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BEVEZETÉS 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főpályázó, továbbá a Zalaegerszegi 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, illetve a Zalaegerszegi Gondozási Központ, mint 

konzorciumi tagok, sikeresen pályáztak a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 számú Modellkísérleti 

program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására projektre, melynek helyi célja, a 

Zalaegerszeg város területén működő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások összehangolása, 

fejlesztése, valamint hatékonyabb segítő hálózat kialakítása.  

Az „Egymásra hangolva” címet viselő zalaegerszegi program egyik kiemelt része, a település 

szociális térképének elkészítése. A szociális térkép szervesen illeszkedik a projekthez, amennyiben 

jelentősen hozzájárul a programban vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátások rendszerének 

hatékonyabbá tételéhez, fejlesztéséhez, valamint szakmai segítséget nyújt a helyi 

társadalompolitikai döntések meghozatalához.   

A fentiek fényében a megyeszékhelyről készítendő szociális térkép célkitűzése, hogy a lakosság 

körében felmért reprezentatív kérdőíves vizsgálat eredményeit felhasználva, egyfajta képet kapjunk 

Zalaegerszeg lakosságának szociális helyzetéről, a város lakosságának szociális szükségleteiről és 

problémáiról, valamint a már működő szociális és gyermekjóléti alapellátások rendszerének 

működéséről.  

 

I. ELMÉLETI MEGALAPOZÁS 

Ebben a fejezetrészben a szociális térkép eszközével ismerkedhetünk meg. Érinteni fogjuk a 

szociális térképnek a használhatóságát és hasznosíthatóságát; történelmi alakulását; jelenlegi 

formáját; illetve röviden bemutatjuk Zalaegerszeg város korábbi szociális térképeit. 

 

I.1. A SZOCIÁLIS TÉRKÉP „MŰFAJA” 

A szociális térkép egy település adott pillanatban „lefotózott” állapota, melyben benne van annak 

múltja, még inkább jelene, s felhasználható a jövőben kívánt célok meghatározására is. 

 

I.1.1. Mire jó a szociális térkép 

A szociális térkép jellemzően a lakosság állapotát felmérő pillanatfelvétel, annak helyzetét, 

problémáit és elvárásait megfogalmazva. A szociális térképhez csatolt kutatás a helyi társadalom 

sokdimenziós (vagyoni-, egészségügyi-, oktatási-, lakásügyi- és munkaerőpiaci helyzet, életviteli 

szokások stb.) strukturális állapotát méri fel.  

A szociális térképek nagy előnye, hogy a helyi társadalomról az általános ismereteknél és 

statisztikai adatoknál többet képes nyújtani. Ez a „többlet” az információk mélységében és 
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minőségében van, utóbbi esetén érzelmek, vágyak, attitűdök megnyilvánulásának is helye van egy 

ilyen vizsgálatban. Emellett képes megmutatni a helyi társadalom rétegződését a különböző 

dimenziókban, a helyi társadalom viszonyrendszerét, illetve a problémák térbeli elhelyezkedését. A 

szociális térkép a lakossági felmérés mellett a település szociális ellátó rendszerét is szemügyre 

veszi, hogy megnézze, hogy az egyes társadalmi problémák és szükségletek, illetve a szociális 

ellátó rendszer mennyire illeszkedik egymáshoz, vagyis milyen a segítő rendszer hatékonysága. 

Vagyis a szociális térkép egyfelől szükségletfelmérés, másfelől - előbbire történő reagálásként - 

benne rejlik az ellátástervezés is.  

Sok mindenre lehet felhasználni a szociális térképet, illetve több minden vonatkozásában várható 

hatása: 

 kézzelfogható formában határozza meg a lakosság egyes csoportjainak szociális jellemzőit 

