is - 14 

 fontos 

(nagyon fontos) 

85 (85) 84 (46) 

segíteni másoknak nem fontos 26 6 

 is-is 15 8 

 fontos 

(nagyon fontos) 

59 (59) 88 (34) 

magyarságom nem fontos 37 9 

 is-is 15 15 

 fontos 

(nagyon fontos) 

48 (48) 76 (46) 

önmegvalósítás nem fontos 10 7 

 is-is 10 18 

 fontos 

(nagyon fontos) 

78 (60) 75 (35) 

béke nem fontos - 6 

 is-is 8 7 

 fontos 

(nagyon fontos) 
92 (66) 87 (60) 

hagyományok nem fontos - 6 

 is-is 33 11 

 fontos 

(nagyon fontos) 

64 (64) 83 (45) 

változatos élet nem fontos 8 20 

 is-is 7 19 

 fontos 

(nagyon fontos) 

85 (75) 61 (27) 

környezetvédelem nem fontos - 7 

 is-is 15 13 

 fontos 

(nagyon fontos) 

85 (73) 80 (49) 

globális felmelegedés 

elleni harc 

nem fontos 37 8 

 is-is 15 11 

 fontos 

(nagyon fontos) 

47 (47) 81 (55) 

szerelem, boldogság nem fontos - 8 

 is-is 11 11 

 fontos 

(nagyon fontos) 
89 (73)  81 (56) 

természeti szépség nem fontos 11 8 

 is-is 15 11 
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 fontos 

(nagyon fontos) 

75 (50) 81 (48) 

művészeti szépség nem fontos 25 18 

 is-is 33 20 

 fontos 

(nagyon fontos) 

50 (0) 62 (27) 

Istenben hit nem fontos 28 24 

 is-is 30 21 

 fontos 

(nagyon fontos) 

42 (26) 65 (33) 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

Összefoglalva: a felsorolt különbségek ellenére mégiscsak hasonlónak mondható a két csoport 

értékrendje, hiszen mind a legfontosabb (család), mind a legkevésbé fontos (vallás, művészeti 

szépség) értékek hasonlóak, sőt a köztes értékek nagyságrendileg hasonlóan fontosnak 

bizonyultak, azzal az eltéréssel, hogy a romák több értékterületet kissé nagyobb arányban 

tekintettek fontosnak. A romák számára valamelyest fontosabbak a közeli emberi viszonyaik 

és materialista értékként a pénz és a munka, míg a nem romák számára a társadalomhoz való 

viszony (segíteni másokon, jóban lenni más emberekkel). 

 

Kutatásunk során arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy milyen romának lenni Berentén.  

A helyi cigányok 59%-a szerint az érvényesülésnek nem akadálya, hogy cigány valaki. A nem 

roma válaszadók többsége (57%) is egyet ért ezzel, sőt 36%-uk szerint még előny is. 

A romák és nem romák közti viszonyt kooperatívnak érzi a romák 40% és közömbösnek 

60%-a. A nem romák helyzetértékelése valamivel rosszabb, konfliktusosnak értékelte 22%, 

kooperatívnak 24%, közömbösnek 52%. 

A cigányokhoz való viszony más kérdéseknél is felmerült, volt, aki a közbiztonságot 

veszélyeztető tényezőként sorolta fel a romákat (6 fő), vagy annál a kérdésnél, hogy mi a 

három legrosszabb dolog Berentén. Itt merült fel többeknél, hogy meg kellene állítani a romák 

bevándorlását - egyesek szerint meg is fordítani a folyamatot.  

Nézzük meg, mikor is érkeztek a romák a településre!  

Cigány válaszadóink 34%-a élt mindig is Berentén élt. A nem romák körében ez az arány 

29%. A nem roma bevándorlók 5%-a érkezett az utóbbi két évben, ezzel szemben a romák 

34%-a (és további 16% 8 éven belül). Tehát valóban felgyorsulni látszik a romák 

bevándorlása a településre. 
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Papp Z. Attila 

Migrációs hajlandóság Berente lakosai körében 

 

A migrációs potenciál nem számít túlságosan magasnak a településen. A válaszadók átlagban 

inkább nem költöznének el (átlagosan 1,7-1,9-es értékeket mutatnak egy négyfokú skálán, 

ahol az 1- egyáltalán nem, a 4-es pedig a nagyon szívesen pólust jelenti). Az ily módon mért 

migrációs potenciál ugyan mutat eltéréseket nemi bontásban (a férfiak ugyanis rendszerint 

valamivel nagyobb átlagot mutatnak), ám ezek az eltérések statisztikailag nem szignifikánsak. 

Hasonló módon kijelenthető, hogy az iskolai végzettség szintén nem befolyásolja az 

elvándorlásról alkotott véleményeket, am azt is jelenti, hogy Berente vonatkozásában nem 

igaz az, hogy a magasan képezettek nagyobb arányban szeretnének kivándorolni.  

        1. TÁBLÁZAT. KIVÁNDORLÁSI HAJLANDÓSÁG 

Gondolja el, ha elköltözés által javíthatná élet- és 

munkakörülményeit, mennyire lenne hajlandó 

elköltözni innen …? 

ÁTLAG 

1 -  Egyáltalán nem; 4 - Nagyon szívesen 

1. Egy szomszédos településre 1,72 

2. Más településre a megyén belül 1,72 

3. Más megyébe Magyarországon belül 1,98 

4. Nyugat-Európába 1,84 

5. Egy másik földrészre Európán kívül 1,75 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Az életkor viszont szignifikánsan és ugyanakkor erőteljesen is befolyásolja az elvándorlási 

potenciált: megállapítható, hogy mindegyik item tekintetében a fiatalok körében sokkal 

nagyobb az elköltözés reményébe vetett hit, mint az idősebb korosztályok esetében (lásd 1. 

ábra).
23

 Továbbá azt is leszűrhetjük az adatokból, hogy a nyugat-európai országokba való 

költözés mértéke az ifjabbak körében már-már biztosnak tekinthető: 2,8-as átlagot mutat a 

négyfokú skálán. 

  

                                                                 
23

 A korcsoport határok jelen tanulmányban az életkor szerinti kvartiliseket jelenti, fiatalok alatt az alsó 

kvartilisbe esőket tekintettük. 
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1. ÁBRA. ELVÁNDORLÁSI HAJLANDÓSÁG KORCSOPORTOK SZERINT 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Az elköltözéssel kapcsolatos remények, vágyak, azonban nem feltétlenül járnak együtt a 

tényleges migrálás előkészítésével. Arra kérdésre például, hogy gondolt-e arra, hogy külföldre 

költözne, mindössze 14 százalék mondta azt, hogy igen, és konkrét elképzelései is vannak, és 

további 12 százalék az aki gondolkozik ezen, de részletekről még nem tud. Ha így mérjük a 

kivándorlási potenciált, akkor tehát azt állapíthatjuk meg, hogy Berente felnőtt korú 

lakosságának mintegy negyede fontolgatja valamilyen mértékben az elvándorlást. Az 

előbbiek fényében viszont már nem meglepő, hogy ez kivándorlási hajlandóság a fiatal 

korosztály körében szignifikánsan a legmagasabb: a 18-37 évesek több, mint fele fontolgatja a 

kivándorlás, és közel egyharmaduknak pedig már konkrét tervei is vannak. 
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2. TÁBLÁZAT: KIVÁNDORLÁSI POTENCIÁL (CHI-NÉGYZET: 27,9, SZIGN: 0.006) 

  Gondolt-e már arra, hogy kitelepedjen külföldre? ÖSSZESEN 

  igen, és 

konkrét 

elképzeléseim 

vannak 

igen, de 

még nem 

tudom 

pontosan 

hová és 

hogyan 

igen, néha, de 

nincsenek 

konkrét 

elképzeléseim 

nem 

telepednék 

ki 

nem, és nem is 

gondolkoztam 

ezen 

18-37 30,4% 4,3% 17,4% 26,1% 21,7% 100,0% 

38-54 16,0% 4,0% 12,0% 12,0% 56,0% 100,0% 

55-66 4,8% 0% 0% 19,0% 76,2% 100,0% 

67+ 0% 0% 5,0% 5,0% 90,0% 100,0% 

ÖSSZESEN 13,5% 2,2% 9,0% 15,7% 59,6% 100,0% 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A kivándorlásnak egyértelműen gazdasági okai vannak, és kisebb részben családegyesítéssel 

függ össze, ám könnyen feltételezhetjük, hogy ezen utóbbi is gazdasági indíttatású, hiszen 

valószínűsíthető egy korábban – szintén gazdasági okokból kivándorolt – családtaggal való 

egyesítésről szól.
24

 

  

                                                                 
24

 A minta alacsony elemszáma miatt ezt statisztikai bizonyossággal nem sikerült kimutatnunk, ezért az állítás 

csak hipotézisnek tekinthető. 
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2. ÁBRA. HA ÚGY DÖNTENE, HOGY ELKÖTÖZNE, MILYEN OKBÓL HAGYNÁ EL MAGYARORSZÁGOT? (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A kivándorlás célországa tekintetében elsősorban nyugat-európai országokat adtak meg, kis 

mértékben más kontinenseket jelöltek meg.
25

 Az előbbi csoportba sorolható országot a 

válaszadók mintegy negyede említett, ezek között leggyakrabban Anglia szerepel, a más 

földrészre irányuló elképzelések (válaszadók mintegy 15 százaléka esetében) elsősorban az 

Amerikai Egyesült Államokat jelenti. 

 

A kérdőívben az ideiglenes és közeli jövőhöz kapcsolódó elvándorlási hajlandóságot is 

vizsgáltuk. E metszetben is az köszönt vissza, hogy elsősorban munkavégzés céljából 

mennének, mégha ideiglenesen is, külföldre. Ez az összes válaszadó körében mintegy 12, a 

tényleges válaszadók körében pedig 20 százalékot tesz ki. Tanulási és egyéb célból kevesen 

mennének ki. 

 

Már az előbbiekben is kiderült, hogy a kivándorlás explicit gazdasági okai mellett a 

családegyesítés is szerepelt. Ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy megvizsgáljuk, milyen 

családtagok, mióta élnek külföldön. Az erre irányuló kérdésünk alapján azt állapíthatjuk meg, 

hogy a válaszadók 20 százalékának él valamilyen közeli rokona külföldön, és ez a közeli 

                                                                 
25

A nemzetközi migrációs trendeket alapul véve, nem meglepő módon a kelet-európai irányú kivándorlás 

gyakorlatilag nem létezik, mindössze egy válaszadó mondta azt, hogy Erdélybe, azaz Romániába vándorolna ki. 
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hozzátartozó elsősorban (60 százalékban) saját gyereket, és részben (30 százalékban) testvért 

jelent, elvétve házastársat. Fontos kiemelnünk, hogy a jelenlegi családtagok tartózkodási 

országa nem feltétlenül egyezik meg a megkérdezettek migrációs vágyának országával, 

ugyanis a jelenlegi családtagok nagyobb részben Németországban tartózkodnak (mint láttuk 

előbbiekben, a vágyak elsősorban Angliára irányulnak). 

 

A külföldön tartózkodó családtagok átlagosan 6 éve élnek nem Magyarországon, a legtöbb 

ideje pedig valamelyik testvér (akik átlagosan közel 10 éve élnek külföldön). A családon 

belüli mintaátadásnak tekinthetjük azt, hogy a kivándorláson való gondolkodás szignifikánsan 

ugyan nem függ azzal, hogy van-e külföldön élő rokona vagy sem, de azokon belül, akiknek 

van külföldön élő rokona, a testvér és házastárs „húzóereje” már 90 százalékban 

valószínűsíti
26

 azt, hogy valakinek konkrét kivándorlási elképzelései legyenek. 

 

3. TÁBLÁZAT. A KIVÁNDORLÁSON VALÓ GONDOLKODÁS A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ CSALÁDTAGOK SZERINT (CHI-

NÉGYZET: 13,1; SZIGN: 0,105) 

 

  Gondolt-e már arra, hogy kitelepedjen külföldre? ÖSSZESEN 

igen, és 

konkrét 

elképzeléseim 

vannak 

igen, de 

még 

nem 

tudom 

pontosan 

hová és 

hogyan 

igen, néha, de 

nincsenek 

konkrét 

elképzeléseim 

nem 

telepednék 

ki 

nem, és nem 

is 

gondolkoztam 

ezen 

Jelenleg 

valaki a 

családjából 

él-e 

külföldön 

(dolgozik, 

tanul)? 

gyermek 0% 0% 16,7% 8,3% 75,0% 100,0% 

testvér 33,3% 16,7% 0% 0% 50,0% 100,0% 

házastárs 50,0% 50,0% 0% 0% 0% 100,0% 

ÖSSZESEN 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 60,0% 100,0% 

 

 

                                                                 
26

 Az alacsony elemszám miatt ezt már szignifikánsnak tekinthetjük. 
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Szabó-Tóth Kinga 

A digitális egyenlőtlenség mintázata 

 

Az anyag ezen részében arra keresünk választ, hogy hogyan jellemezhető a település a 

digitális írástudásra való tekintettel: azaz milyen gyakran és milyen céllal használják az itt 

lakók az internetet. Szinte közhelyszerű az a megállapítás, hogy ma az információs 

társadalom korát éljük, ahol rendkívüli jelentőséggel bír az, hogy ki, milyen szinten és 

hogyan, milyen formában él vagy nem él a digitális eszközök és az internet adta 

lehetőségekkel. Annak érdekében, hogy a témát komplex módon értelmezzük, elsőként az 

információs társadalomra illetve a digitális szakadékra, digitális írástudásra vonatkozó 

elméletekkel és stratégiákkal foglalkozunk.  

 

Daniel Bell 1973-as „The coming of post-industrial society” című könyvében vizionálta az 

információs társadalom eljövetelét. Szerinte az információs társadalom a tudás köré 

szerveződik, azért, hogy kezelni tudja a változást, az innovációt és a társadalmi kontrollt.
27

 

Bell szerint a posztindusztriális társadalom információs társadalomnak is nevezhető, mert az 

információ ebben a társadalomban kulcsfontosságúvá válik. R. Stonier 1983-as „The wealth 

of information: A profile of the post-industrial economy” című könyvében az információs 

társadalmat egyfajta megvalósítható utópiaként festi le, amelyben minden társadalmi 

egyenlőtlenség megszűnik, az oktatás mindenkire kiterjed, mindenki számára hozzáférhetővé 

válik és megszűnik a harc és a háború.  

 

Maga az információs társadalom kifejezése 1961-ben született meg. Egészen a hetvenes 

évekig azonban párhuzamosan használták pld. a tudástársadalom terminussal, valamint 

mindazokkal a fogalmakkal, melyekkel a posztindusztriális társadalom jellegzetességeit 

szemléltetni akarták. Használata az 1980-as években vált egyre dominánsabbá.  

Az információs társadalom fogalma alatt Manuel Castells a téma ismert kutatója azt érti, hogy 

ez egyfajta új módja az emberi együttélésnek, ahol az új kihívás az információ előállítása és 

tárolása lesz. Castells írja le a hálózatiság paradigmáját
28

   

                                                                 
27

 Kovács, G.: Az információs társadalom: gyakorlati és politikai vonatkozások. http://nyitottegyetem.phil-

inst.hu/Tarsfil/kg_inftars.htm 

28
 Poór, J.: Telekommunikációs hálózatok elemzése. Budapest, 2005. 

http://www.nhit.hu/data/93387/NHIT_belsotan_POOR_Halozat.pdf 

http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/kg_inftars.htm
http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/kg_inftars.htm
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Castells szerint a hálózat nem egy meghatározott irányban növekszik: a hálózat nyitott 

végekkel rendelkezi, így akármelyik irányba képes növekedni korlátlanul. A hálózat nem 

strukturált, hanem sokféle, sokszínű. Az információs társadalomban lényegében a legtöbb 

intézmény maga is hálózatként működik. A hálózatiság paradigmája arra is vonatkozik, hogy 

a 21. században a hálózatiság átszövi a kulturális, politikai és gazdasági élet minden szeletét.  

A globális pénzügyi folyamatok, az internetes társkereső portálokon kialakított hálózati 

struktúra lényegében hasonló elvek alapján szerveződik és hasonlóképpen működik. 