(a szolgáltatásokat igénylő kliensek és nem kliensek állapotának, helyzetének felmérésén át) 

 felméri a lakosság problémáit (problématérkép) 

 a lakosság egyes csoportjainak azonosítható, összehasonlítható szükségleteinek, igényeinek 

meghatározását teszi lehetővé (szükséglettérkép) 

 különféle szociális problémacsoportok és problémás lakossági csoportok térbeli 

elhelyezkedését kirajzolja, és ezek összevetését lehetővé teszi  

 bemutatja, hogyan helyezkednek el a szociális ellátó intézmények, s az ellátási körzetükbe 

tartozó klienscsoportok, s az intézmények kapacitása mennyire tud megfelelni ennek 

 beazonosíthatóvá teheti az egyes problémák összefüggéseit, s a problémacsoportok, illetve 

problémás csoportok közötti átfedéseket 

 a település humánerőforrásának gyengeségeit és erősségeit megmutatja 

 lakossági „hangulatjelentést nyújt  

 a lakosság alternatív problémamegoldó technikái is felszínre kerülhetnek (melyek az 

intézményesült ellátás részeként is használható lehetőséget jelenthetnek az igények 

kielégítésére) 

 újfajta szükségletek iránti igényt tárhat fel 

 földrajzilag is azonosíthatóvá teszi a szolgáltatásszervezési feladatokat 

 a pályázati programhoz (szervezetfejlesztés, módszertani ajánlások, szolgáltatási kézikönyv) 

segítség 

 könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok meghatározását, továbbá a hosszútávú 

szociálpolitikai stratégia kidolgozását 

 növelheti a szociális érzékenységet és lojalitást 

 aktivizálhatja a politikai- és közszereplők, valamint a szakemberek együttműködését. 
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I.1.2. A szociális térkép használatának történetisége 

A mai formájában ismert szociális térképek intenzív használata a ’90-es évekre vezet vissza, amikor 

is sorra születtek meg Magyarország kisebb-nagyobb településeinek szociális térképe. S 

napjainkban is - a lehetőségekhez mértem - élnek ezzel a települések vezetői. Az eredményeket 

tekintve ezeknek egy része megmaradt a leíró jelleg mellett, s jobbára „kirakatként” funkcionált, s 

csak kisebb részét hasznosították fejlesztési célokhoz. 

A szociális térképezés módszere azonban nem ez időből származik, hanem jóval korábbra nyúlik 

vissza. A szociális térkép elődének nevezhető problématérkép alkalmazásának módszere, a chicagói 

városszociológiai iskola korára vezethető vissza, az 1920-30-as évekből. Az akkori Chicagói 

Egyetemen szerveződő humánökológia megközelítést alkalmazó tudósok – köztük Ernest W. 

Burgess, Roderick D. McKenzie, Louis Wirth, Harvey Zorbaugh, Ernest Mowrer, Clifford R. Shaw 

– a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek viszonyát, érdekviszonyát, illetve a térbeli konfliktusokat 

vizsgálták a településhálózat egészében. A chicagói iskola kutatói a „mindennapi élet 

szociológiáját” követték úgy is, hogy maguk a terepen vizsgálódva fogalmazták meg téziseiket, és 

úgy is, hogy szociális érzékenységükből és tudói elhivatottságukból fakadva a tényleges korabeli 

társadalmi jelenségeket kutatták. 

Empirikus módszerükben a település térképén bejelölték a társadalmi problémák szempontjából 

kiemelt adatokat (szociális indikátorokat), mint születés, halál, jövedelmi viszonyok, iskolázottsági 

szint, hol élnek jellemzően nagycsaládosok, idősek, bevándorlók, migrációs minták stb. Majd 

ezeket a megjelenő adatokat összevetették olyan helyben megjelenő problémákkal, mint a 

csecsemőhalandóság, bűnözés, szegénység, slummosodás, gettosódás, alkoholfogyasztás, 

prostitúció, fiatalkori bandák, etnikai konfliktusok stb. Mindezek eredményeképpen a település 

természetes „lakó képződéseit”, övezeteit állították fel, egyszersmind térszerkezeti modellben 

lerajzolva a települést, s a mögötte zajló térszerkezeti viszonyokat. 

Ez az eredeti metódus anno a problémákra való felhívás jellegével született, s annak vizsgálatára, 

hogy olyan szociális indikátorokat tárjon fel, melyek nagy valószínűséggel problémahelyzetek 

kialakulását eredményezik/eredményezhetik. 

 

I.1.3. A mai szociális térkép 

A chicagói problématérkép módszere több szempontból változott a későbbi szociális térkép 

vonatkozásában.  