Hálózatok már a modernitás előtt is léteztek, de nem lehettek dominánsak olyan körülmények 

között, amikor a szervezetek alapvetően a hierarchiára épültek. A hálózatból való 

kirekesztettség ugyanakkor objektív valóság azok számára, akik kívül rekedtek. A digitális 

szakadék kifejezés arra a jelenségre utal, hogy vannak olyan „digiális analfabéták”, akik nem 

tudják használni az infokommunikációs eszközöket.  

 

Castells szerint a hálózat alkalmas az információs kor három tartományának modellezésére. 

1. Az egyik ilyen tartomány a hatalom. Az információs társadalom korában a kommunikációs 

tér kitágulásával a hatalom klasszikus struktúrái meggyengülnek. Ennek példája lehet a 

globális civil szervezetek térnyerése miatt bekövetkezett kontroll funkció erősödése, valamint 

a nemzetközi terrorista hálózatok fokozatos térnyerése.  

2. A másik tartomány a termelés. A termelés esetében is tapasztalható a globális piacok 

kialakulása, a hálózatok térnyerése, a korábbi hagyományos struktúrák eltűnése.  

3. Végül a harmadik tartomány a tapasztalat. Castells ezalatt a kultúra, a mikrovilág vagy az 

interperszonális tudás intézményeit érti. A családok szerepe meggyengül, különféle alternatív 

együttélési minták terjednek el, az ember elmagányosodik.  

 

Yoneji Masuda 1981-es meghatározása szerint az információs társadalomban nem az anyagi, 

hanem az információs javak termelése a fő cél és emiatt ez a társadalom az emberi 

intellektuális kreativitásra épít 

 

Az információs társadalom négy modell alapján a következőképpen írható le:
29

  

Közgazdaságtani modell szerint az információ áru, amivel kereskedni lehet. Az 1970-es 

években terjedt el az a fajta elképzelés, hogy a gazdaság három hagyományos szektora mellé 

                                                                 
29

 Feather, J. P.: Theoretical perspectives on the information society. In: Challenge and change in the 

information society. Ed. by Susan Hornby and Zoë Clarke. London: Facet, 2003. 3–17. 
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kell sorolni az információs gazdaságot is, mivel a gazdaság nagymértékben függ a tudástól. A 

technológiai modell képviselői szerint a társadalmi változásokat a technológiai fejlődés 

indukálja. Ebben a megközelítésben az információs társadalom az információs technológia 

által átalakított gazdaság. A szociológiai megközelítés szerint (Manuel Castells) mindennek 

alapjai a kommunikáció és az információtárolás új eszközei. Szerinte a társadalom az 

információ mentén fog átalakulni: kialakul a szakadék az információban gazdagok és 

szegények között. Kialakul egy információtól elzárt alsó réteg. A gazdaság teljes mértékben 

átalakul szolgáltatások és tudások átadását helyezve a középpontba. Bizonyos típusú munkák 

el fognak tűnni vagy perifériára szorulnak ebben a társadalomban. Az infokommunikációs 

technológiák térnyerése átalakítja az emberek egymáshoz való viszonyát is. A történeti 

modell szerint azt mondhatjuk, hogy az emberi társadalom mindig kommunikációfüggő volt. 

Ami történetileg változott, az az információhoz való hozzáférés, valamint az információs 

rendszerek kiterjedtsége. Ebből a megközelítésből az információ átadása, gyűjtése, tárolása 

történetileg vizsgálandó.  

 

Az információs társadalomban az egyenlőtlenség dimenziói átalakulnak és egyre fontosabb 

szemponttá válik az információ megléte/hiánya. Aki jól informált, képes kezelni az 

infokommunikációs eszközöket és rendelkezik ilyenekkel, az ebben a társadalomban jelentős 

előnyöket könyvelhet el magának.  

Bourdieu elméletét felhasználva azt is mondhatjuk, hogy az információs társadalomban a 

kulturális tőke szerepe felértékelődik, és ebbe beletartozik a digitális írástudás, azaz az 

információs technológiai eszközök (TV, rádió, telefon, internet, PC, egyéb eszközök) 

használata, birtoklása, ismerete.  

 

A társadalmi egyenlőtlenségi rendszer tehát átalakult és ezzel együtt újfajta kifejezések 

jelennek meg az újfajta egyenlőtlenségi rendszerek leírására.  

 

A digitális szakadék, digitális megosztottság és digitális egyenlőtlenségek fogalmait 

használják annak leírására, hogy egyrészt az infokommunikációs eszközök használatában, 

másrészt pedig az azokhoz való hozzáférésben, azok birtoklásában is különbségek vannak 

országok és azokon belül társadalmi csoportok között. Egyre inkább előtérbe kerül annak 

vizsgálata is, hogy ezek használatában milyen minőségi és mennyiségi különbségek 

észlelhetők.  
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Most, hogy bemutattuk az alapvető elméleteket és modelleket az információs társadalom 

vonatkozásában, megvizsgáljuk, hogy hogyan alakulnak a digitális egyenlőtlenségek az 

Európai Unió országaiban és ezen belül Magyarországon. Tesszük ezt annak érdekben, hogy 

ezeknek az adatoknak a fényében tudjuk értelmezni a berentei folyamatokat.  

 

Az Európai Bizottság 1999-ben hozta nyilvánosságra az „e-Európa – információs társadalmat 

mindenkinek” című tervezetet.
30

 Az Európa Tanács lisszaboni közgyűlésén a dokumentum 

alapján határozták meg a következő évtized fejlesztési prioritásait.  

2000 júniusában fogadták el az „eEurope 2002” című dokumentumot, mely az uniós országok 

információs társadalom terén fejlesztendő területeit határozta meg két évre.  

A célok eléréséhez három területet jelölt meg a dokumentum, melyeken változást kell 

eszközölni:  

1. az információs társadalomnak megfelelő jogi környezet fejlesztése 

2. információs infrastruktúra kialakítása és fejlesztése, valamint új  

  információs szolgáltatások létrehozása 

3. olyan új indikátor és mérési rendszer kialakítása és összehangolása 

  Európa szerte, melyek a változások előrehaladásának mérésére  

  alkalmasak 

A dokumentum a tagállamok számára számos feladatot fogalmazott meg, többek között azt, 

hogy az állampolgárokkal megismertessék és megszerettessék az információs technológiát, 

valamint, hogy akadályozzák meg a digitális szakadék, a digitális írástudatlanság terjedését.  

Az eEurope 2002 akciótervben három fő célkitűzést fogalmaztak meg:  

1. Olyan internethálózat kiépítése, amely olcsó, gyors és mindenki  

  számára hozzáférhető. 

2. A humán-erőforrás fejlesztése. 

3. Az internet használatára való ösztönzés. 

„eEurope+” néven 2001 júniusában az Európai Tanács göteborgi ülésén akciótervet fogadtak 

el, amelyben az unióhoz csatlakozni kívánó országok elkötelezték magukat az információs 

társadalom fejlesztésére és lemaradásuk csökkentésére. Ennek részeként sor került a 

csatlakozni kívánó országokban a számítógépekkel való ellátottság és az internethasználat 
                                                                 
30

 Komenczi, B.: Elektronikus Európa – Az Európai Unió akcióterve 2002-ig. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyeb-eeu-komenczi 
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bővítésére, a vezetékes hálózatok modernizációjára, a távközlési piacok liberalizációjára, az 

uniós jogszabályoknak megfelelő jogharmonizációra, az e-kormányzati lehetőségek 

kiépítésére.  

A tagállamok az eEurope 2002 akcióterv lezárulását követően fogadták el az eEurope 2005 

akciótervet, annak folytatásaként. Ehhez egy évvel később az akkor az Unióba belépő új 

országok is csatlakoztak. Az eEurope 2005 akcióterv fő célkitűzése az volt, hogy az új 

technológiai vívmányok minél jobban hozzájáruljanak a versenyképesség növeléséhez, a 

munkanélküliség csökkentéséhez, a társadalmi kohézió és az állampolgári részvétel 

növeléséhez, valamint az életminőség javításához.  

Az eEurope 2005 a következő alapelvekre épült:  

 

1. A szélessávú és multi-platform infrastruktúra és az ezeken alapuló 

  szolgáltatások gyorsabb kiépülésének ösztönzése. 

2. A tudásalapú gazdaság ösztönzése irányába mutató politikák  

  támogatása. 

3. Az Akciótervnek kellőképpen rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 

  garantálni lehessen az új tagállamok 2004-es csatlakozását követő 

  bekapcsolódását a programba.  

Az akcióterv a következő négy cselekvési területet határozza meg: 

 Politikai intézkedések nemzeti és uniós szinten. 

 A megszerzett tapasztalatok kicserélése. 

 Benchmarking, azaz információcsere vállalatok, cégek között annak 

  érdekében, hogy közösen a leghatékonyabb megoldásokat megtalálják.  

 Az érvényben lévő politikák koordinációja az együttműködési  

  lehetőségek kihasználása érdekében. 

 

Magyarországon és az Unióban számos kutatás készül információs társadalom témakörében. 

A TÁRKI 2005-ben készítette el „A digitális jövő térképe” című tanulmányát.
31

A tanulmány 

alapján elmondható, hogy az EU régi (15 országos) tagállamaiban a heti rendszerességgel 

                                                                 
31

 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 
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internetezők aránya 41% volt 2004-ben. A legkedvezőbb helyzetben lévő skandináv 

országokban ez az arány megközelítette a 80%-ot.  

 

2006-os adatok alapján az EU-27 országainak lakosai körében a rendszeres internethasználók 

aránya 45% volt. A 65 évnél idősebbek 10%-a, a gazdaságilag inaktív személyek 17%-a, az 

alacsony iskolai végzettségűek 25%-a volt rendszeres internethasználó.  

 

2009-es adatok alapján az uniós háztartások 65%-a rendelkezik internettel (56%-nál 

szélessávú), míg 2008-ban csupán 60%-a rendelkezett (49%-nál szélessávú). 

 

Az uniós országok között nagy eltérések tapasztalhatók internet kapcsolattal való rendelkezés 

tekintetében is. A hollandiai háztartások 90%-ában van internet-kapcsolat, Svédországban ez 

az arány 86%, Dániában 83%, Németországban 79%, Finnországban 78%, Nagy 

Britanniában, pedig 77%.  

 

Kedvezőtlen helyzetben van e tekintetben Bulgária, Románia és Görögország. Bulgáriában a 

háztartások 30%-a rendelkezik internet-hozzáférhetőséggel, Romániában és Görögországban, 

pedig 38%-uk. Magyarország a legfrissebb adatok alapján a középmezőnyben helyezkedik el 

55%-os aránnyal. 

 

Az internetet Unió-szerte főképp a fiatalok használják.  

 

A fentieket is figyelembe véve elmondható, hogy az unió lakosságának több mint fele nem 

tudja élvezni az infokommunikációs technológia nyújtotta előnyöket.
32

 Ebből a felismerésből 

ered az, hogy az Unió számára az egyik legfontosabb célkitűzés a digitális szakadék 

csökkentése, angolul e-inclusion megvalósítása.  

 

A World Association of Newspapers (WAN) elkészített a világ digitális „hőtérképét.”
33

 

                                                                 
32

 http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

33
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1. ÁBRA. DIGITÁLIS HŐTÉRKÉP 

 

forrás: http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

A térkép digitálisan hűvös területként jelzi azokat a részeket, amelyeken az internethasználat 

40% alatti, a mobil telefon használat pedig 65% alatti. Vörös színnel jelölik azokat a 

területeket, amelyeken mind az internet, mind a mobil használata magas, sárgával azokat, 

amelyeken a mobil használat magas, rózsaszínnel azokat, amelyeken az internethasználat 

magas, és kékkel, melyeken mind a kettő alacsony szinten van. 

A digitális szakadék kialakulásnak okai: 

 Gazdasági, anyagi okok (drágák az eszközök, az ország 

gazdasági fejlettsége alacsony, stb.) 

 Társadalmi okok (iskolázottságbeli, lakóhelybeli 

különbségek, stb.) 

                                                                                                                                                                                                        
 

http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek
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 Kulturális okok (nem tartja fontosnak az adott eszköz 

használatát, mert a kultúra nem támogatja) 

 Érdeklődés (nincs olyan tartalom, ami érdekelné, stb.) 

 

Nézzük meg a rendelkezésre álló kutatások alapján a hazai digitális helyzetképet  

A TÁRKI 2005-ben készült tanulmányából kiderül, hogy a magyar háztartások 85%-a nem 

rendelkezett otthoni internettel 2005-ben. Akiknek nem volt otthoni internete (85%) azok 

közül 16-%-nak volt számítógépe és ismét 16%-nak volt mobiltelefonja. 

Ezeket az adatokat mutatja a következő táblázat (%-ban):  

1. TÁBLÁZAT. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG 

 

Nincs otthoni internet 85 

Ebbõl: Van számítógép 16 

Ebbõl: Van mobil 16 

Van vezetékes telefon 10 

Van kábeltelevízió 11 

Nincs számítógép 69 

Van otthoni internet 15 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 

 

A TÁRKI kutatása alapján látható, hogy hogyan változott 1992 óta az otthoni számítógéppel, 

valamint otthoni internettel való ellátottság.  

2. ÁBRA. OTTHONI SZÁMÍTÓGÉPPEL ILLETVE OTTHONI INTERNETTEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG 

 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 
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A következő táblázat mutatja, hogy az egyes társadalmi és demográfiai változók mennyire és 

hogyan befolyásolják az otthoni számítógéppel való ellátottságot, valamint az otthoni internet-

hozzáférést.  

2. TÁBLÁZAT. TÁRDSADALMI VÁLTOZÓK HATÁSA AZ OTTHONI SZÁMÍTÓGÉPPEL ILLETVE OTTHONI 

INTERNETTEL VALÓ ELLÁTOTTSÁGRA 

 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 

A táblázatból is látható, hogy mindhárom tényezőre a legnagyobb hatással a háztartásfő 

iskolázottsága, a háztartás jövedelmi helyzete valamint a háztartás mérete van.  

A háztartásfő iskolai végzettsége alapján elmondható, hogy a felsőfokú végzettségű 

háztartásfővel rendelkező háztartások 27-szer kedvezőbb helyzetben vannak a szélessávú 

kapcsolattal való rendelkezés, 40-szer kedvezőbb helyzetben vannak internet hozzáférést 

tekintve, 8-szor kedvezőbb helyzetben vannak az otthoni számítógéppel való rendelkezés 

tekintetében, mint a maximum általános iskolai végzettséggel rendelkezők. A település 

szerkezetét tekintve a fővárosban élők mindhárom fenti dimenzióban kedvezőbb helyzetben 

vannak, mint az egyéb városokban vagy falvakban élők. Az életkort alapján elmondható: 

minél idősebb egy háztartásfő, annál kisebb eséllyel részesedik a háztartás az információs 

társadalom nyújtotta előnyökből.  

A következő ábra a TÁRKI korábban említett, 2005-ben készített tanulmánya alapján azt 

mutatja be, hogy az emberek hol használják általában az internetet.  
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3. ÁBRA. AZ INTERNET HASZNÁLAT HELYE 

 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 

Ennek alapján látható, hogy az otthonukban internetet használók vannak a legtöbben, ezt 

követően pedig azok, akik a munkahelyükön interneteznek.  

„Végezte-e az elmúlt 3 hónapban magánemberként az alábbi tevékenységeket az interneten?” 

– hangzott az egyik kérdés a TÁRKI által készített kutatás során. Ennek eredményeit mutatja 

a következő grafikon.  

 

4. ÁBRA. AZ INTERNETES TEVÉKENYSÉGEK TÍPUSAI 

 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 

A legtöbb esetben adott termékről kerestek információt, majd ezt követte az internetes 

újságolvasás, valamint a közintézmények oldalainak böngészése.  

Ugyanezt a kérdés mutatja be a következő grafikon a kérdezett iskolai végzettségét is 

figyelembe véve.  



63 

5. ÁBRA. INTERNETES TEVÉKENYSÉGEK TÍPUSAI ISKOLAI VÉGZETTSÉG ALAPJÁN 

 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf 

2003-ban a magyar felnőtt lakosság körében készült felmérés adatait mutatja be az alábbi ábra 

a digitális szakadék, digitális egyenlőtlenségek szemléltetése érdekében.
34

 

  

                                                                 
34

 Angelusz, R. – Fábián, Z. – Tardos, R.: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközök 

válfajai. In: Társadalmi Riport, 2004. Budapest, TÁRKI.  