 A felhasználandó adatok, indikátorok kiválasztása és gyűjtése bár ma is kutatói feladat, 

de az idők során lényegében standard szociális indikátorok, s hozzájuk fűzött kérdések 

állnak rendelkezésre, melyekből lehet válogatni településtípustól függetlenül, s 
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lényegében ezekhez kapcsolódnak a speciális, helyi viszonyokra rákérdező kérdésekben 

rejlő adatok.  

 A szociális térkép olyan típusú problématérkép, mely jellemzően adott település 

szociális jellegű problémáját igyekszik feltárni, s ebből a szempontból egy adott 

szempont vagy néhány szempont szerint leszűkített problématérkép. Jellemzően az 

alacsony képzettségű, rendszeresen segélyezett, munkanélküli, idős, több gyerekes, 

egészségügyileg korlátozott, szegény stb. lakosságra és ellátó rendszerükre irányul a 

figyelme.    

 A szociális térkép célját tekintve nem elsősorban a leíró jellegénél marad meg, hanem 

településfejlesztési célzattal kezdték alkalmazni (különösen a szociális ellátó rendszer és 

a közigazgatás területén). Az egy másik kérdés, hogy ezt a célját nem minden esetben 

használták ki (vagy nem tudták kihasználni). 

 A szociális térképet nem alkalmazzák a település térszerkezetének felállítására. 

 A mai elkészült szociális térképek többsége nem alkalmazza az eredeti módszerben 

alapot adó tényleges térképezés eszközét, inkább statisztikai tömörítésekben jelennek 

meg az adatok, s nem térképes formában. 

„A szociális térkép készítésének nincsen egységes módszertana, sőt a szociális térképnek, mint 

fogalomnak sincsen egyetlen lehetséges meghatározása.”
1
  

Ha jellemezni szeretnénk a rendelkezésre álló szociális térképek többségét, akkor a következő 

megállapításokat tehetjük:
2
 

 a szociális térkép készítése alatt a szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatását 

értik (némely helyen kiegészítve ezt az oktatási intézmények bemutatásával), s ezt 

egészíti ki általában (de nem minden esetben) empirikus szociológiai lakossági felmérés 

 a szociális és gyermekvédelmi (és oktatási) intézmények bemutatása jellemzően leíró 

jellegű, benne elsősorban a meglévő dokumentációk, illetve statisztikai és egyéb további 

adatok másodelemzése 

 a lakossági felmérésben visszatérő, standard adatokra kérdeznek rá:  

 demográfiai adatokra 

 a háztartások és családok szerkezetének, összetételének vizsgálatára 

                                                 
1
 Szabó-Tóth et al, 2012: 209. 

2
 Többek között:  

Miskolc szociális térképe: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/miskolcterkep.pdf  

Székesfehérvár szociális térképe: http://www.echosurvey.hu/_user/downloads/kutatasi_beszamolo/t-szocterkep1.pdf 

Biatorbágy szociális térképe: http://biatorbagy.hu/system/files/szoc_terkep.pdf 

Budapest XV. kerület szociális térképe:  

http://www.bpxv.hu/docok/koncepciok/XV_kerulet_szocialis_terkep_2009.pdf 

Szolnok szociális térképe: http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2007/cikkek_pdf/Szarvak_Tibor.pdf 

(Letöltési idejük: 2014. május 31.) 

http://www.echosurvey.hu/_user/downloads/kutatasi_beszamolo/t-szocterkep1.pdf
http://biatorbagy.hu/system/files/szoc_terkep.pdf
http://www.bpxv.hu/docok/koncepciok/XV_kerulet_szocialis_terkep_2009.pdf
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2007/cikkek_pdf/Szarvak_Tibor.pdf
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 lakásviszonyokra 

  a jövedelmi, anyagi helyzetre 

 gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet (foglalkoztatás, munkanélküliség) 

alakulására 

 a kulturális tőke jellemzőire (kulturális „fogyasztás, szabadidő felhasználás) 