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf
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6. ÁBRA. TECHNIKAI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG 

 

forrás: Angelusz, R. – Fábián, Z. – Tardos, R., 2004.  

Látható, hogy a színes televízióval szinte valamennyi háztartás rendelkezik, míg otthoni 

internet hozzáféréssel csak körülbelül minden 10. A kutatásból az is kiderült, hogy a lakosság 

2%-ának van asztali és hordozható számítógépe egyaránt.  

A kutatás során a digitális egyenlőtlenségeket a rendszeres otthoni internethasználat 

segítségével vizsgálták. Ennek alapján kimutatták, hogy a roma származásúak, az idősek, 

valamint az alacsony iskolázottságúak a leginkább elmaradottak digitális írástudás 

tekintetében. A községekben élők körében az országos átlagtól jelentősen elmarad az 

internethasználati lehetőség (az országos átlag 40%-a), míg a nők esetében a mutató az 

országos átlag 75%-a. A legkedvezőbb helyzetben a felsőfokú végzettségűek vannak, akik 

körében a rendszeres otthoni internethasználók aránya 27%.  

A következő ábrák a számítógép valamint internet használók arányát mutatják be a jövedelmi 

helyzettel összefüggésben.  

  

0 20 40 60 80 100 

színes tv 

vez.tel 

video 

teletexes tv 

kábeltv 

pc 

parabola 

dvd lej. 

internet 



65 

 

7. ÁBRA.  

 

forrás: http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

8. ÁBRA.  

 

forrás: http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

 

Az ábrák alapján is látható, hogy a két legfelső jövedelmi csoporthoz tartozók körében a 

legmagasabb mindkettő használata. Az alsóbb jövedelmi csoportban azért találunk viszonylag 

magas értékeket, mert ők a legtöbb esetben még fiatalok, akik tanulók valahol, és az oktatási 

intézetekben férnek hozzá az internethez és a számítógéphez.  

A következő két ábra a számítógép és internethasználatot iskolai végzettség alapján mutatja 

be. Ezeknek alapján is látható, hogy főképp a magasan iskolázott réteg élvezi az információs 

társadalom előnyeit.  

 

 

http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek
http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek
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9. ÁBRA.  

 

forrás: http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

 

10. ÁBRA.  

 

forrás: http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek 

 

Most megnézzük, hogy a kérdőíves kutatásunk alapján milyen megállapításokat tehetünk 

Berente vonatkozásában a téma kapcsán.  

A kérdőívben három kérdés tudunk társítani ehhez a témához Az egyikben arra kérdeztünk rá, 

hogy a válaszadó milyen gyakran használja a számítógépet, a másikban ugyanezt az internet 

http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek
http://homodigitalis.hupont.hu/25/digitalis-szakadek
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használatra vonatkoztattuk, a harmadikban pedig arra kerestük a választ, hogy a lakosság 

milyen célból használja az internetet.  

A következő ábrán azt szemléltetjük, hogy hogyan alakul a számítógép-használat a 

településen.  

 

11. ÁBRA. SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA A BERENTEI LAKOSOK KÖRÉBEN 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

Az ábra alapján elmondható, hogy a lakosokat két szélsőség jellemzi: a válaszadók között 

mintegy fele-fele arányban vannak azok, akik napi szinten illetve egyáltalán nem használnak 

számítógépet. Ez adódhat abból is, hogy a kutatás során a családok egy jelentős részében az 

idősebb, a kutatás idejében otthon tartózkodó személytől kaptunk válaszokat (azt pedig tudjuk 

a fenti országos vizsgálatok eredményei alapján is, hogy az információs társadalom adta 

lehetőségekből az idősebb korosztály nem igazán profitál).  
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12. ÁBRA. AZ INTERNET-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA A BERENTEI LAKOSOK KÖRÉBEN 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

A fenti ábrán azt mutatjuk be, hogy milyen internet-használati szokásokkal jellemezhetőek a 

berentei lakosok. Az ábra alapján is megerősíthetjük a fenti megállapítást: a lakosoknak 

nagyjából a fele rendszeres internethasználó. Az ábrából az is látható, hogy az előző 

grafikonhoz képest alacsonyabb az internetet egyáltalán nem használók aránya: körülbelül 

minden harmadik ember (bár itt meg kell jegyezni, hogy sokan nem válaszoltak erre a 

kérdésre, lehet, hogy éppen azok körében volt nagyobb a nem-válaszolási arány, akik eleve 

nem használnak számítógépet). Összességében elmondható, hogy akik naponta vagy hetente 

többször használnak számítógépet, azok internetezésre is használják a gépet. Tekintettel arra, 

hogy a Berentén élők átlagéletkora 52 év, és iskolai végzettségüket tekintve a lakosok 

többsége középiskolai érettségivel vagy ez alatti végzettséggel rendelkezik, azt mondhatjuk, 

hogy a hazai adatokhoz képest nyitottabbak a lakosok az internet- és számítógép-használat 

vonatkozásában (hiszen korábban láttuk, hogy az idős és alacsony végzettségű emberek 

körében alacsony mértékű a rendszeres internet- és számítógép használat.  
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Azt, hogy milyen céllal használja a válaszadó az internetet, a következő kérdés segítségével 

mértük: 

101.Milyen célból használja az internetet? Válassza ki a 2 legfontosabbat. 

1 - elektronikus levelek fogadására és küldésére 

2 - munkára 

3 - a szükséges információk keresésére 

4 - szórakozásra (játék, film, érdekességek) 

5 - kapcsolattartásra az ismerősökkel 

6 - új ismeretségek szerzésére 

7 - vásárlásra 

8 - elektronikus bankolásra 

9 – más (milyen?)........................................................................... 

99– nem tudja/nem válaszolt 

 

A válaszokat mutatjuk be a következő grafikonon.  

 

 

13. ÁBRA. AZ INTERNET-HASZNÁLAT CÉLJA (53-AN VÁLASZTOLTAK A KÉRDÉSRE), A TELJES MINTA 

SZÁZALÉKÁBAN 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 
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Korábban bemutattuk, hogy a felnőtt lakosság leginkább termékekről való 

információkeresésre, újságolvasásra, közintézmények oldalaink böngészésére, utazási vagy 

szálláshely-információ böngészésére, chatelésre használja az internetet. A fenti grafikon 

alapján az rajzolódik ki, hogy a berentei lakosok is szívesen használják az internetet 

informálódásra, de leginkább kapcsolttartásra és szórakozás céljából ülnek le az internet elé.  
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Szabó-Tóth Kinga 

A berentei idősekről 

 

Az elemzés során az életkori csoportokat az alábbiak szerint alakítottuk ki annak érdekében, 

hogy a berentei időskorúakról átfogó képet nyújthassunk (összehasonlítva az egyes, 

legfontosabb kérdések mentén a különböző csoporthoz tartozók válaszait):  

 18-29 évesek: fiatalok 

 30-39 évesek: fiatal felnőttek 

 40-64 évesek: középkorúak 

 65 és afelett: idősek 

 

1. ÁBRA. A MINTA ÉLETKORI BONTÁSBAN (%) 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

A fenti grafikon alapján látható, hogy a 65 illetve annál idősebbek százalékos aránya a 

településen 27. Ahogyan azt a szocio-demográfiai paramétereket bemutató tanulmányban 

láthattuk, alapvetően Berentéről is elmondható, hogy elöregedő település. Az idősek 59,3%-a 

nő, 40,7%-a férfi, mely adat szintén „belesimul” az országos tendenciákba.  

 

A családi állapot és az életkor szignifikáns kapcsolatban áll egymással (Cramer V:0,5). E 

szerint minél fiatalabb korosztályhoz tartozik valaki, annál nagyobb az esélye, hogy egyedül 

él és még nem volt házas (a fiataloknál ez 93,6%, az időseknél ez 3,6%,). Ugyancsak ez a 

tendencia érvényesül az elváltak esetén: a legmagasabb az elváltak aránya a középkorúaknál, 
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míg az időseknél ez az arány 7,1%. Az özvegység természetesen összefüggést mutat a korral: 

a középkorúaknál ez az arány 8,9%, míg az időseknél 60,7%.  

A lakhatást tekintve az idősek nincsenek kedvezőtlen helyzetben: összességében saját 

tulajdonú családi házakban laknak, melyek 93%-ában van fürdőszoba.  

 

Ha a digitális egyenlőtlenségeket tekintjük, akkor a következő ábrán látható, hogy minél 

fiatalabb valaki, annál nagyobb eséllyel rendelkezik internet-csatlakozással (akár a mobil 

telefonján keresztül (Cramer V:0,48).  

 
2. ÁBRA. INTERNET-CSATLAKOZÁSSAL VALÓ RENDELKEZÉS A KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKORI CSOPORTOKBAN (%) 

 
 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

Nem találtunk szignifikáns összefüggést az életkor és aközött, hogy a válaszadó hogyan 

értékeli jelenlegi életszínvonalát.  
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3. ÁBRA. MEGÉLHETÉS MEGÍTÉLÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKORI CSOPORTOKBAN  (%) 

 
 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

A fenti grafikonon is látható, hogy függetlenül az életkortól, a válaszadók kisebb nehézséggel 

tudnak megélni. A “nagyon nehezen” illetve “nehezen” kategóriát inkább a középkorúak 

választották, ugyanakkor ebben a csoportban 8,9% a “könnyen” kategóriát választotta (ez a 

második és negyedik életkori csoportban 0%-os volt). A fiatalok körében szintén jelen volt 

mérhetően a “könnyen megélünk” kategóriát választók aránya (9,1%).  

 

Nem találtunk szignifikáns összefüggést aközött, hogy mennyi idős az illető és rendelkezik-e 

megtakarítással. Kutatásunk alapján elmondhatjuk, hogy a berentei lakosok mintegy 

egyharmadának vannak megtakarításai: ennél kisebb arányban találunk megtakarításokat a 

26-39 évesek körében (valószínűleg összefüggésbe hozható ez a gyermekvállalás anyagi 

vonzataival).  

 

A kutatás során rákérdeztünk arra, hogy a válaszadónak változott-e az elmúlt két évben a 

jövedelmi helyzete. Vizsgálatunk alapján úgy tűnik, hogy leginkább a 18-39 évesek 

számolnak be jövedelmi helyzetük változásáról (a legalsó életkori csoportban többen jelentős 

romlásról számolnak be) míg a középkorúak és idősek jövedelmi helyzetében jelentős romlás 

nem következett be.  

 

A kérdőíves kutatásban rákérdeztünk arra is, hogy összességében egy 10-es skálán a 

válaszadó mennyire elégedett az életével. Az adatok alapján úgy látszik, hogy van némi 

kapcsolat az életkor és az elégedettség között: a fiatalok körében inkább a 6-8-as érték, a fiatal 
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felnőttek elégedetlenebbnek tűnnek (1-2-es érték is volt, illetve 6-8-as érték), a középkorúak 

közül sokan elégedetlenek, míg az idős korosztályban többen választották az 5-ös kategóriát 

és ebben a kategóriában fordult elő, hogy senki nem választotta a 10-es értéket.  

 

Szignifikáns kapcsolatot találtunk azonban aközött, hogy hány éves valaki és mennyire érzi 

stresszesnek az életét (Cramer V: 0,37). Az idősek kevésbé érezték életüket stresszel telinek: 

majdnem fele ennek a korosztálynak 5-ös vagy annál kisebb értéket adott a 10-es skálán.  

 

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan értékelik az emberek egészségi 

állapotukat. Itt is összefüggés mutatkozott az életkor és a vélemény között (Cramer V:0,4). A 

fiatal korosztály jónak tartotta testi-lelki kondícióját, míg az idősek háromnegyede 

kifejezetten rossznak ítélte azt meg. Az emberek összességében 70%-ban úgy vélték, hogy 

egészséges életmódot élnek.  

 

A berentei egészségügyi ellátást az idősebb korosztály nagyon jónak értékelte.  
 
 

Rákérdeztünk arra is, hogy a különféle életkori csoportokhoz tartozók rendelkeznek-e 

krónikus betegséggel.  

 
4. ÁBRA. KRÓNIKUS BETEGSÉG MEGLÉTE KÜLÖNFÉLE KORCSOPORTOKBAN 

 

 
 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

Ahogyan azt sejteni lehet, főleg az idősebb korosztályok számolnak be krónikus 

betegségekről. Az idősek körében ennek aránya 80%. Érdekes ugyanakkor és meglepő is, 

hogy a 18-25 évesek körében is magas - 40%-os - a krónikus betegségek aránya.  
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Készítettünk egy érték-vizsgálatok is, melyben bizonyos általában fontosnak tartott értékekre 

kérdeztünk rá.  

 

Vizsgálatunk alapján az a kép rajzolódik ki, hogy a pénz minden korosztálynak egyformán 

fontos. A vallás esetében egyértelmű, hogy az főleg az idősek számára bír nagy jelentőséggel, 

ugyanakkor érdekes módon a 18-25 évesek körében is többen említették, mint fontos 

erőforrást a mindennapok során. A legfontosabb értékek egyike egyértelműen a család: ez 

korosztálytól függetlenül 4-es, 5-ös értéket kapott. Az is egyértelműen látszik, hogy minél 

idősebb valaki, annál fontosabb a számára a hagyományok tisztelete (Cramer V: 0,36).  

Leginkább a fiatal felnőtteknek és a közékorúaknak fontos a környezet védelme.  
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SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA 

TURISZTIKA ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

 

A borsodi bányavidék a XIX. század utolsó harmadában a nagy gazdasági változások idején 

bontakozott ki. Ekkor vált jelentőssé a megye gyáripara és így az ahhoz kapcsolódó bányászat 

is. Ez a folyamat egészen az 1980-as évekig tartott, ekkor azonban mind a szén-, mind az 

ércbányászat gazdasági megítélése megváltozott. Ezt a helyzetet erősítette, hogy az új 

növekedési pólusként megjelenő szocialista városok – köztük Kazincbarcika – jobb 

lehetőségeket nyújtottak, mind életkörülmények, mind kereseti lehetőségek tekintetében 
35

. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalkoztatási struktúrájában jelentős szerepe volt a 

szénbányáknak és az ércbányászatnak. Napjainkra, a folyamatos bányabezárások 

következtében, lezárult egy korszak. Az egykori bányásztelepülések magukra maradtak 

anélkül, hogy a foglalkoztatási és egyéb gondok megoldására egységes, ugyanakkor a helyi 

viszonyokat figyelembe vevő, terv született volna 
36

. A gazdasági szerkezetátalakítás 

következtében a bányabezárások már az 1960-as években elkezdődtek, majd tovább 

folytatódtak az 1970-es és 1980-as években is. A folyamat, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében, 2004 februárjában ért véget, amikor befejeződött a Borsodi Szénbányák 

felszámolási eljárása és a vállalatot, mint gazdálkodó szervezetet megszűntették. A turizmus, 

mint alternatív lehetőség az utóbbi években az egykori bányásztelepüléseknél is előtérbe 

került, azonban csak azon települések esetében van reális foglalkoztatási és gazdasági 

lehetőség ehhez a szolgáltatási ágazathoz kapcsolódóan, ahol a hagyományok, a ipari és 

kulturális örökség emlékei rendelkezésre áll (pl. Rudabánya).  

 

Berente múltja is szorosan összefonódik a megye szénbányászatával, hiszen ehhez 

kapcsolódóan vált lehetségessé, hogy itt működhessenek olyan üzemek, mint a Szén‐ és 

Kátrányipar Kft, Borsodi Hőerőmű Vállalat, Központi Szénosztályozómű, és a Központi 

Bányagépjavító üzem. Az empirikus vizsgálat eredményeként azonban kiderült, hogy a 

                                                                 
35

 Siskáné Sz. B. 2001: A bányászat válsága és következményei a Kazincbarcikai kistérség néhány településének 

példáján, Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája, Pécs, CD kiadvány, 6 p. 
36

 Siskáné Sz. B. 2008: Az egykori bányászfalvak jövője Borsod-Abaúj-Zemplén megyében; In.: Orosz Zoltán-

Fazekas István szek.: Települési Környezet Debrecen, pp.: 222-228 
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helyiek nem igazán gondolják úgy, hogy ez a kulturális örökség lehetőséget nyújtana a 

település jövőjének alakításához, valamint nem is igazán tartják számon, mint különleges, 

egyedi értéket. A válaszadók közül mindössze egy említette a településre jellemző 

rendezvények között a bányásznapot.  