 egészségi állapot mutatóinak és a devianciák ismertetésére 

 a kapcsolati hálók bemutatására 

 továbbá vannak olyan kutatások, melyek rákérdeznek a családok 

szubjektíven észlelt életminőségére, életviteli szokásaira 

 valamint kutatják a szociális és gyermekvédelmi ellátások ismertségét, az 

ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat 

 a fenti ún. kemény adatokkal dolgozó vizsgálatok mellett, – melyet jellemzően 

statisztikai összesítésekből, vagy nagy mintás, reprezentatív survey vizsgálatokból 

lehet nyerni – vannak olyan kutatások, ahol ezek kiegészülnek az ún. lágy adatokkal, 

melyek elsősorban a kvalitatív kutatási eszközökkel nyerhető – jellemzően interjús 

módszerrel beszerzett – mélyebb, intimebb, részletesebb, „minőségi” információkat 

szolgáltatják 

 a legtöbb esetben a szociális térképek feltérképeznek és nem a szó igazi értelmében 

térképesítenek. 

 

Jelen kutatásunkban természetesen mi is felhasználtuk az elődök tapasztalatait, illetve részben 

merítettünk a hagyományos szociális térképek módszertanából. A fenti jellemzők fényében az 

általunk készített szociális térkép a következő ismérvekkel bír: 

 visszatérve a chicagói iskola gyökereihez, tanulmányunkban nemcsak „feltérképezünk”, 

hanem a szociális térképet a térinformatika térkép fogalmának értelmében is használjuk, 

vagyis törekedünk az adatok valódi, térképes formában történő megjelenítésére, grafikus 

ábrázolására 

 átfogó képet adunk Zalaegerszeg város lakosságának szociális helyzetéről (a standard 

kérdések mellett, más korábban nem tárgyalt témákat is beveszünk a kutatási kérdések közé) 

objektív mérőszámok és szubjektív vélekedések segítségével, globálisan és kiemelt 

kérdéseknél területi bontásban is  

 bemutatjuk a lakosságnak a szociális és gyermekvédelmi intézmények felé megmutatkozó 

érdeklődését, valamint igénybe vételének mennyiségi és minőségi paramétereit 
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 tematikus térképeket készítünk térinformatikai eszközök segítésével területi bontásban a 

szociális szempontból kiemelt fontosságú témákra való tekintettel
3
 

 a lakosság szociológiai dimenziók mentén való jellemzése mellett képet adunk a 2011-es 

népszámlálási adatainak tükrében a település és a lakosság szociodemográfiai hátteréről, 

valamint a városban működő szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszerről 

 a szociális térképnél felhasználható módszerekből elsősorban a „kemény” adatokat tükröző 

kérdőíves vizsgálatot használjuk, valamint a már meglévő statisztikai adatok és egyéb 

korábbról rendelkezésre álló dokumentációk másodelemzését végezzük el.  

 

I.2. A KORÁBBI SZOCIÁLIS TÉRKÉPEK 

Zalaegerszeg városa azon települések közé tartozik, melyben meghatározott időközönként (ha nem 

is előirányzottan) folyik szociális térkép felmérés. Eddig két szociális térkép készült el. Az első az 

1995-1996-os, a második a 2001-2002-es évek kutatásaiból származik, illetve ezekhez csatlakozik a 

mostani 2013-2014-es szociális felmérés, mindegyik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata megbízásából és támogatásával készült. 

Az első két szociális térkép kutatását Nadrai Lászlóné Lippai Mária szociológus vezette, így a két 

kutatás sokban hasonlít egymáshoz mind a tartalmi összetevőiben, mind módszertanában, valamint 

a dokumentációk kivitelezésében is. Ennek legnagyobb haszna, hogy biztosítani tudta ezzel a 

folyamatosságot és az időbeli összevetést, vagyis a változások követését. Természetesen a 2013-as 

vizsgálat is kiinduló pontnak használta a korábbi szociális térképből származó eredményeket, illetve 

magának a kutatásnak a lefolytatását, több összehasonlítható kérdést is benne hagyva a mostani 

kérdőívben. Ugyanakkor nem szükségképpen követtük a korábbi felméréseket egy az egyben, 

hiszen a változó társadalmi körülmények és bizonyos kutatási/tudományos megfontolások erre 

motiváltak. A három meglévő szociális térképet összehasonlítva módszertanilag a következő 

megállapításokat tehetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 A kutatás során használt körzetes bontáshoz Zalaegerszeg város alaptérképét a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal 

Informatikai Csoportja bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1. táblázat Módszertani összehasonlítás Zalaegerszeg város szociális térképei között 

Összehasonlító 

szempontok 

Első szociális térkép Második szociális 

térkép 

Harmadik szociális 

térkép 

1995-1996 2001-2002 2013-2014 

Vizsgálati elem személy személy háztartás a szociológiai 

megközelítés értelmében.  