 

A lakóhely és a környék turizmusáról általánosságban a válaszadók azt mondták, hogy a 

turisztikai lehetőségek nem igazán vannak jelen a településen, inkább gyengének 

minősítették, aminek hátterében több tényező is áll: 

 Közlekedési helyzet, Berente zsáktelepülés, így a megközelíthetősége kissé nehézkes 

 Nem igazán vannak jelentős kulturális látnivalók, valamint népi hagyományok, vagy 

gasztronómiai különlegességek 

 A turisztikailag hasznosítható tényezők közül, egyedül a horgász tavat emelték ki a 

válaszadók közül többen. 

 

Arra a kérdésre, hogy „ Milyen turisztikai látványosságokat tart a legfontosabbnak lakóhelyén 

és annak környékén?” az alábbi válaszokat kaptuk. 

A környék turizmusával kapcsolatosan a következő látnivalókat emelték ki: 

 Miskolc,  

 Aggtelek,  

 Mezőkövesd,  

 Boldogkőváralja. 

 Miskolctapolca,  

 Bükk,  

 Szilvásvárad,  

 Eger,  

 Vizsoly, 

 Ipari örökségek Rudabánya 

 Edelény kastély. 

 

Korábbi kutatásaink alátámasztották azt a tényt, hogy az emberek által elsősorban említett 

turisztikai desztinációk általában a közvetlen földrajzi terekhez kapcsolódnak, hiszen például 
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itt sem kerültek említésre olyan nevezetességek melyek a megye ismert helyeihez 

kapcsolódnak, mint például Tokaj, Sárospatak (Végardó), vagy akár Szerencs. 

Berente kapcsán a legtöbben a halas tavat említették, megjelent még a Szepessy kastély és a 

kastélykert, valamint a természeti környezet is, említették a bányaépületet, és a református 

templomot a haranglábbal.  

Az általános vélemény az, hogy a jövő szempontjából a turisztikai fejlesztések szerepét 48%-a 

a válaszadóknak nagyon fontosnak, vagy fontosnak tartja (1. ábra).  

 

1. ÁBRA LAKÓHELYE ÉS TÁGABB KÖRNYÉKE ESETÉBEN MENNYIRE ÍTÉLI FONTOSNAK, A JÖVŐ 

SZEMPONTJÁBÓL, A TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKET? 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

Berentén nincs a településre jellemző hagyományos étel, és nincs olyan akcentus, tájszólás, 

ami csak erre a településre és régióra jellemző dialektus. A településre jellemző rendezvények 

közül a következőket említették a válaszadók: falunap, Augusztus 20-ai ünnepség, Május 1-ei 

ünnepség, Berentei Tó Napok, Szüreti Felvonulás és bál, gyermeknap, horgászverseny, aratási 

ünnepség és bál, Kazincbarcikától való elválás évfordulója. Megállapíthatjuk, hogy a helyi 

jelentőségű rendezvények szép számmal vannak jelen a településen, azonban ez a nagyobb 

volumenű turisztikai fejlesztésekhez nem elégséges alap.  

29% 

19% 

8,50% 

9,60% 

9,80% 

nagyon fontos fontos közömbös 

kevésbé fontos egyáltalán nem fontos 
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A jövő szempontjából tehát inkább fontosnak tartom kiemelni a következő kérdésre kapott 

válaszokat: „Az idegenforgalmon kívül milyen tevékenységekben, fejlesztésekben látja 

lakóhelye jövőjének zálogát?” 

 

2. ÁBRA. AZ IDEGENFORGALMON KÍVÜL MILYEN TEVÉKENYSÉGEKBEN, FEJLESZTÉSEKBEN LÁTJA 

LAKÓHELYE JÖVŐJÉNEK ZÁLOGÁT? 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014. 

 

Berentén mind a foglalkoztatási, mind az általános gazdasági helyzet jobb, mint a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében jellemző mutatók.  

A válaszok között mégis található két olyan általános érvényű tényező említése, melyek az 

egész megyére jellemzőek és Berente esetében is gondot okoznak a válaszadók megítélése 

szerint.  

Az egyik a fiatalok elvándorlás, és annak hangsúlyozása, hogy számukra kellene olyan 

körülményeket teremteni, hogy a településen maradjanak.  

A másik, hogy a közmunkák helyett fontos lenne állandó és hosszútávon biztonságot jelentő 

munkahelyeket teremteni. A 2. ábra ezt az igényt alá is támasztja, hiszen a válaszadók 

20,38%-a hangsúlyozta a munkahelyteremtés fontosságát. A válaszadók 8,15%-a említette a 

mezőgazdaságot, és 4,8% ezen belül kiemelte az állattartást. 7,14%-a a válaszadóknak a 

20; 38% 

4; 8% 
8; 15% 

7; 14% 

3; 6% 

8; 15% 

2; 4% 

munkahelyteremtés állattenyésztés mezőgazdaság 

megújuló energia bányászat, erőmű ipar 

közlekedés 
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megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekben, míg 8,15% az ipar fejlesztésében 

látja a jövő zálogát. 3,6%-os válaszadási aránnyal megjelenik a korábbi évekhez kapcsolódó 

bányászat és erőmű újraindítás.  

 

Összegezve az eredményeket megfogalmazható, hogy a berenteiek reálisan látják a 

településük jövője szempontjából számottevő esélyeket. A turizmushoz kapcsolódó 

lehetőségeket pedig jól használják, és számos rendezvény szolgálja ezt a szektort, vagyis a 

helyi potenciál kiaknázásra került.  
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Havasi Virág 

A jelen, a lehetséges jövők és fejlesztési lehetőségek 

 

A tanulmánykötet utolsó írásában arra a kérdésre keresünk választ, hogy mennyire kötődnek a 

településen élők Berentéhez, mit tartanak rossznak és jónak a településen, milyen fejlesztési 

lehetőségeket látnak, amelyek a település jövője szempontjából szerintük meghatározó lehet.  

 

A kérdőíves kutatás során a fenti dimenziókat az alábbi kérdések segítségével mértük: 

 Szeret-e Berentén élni?  

 Mi a három legjobb és három legrosszabb dolog Berentén? 

 Ha Ön lenne a polgármester, mi lenne az első három intézkedése? 

 

A válaszadók 90%-a szeret, 10%-a nem szeret Berentén élni. Ennek ellenére 18% tervezi, 

hogy elköltözik a településről. 

 

Hogy miért szeretnek az emberek Berentén élni és min változtatnának? 

 

Legtöbben (47) fő az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatásokat említette. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy voltak olyanok is (5 fő), aki a problémák között sorolta fel a túlzott 

segélyeket, az önkormányzat pazarló hozzáállását. Arra a kérdésre pedig, hogy 

polgármesterként mi lenne az első három intézkedése, 9-en említették a segélyek 

visszafogását, további 8-an az önkormányzat gazdálkodásának átgondolását (vagy ezzel rokon 

gondolatokat, mint pazarlás megszüntetése, jobb kezelés, stb.) 

23 válaszadó azért szereti Berentét, mert szép természeti környezetben fekszik, további 10 

pedig azért mert szép. 26-an azt szeretik a településen, hogy csendes, nyugodt.15-en értékelik, 

hogy biztonságos hely (van, aki kifejezetten a cigány bűnözés hiányára utalt). 9 fő dicsérte a 

települést amiatt, hogy fejlődik, megújul. 7-en azt emelték ki, hogy vannak 

munkalehetőségek. Érdekes módon 8 fő viszont panaszkodott a munkalehetőség hiányára - 

közülük van, aki külön kiemelte, hogy „rendes”, azaz nem közmunka az, ami hiányzik. A 

polgármesterként teendő első három intézkedés között is 19 ember válaszolta, hogy 

munkahelyet teremtene. Legtöbben persze csak így általánosságban fogalmaztak. 

Szintén heten dicsérték a polgármestert, önkormányzatot. 
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6 fő a családias hangulatot, szintén 6 fő a barátságos embereket szereti Berentén. E téren is 

vegyes képet mutat a település, hiszen a negatívumok között 19-en is az emberek hibáit 

sorolták (civakodás, gyűlölködés, félelem, rosszindulat, rafináltság, kétszínűség, egymásra 

nem odafigyelés, stb.).  

Egy vagy két ember említette még, hogy rendezett, tiszta, jó az óvoda, jó az iskola, kevés az 

ember, jó, hogy itt a tó, sportpálya, gyár, énekkar, az öregeknek való segítségnyújtás. 

A problémák között a levegő minőségét és környezetvédelmi problémákat említett 16 fő. 

15 fő a gyár közelségét hozta fel  negatívumként (noha emiatt gazdag a település). 

13 fő panaszolta, hogy egyre több a cigány lakos. Ez annál a kérdésnél is felmerült, hogy mit 

tenne polgármesterként a kérdezett: 8-an a cigányok bevándorlásának megállítását (egy 

ráadásul még fizetne is a cigányoknak, hogy elköltözzenek). 

11 fő említette, hogy a fiataloknak nincs szórakozási lehetőségük, elmennek, a falu 

elöregszik. 

A korrupciót, illetve, hogy különbség tétel van a családok között, előnyben részesítések 

vannak, 6-an említették problémaként. 

3-an a rossz buszközlekedésre, 3-an arra utaltak negatívumként, hogy Berente zsák település. 

 

Egy-két említéssel az alábbi dolgokat kifogásolták még a válaszadók: nincs cukrászda, 

ruhabolt, túl sok a bolt (nagy a konkurencia és a vevőkön csapódik le), nincs összetartás, 

tehetetlenség van, elzártság, nincs fejlődés, csúnya a kastély, mindenki másokkal foglalkozik, 

rossz a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző, rossz a közösségi programok minősége, 

nincsenek kulturális programok, nincs szólásszabadság, nincs szolgáltató ipar, gyenge az 

óvoda, sok a beton épület. 

 

A polgármesterként teendő első intézkedések között a fentebb már említett 

munkahelyteremtés és a cigányok bevándorlásának megállítása mellett a leggyakrabban 

említett teendő a fiatalok helyzetének javítása volt. Voltak, akik a szórakozási lehetőségre 

gondoltak, mások a fiatalokra való odafigyelésre, foglalkoztatásukra, érdekérvényesítési 

lehetőségeik növelésére, fiatalok lakáshoz jutásának támogatására. 

6-an alternatív energia termelésbe kezdenének (ki szél, ki napenergiát említett). 

7-en a település fejlesztéséről beszéltek- de csak így, általánosságban fogalmazva. 
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Az említetteken kívül az alábbiak szerepeltek első teendő között: 

 26-os úton kerékpár út 

 26-os úton buszmegálló 

 bölcsőde 

 rend 

 étterem 

 termál strand, gyerek strand 

 öregek otthonában a létszámproblémák megoldása 

 tetű probléma megoldása 

 intézményvezetők, önkormányzati dolgozók lecserélése 

 utak rendbetétele 

 diszkó létrehozása 

 családbaráttá tenni a települést 

 erdőtelepítés 

 faluház 

 játszótér 

 termőföld hasznosítás 

 beszélgetős szórakozó hely kialakítása 

 szolgáltató ipar fejlesztése 

 szabadidő park 

 kirándulások szervezése 

 kóbor állatokkal emberségesebb bánásmód 

 felnőttek számára sport lehetőségek (pl. utcai kondi eszközök) 

 ellenségeskedés felszámolása 

 egészségmegőrző program 

 V-ös porta megnyitása az autó forgalomnak 

 panzió nyitás 

 komoly döntések előtt lakosság megkérdezése (pl. BorsodChemnek 

600 millió) 

 

A jövőbeli fejlesztési irányok tekintetében a többség bármire nyitott lenne, hisz ipari üzem 

(pl. szakmunkásokat és speciális képesítést igénylő termékgyártó üzem) létesítésével a 

válaszadók 60%-a egyetértett. Ugyanígy támogatnák a munkahelyteremtést ipari üzem, pl. 

betanított munkást igénylő összeszerelő üzemlétrehozásával (59%), és a munkahelyteremtést 

mezőgazdasági fejlesztés, zöldség, gyümölcstermesztés és feldolgozás révén (65%). 

Mezőgazdasági fejlesztéseket, állattartás bővítését, vágópont, feldolgozóüzem létrehozását 

még nagyobb arányban támogatnák a kérdezettek: 73%-uk. 

Az egyéb javaslatok között szerepelt a bányászat (1 említés), tésztaüzem (2 említés) és a 

hőerőmű újraindítása (1 említés). 
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A kutatás megrendelője kíváncsi volt arra, hogy mi a település lakóinak véleménye a 

kastélyról és annak jövőbeni sorsáról. A kastélyt a válaszadók zömében elhanyagoltnak 

tartják, a kertet viszont szépnek. A válaszadók 91%-a támogatja azt, hogy az önkormányzat 

kisajátítsa vagy megvásárolja az ingatlant. A támogatók több, mint fele nem magyarázta 

véleményét, néhányan pontosítottak, hogy csak a vásárlást támogatják, a kisajátítást nem. 

Ketten hangsúlyozták, hogy csak reális áron történjen az adásvétel. A vélemények 

indoklásában szerepelt az épület állagmegóvásának fontossága, nyolcan a kulturális, 

közösségi célú hasznosítást javasoltak (pl. rendezvény szervezést), négyen csak 

általánosságban javasolták, hogy hasznosítsák valamire a kastélyt.  

A felújítást, kisajátítást ellenzők jellemzően nem magyarázták meg véleményüket, de ketten 

említették, hogy túl drága lenne, egy válaszadó szerint pedig felesleges a felújítás, mivel 

homokkőből épült az épület és gyakorlatilag újat kellene építeni. Egy fő hangsúlyozta, hogy 

fontos lenne, hogy ne csak egyes csoportok élvezhessék a kastély szolgáltatásait (csak idősök, 

csak gyerekek). 

Azok a válaszadók, akik támogatnák a kastély helyi védelem alá helyezését vagy műemlékké 

nyilvánítását és közösségi célú (pl. hely- és ipartörténet történeti múzeum, faluház, stb.) 

hasznosítását, az alábbi hasznosítási lehetőségeket javasolták. 

 12 fő: múzeum (ipartörténeti, bányászati, helytörténeti, iskola történeti, tájház 

 10 fő: faluház 

 1 fő: önkormányzatot kellene ide költöztetni 

 3 fő: fiatalok szórakozási lehetőség 

 1 fő: gyerekeknek óvoda 

 1 fő: szociális otthon 

 1 fő: panzió, étterem 
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Térkép melléklet 

 

A térképeket Vágó János készítette 

1. TÉRKÉP. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KISTÉRSÉGEI  
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2. TÉRKÉP. A NÉPESSÉG NAGYSÁGA A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉG EGYES TELEPÜLÉSEIN, 2014.  

 

Forrás: KSH adatok alapján Vágó János szerkesztése 
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3. TÉRKÉP. SZÜLETÉSI RÁTA A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉG EGYES TELEPÜLÉSEIN, 2014.  

  

KSH adatok alapján Vágó János szerkesztése 
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4. TÉRKÉP. HALÁLOZÁSI RÁTA A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉG EGYES TELEPÜLÉSEIN, 2014.  

 KSH adatok alapján Vágó János szerkesztése 
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5. TÉRKÉP. BELFÖLDI VÁNDORLÁSI RÁTA A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉ EGYES TELEPÜLÉSEIN, 2014.  

 KSH adatok alapján Vágó János szerkesztése 
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6. TÉRKÉP. A MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉG EGYES TELEPÜLÉSEIN, 2014.  

 KSH adatok alapján Vágó János szerkesztése 
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7. TÉRKÉP. A MEGÉLHETÉS FORRÁSAI BERENTÉN (UTCÁK SZERINT, 2014)* 

 

Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014, Vágó János szerkesztése 

*megjegyzés: A térkép alapján cask korlázotott összefüggéseket lehet megfogalmazni tekintettel arra, hogy volt 

olyan utca, ahol csak egy háztartás vállalkozott a kutatásban való közreműködésre.  
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8. TÉRKÉP. A LAKOSOK LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉGE BERENTÉN (UTCÁK SZERINT, 

2014)* 

 
Forrás: Berente kérdőíves kutatás 2014, Vágó János szerkesztése 

*megjegyzés: A térkép alapján csak korlázotott összefüggéseket lehet megfogalmazni tekintettel arra, hogy volt 

olyan utca, ahol csak egy háztartás vállalkozott a kutatásban való közreműködésre.  
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