 

Általános értelemben, a 

hétköznapi 

gondolkodásban a 

háztartást a szűkebb és 

általában együtt élő 

családtagokkal 

azonosítják. 

 Tudományos értelemben 

a háztartás: „az együtt 

lakó és a megélhetési 

költséget megosztó, 

együtt fogyasztó emberek 

csoportja. A háztartás 

tagjai nem szükségképpen 

egy család tagjai vagy 

rokonok” 
4
 

A vizsgálat 

alapsokasága 

az 1995, szeptember 1-i 

népesség-nyilvántartási 

címlista alapján 

Zalaegerszeg 18 éven 

felüli állandó lakossága 

a 2001. október 10-i helyi 

népesség-nyilvántartási 

címlista alapján 

Zalaegerszeg 18 éven 

felüli állandó lakossága 

a 2011-es népszámlálás 

adatait alapján a 

zalaegerszegi háztartások 

A vizsgálat 

alapsokaságának száma 

49.322 fő Zalaegerszeg 

18 éven felüli állandó 

lakossága, ebből 48.368 

főre vonatkozó 

címlistából adódott a 

mintavétel  

49.709 fő Zalaegerszeg 

18 éven felüli állandó 

lakossága 

25.279 zalaegerszegi 

háztartás 

Minta és mintavétel a minta az alapsokaság 

2%-a (967,36 fő) 

kerekítve 1000 fő 

lekérdezése 

a minta az alapsokaság 

2%-a (994,18 fő) 

kerekítve 1000 fő 

lekérdezése 

a minta a háztartások 

közel 4,5%-a (1137.555 

háztartás) 

ebből lekérdezett 1131 

háztartás  

(túlteljesített a 4%-os 

mintához 105 háztartás, 

nem teljesített az 

előirányzott 5%-os 

mintához 133 háztartás)  

Reprezentáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kor, nem és városrész 

(térség) alapján 

reprezentálja az 

alapsokaságot 

kor, nem és városrész 

(térség) alapján 

reprezentálja az 

alapsokaságot 

a háztartások 

kiválasztásában a kor és a 

nem szempontjából 

reprezentáljuk a város 

felnőtt lakosságát (49.847 

fő a 2011-es 

népszámlálás adataival), 

és településrész alapján 

reprezentáljuk a 

településrészek 

lakosságszámát a 4 %-os 

minta alapján 

                                                 
4
 Andorka 1997: 637. 
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Megfigyelési és elemzési 

egység 

megfigyelési egység a 

listán szereplő megadott 

személy 

 

elemzési egység: maga a 

megkérdezett többnyire 

(ritkábban a háztartás 

egésze) 

megfigyelési egység a 

listán szereplő megadott 

személy 

 

elemzési egység: maga a 

megkérdezett többnyire 

(ritkábban a háztartás 

egésze) 

megfigyelési egység a 

kiválasztott háztartásban 

megadott személy 

 

elemzési egység: a 

háztartás minden tagja 

(ritkán kérdezünk rá 

magára a személyre) 

Vizsgált területek demográfiai adatok; 

gazdasági aktivitás; 

foglalkozás, munkahely; 

lakáshelyzet; 

háztartások jövedelmi 

helyzete, bevételi 

források; 

háztartási kiadások, 

fogyasztás jellemzői; 

egészségi állapot, 

orvoshoz fordulási 

szokások; 

szociális gondoskodás, 

támogatások, ellátások; 

szubjektív 

helyzetmegítélés, 

vélemények, közérzet  

demográfiai adatok; 

gazdasági aktivitás; 

foglalkozás, munkahely; 

munkanélküliség 

lakáshelyzet; 

háztartások jövedelmi 

helyzete, bevételi 

források; 

háztartási kiadások, 

fogyasztás jellemzői; 

egészségi állapot, 

orvoshoz fordulási 

szokások; 

szociális gondoskodás, 

támogatások, ellátások; 

szubjektív 

helyzetmegítélés, 

vélemények, közérzet; 

vélemények a városról 

demográfiai adatok; 

anyagi, szociális helyzet, 

fogyasztási szokások, 

kiadások, hitelek, 

bevételi források;  

egészségügyi helyzet;  

szociális ellátó rendszer; 

értékek, vélekedések, 

attitűdök 

(segítségnyújtás, 

helyzetmegítélés); 

párkapcsolati helyzet; 

vélemények a városról 
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II. ZALAEGERSZEG SZOCIÁLIS FELMÉRÉSE 2013-2014 

Az alábbi nagy fejezetben Zalaegerszeg városáról készült, 2013-2014-es empirikus szociológiai 

survey vizsgálat eredményeit tesszük közre, továbbá a már meglévő adatok és dokumentációk 

fényében – nagyban támaszkodva a 2011-es népszámlálási adatokra – mutatjuk be a települést, 

szocio-demográfiai mutatók mentén annak lakosságát, a város szociális és gyermekvédelmi ellátó 

rendszerét, továbbá a megyeszékhely működtetésére hozott különböző helyi stratégiákat. Jellegéből 

adódóan tanulmányunk elsősorban deskriptív szándékú, és arra törekszik, hogy Zalaegerszeg város 

társadalmi állapotának sajátosságait felvázolja.   

  

II.1. ZALAEGERSZEGRŐL, A MEGLÉVŐ ADATOK ÉS DOKUMENTÁCIÓK 

TÜKRÉBEN 

Zalaegerszeg város bemutatását a már rendelkezésre álló dokumentumokban fellehető hivatalos 

adatok részletes bemutatásával kezdjük. Az információk a legutóbbi népszámlálási eredményekből, 

illetve Zalaegerszeg város önkormányzata intézményeinek működését tükröző adatokból 

származnak.  

    

II.1.1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

Zalaegerszeg a nyugat-dunántúli régióban, Zala megye északi részén, az osztrák, szlovén és horvát 

határtól megközelítőleg egyenlő távolságra helyezkedik el.  

 

Zalaegerszeg város környezeti adottságait a változatos, tiszta természeti környezet; a fejlett 

nagytérségi és városi alapinfrastruktúra rendszerek; a fejlesztésre alkalmas saját területek (ipari 

parkok, felsőoktatás, turizmus); jó vasúti és a fejlődő közúti megközelíthetőség jellemzik. A 

korszerűsítésre került Zalaszentiván-Bajánsenyei vasúti elérhetőség lehetővé teszi a szlovén kikötők 

révén az európai és tengerentúli gazdasági elérhetőséget, illetve a zalaegerszegi vonal villamosítása 

azt is, hogy villanyvontatású szerelvények járjanak a vonalon.  

 

A 76-os gyorsforgalmi úton fél órán belül pedig elérhető a közeli nemzetközi Sármellék nemzetközi 

repülőtere és a kiépült M7-es autópálya, amelynek  révén már rövid távon is javulhat a főváros az 

európai, de a szlovén kikötők révén tengerentúli elérhetősége is, ami segítheti a város nemzetközi 

vérkeringésben való élőbb részvételét.  
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Zalaegerszeg közepesen fejlett város, az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték az országos átlag 

80-90%-a, a régióátlag 75-80%-a. Zalaegerszegi székhellyel több, mint tízezer /10.747/ gazdasági 

szervezet működik, amely az elmúlt 5 évben folyamatos bővülést mutat /mintegy 10%-kal bővült/.  

A megyeszékhely gazdasága az elmúlt 15 év során gyökeresen átalakult: korszerű termékeket 

előállító, a foglalkoztatásban kiemelkedő szerepet játszó multinacionális vállalkozások telepedtek 

le, miközben megszűntek, illetve jelentősen visszaszorultak a városra korábban jellemző 

hagyományos iparágak (élelmiszeripar, bútoripar, textilipar). A tömeges foglalkoztatásra azonban a 

betanított munka a jellemző, a magasabb kvalifikációt igénylő posztok száma kevesebb a 

kívánatosnál. A termelő vállalkozások közül kiemelkedő szerepet játszanak az elektronikai ipar 

különböző szegmenseit képviselő multinacionális vállalkozások. A hagyományosan erős gépipar, 

építőipar, a kereskedelem, a szállítás-raktározás, és a széles körű pénzügyi-gazdasági szolgáltatások 

mellett az utóbbi években egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a turisztika is. 

 

A város gazdasági potenciálja kedvezőnek mondható a kis- és középvállalkozói szektorban; 

meghatározó a gép, a bútor és építőipar, jelentős szándék van arra, hogy a közeljövőben 

rendelkezésre álljanak új alternatív erőforrások (geotermikus energia és biomassza kapacitások).  

 

A városban egyedülálló az egészségügyi szolgáltatások jelenléte, valamint korszerűek a 

sportlétesítmények, és az infrastrukturális háttér. 

Zalaegerszeg és térsége az újabb északi iparterületek, a növekvő létszámú és színvonalú, igény-

vezérelt képzést és K+F tevékenységeket folytató felsőoktatásával és szakképzésével egyre 

vonzóbb lehet a magas hozzáadott értéket, de a nyugat-európainál még mindig kisebb bérköltséget 

kereső tőke számára.  

 

A zalaegerszegi úthálózat teljes hossza 505 km, járdák hossza 220 km, kerékpárutak hossza 13,4 

km. A regisztrált személygépkocsik száma 20.259. A belső közlekedési hálózat rendkívül terhelt, 

legfontosabb csomópontjai a történelmi belvárosban vannak.  

A város közműrendszerei teljesnek és viszonylag korszerűnek mondhatóak. 

 

Zalaegerszeg város népességére, a családok, háztartások számára, összetételére, a lakásállományra 

vonatkozó elemzések, valamint a kutatás során alkalmazott mintavétel a 2011. évi népszámlás 

adatain alapul. 
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II.1.1.1. Zalaegerszeg város népességszáma és jellemzői 

Az alábbi fejezetben Zalaegerszeg város lakosságára vonatkozó demográfiai adatokat tekintjük át.  

 

II.1.1.1.1. A népesség száma, népsűrűség 

2. táblázat Népesség szám Zalaegerszegen 

év Állandó népesség Lakónépesség 

1980 53 598 56 118 

1990 61 368 62 214 

2001 60 651 61 654 

2011 58 398 59 499 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 
 

Állandó népességen az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező 

személyeket értjük, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes 

lakásuk). Ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek is, akik valamely okból (munkavállalás, 

tanulás, diplomáciai, kereskedelmi, tudományos megbízás teljesítése stb.) az eszmei időpontban 

átmenetileg külföldön tartózkodtak, de bejelentett lakóhelyük (lakásuk) az adott területen volt. 

A népszámlálási lakónépességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen lakóhelyük az 

összeírás helye, illetve ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyet tekintik életvitelszerű 

lakóhelyüknek. Az országban élő külföldiek akkor tartoznak bele a lakónépességbe, ha legalább 12 

hónapja életvitelszerűen Magyarországon élnek, vagy szándékoznak élni. 

A fedél nélküli hajléktalanok annak a településnek a lakónépességébe tartoznak, ahol a 

népszámlálás során számba vették őket. Az átmenetileg – 12 hónapnál rövidebb ideig – külföldön 

tartózkodó magyar állampolgárok a lakónépesség részét kepézik. A népszámlálási lakónépesség 

tehát a tényleges népességet jelenti. 

Amint az a fenti táblázatból is látszik a város lakónépessége az elmúlt 20 évben 2.715 fővel (4,3%-

kal) csökkent. A népességfogyás 2001. és 2011. között kismértékben felgyorsult, ami az átlagosnál 

nagyobb fokú öregedéssel párosult (lásd 2. sz. táblázat).  

A népsűrűség a városban 2001. és 2011. között 617 fő/km-ről 581 fő/km-re csökkent. 

Az állandó népességen belül a 18-59 év közötti korosztályban fordul meg a férfi/nő arány (ezen 

belül is először a 40-44 év közötti korosztályban haladja meg a nők száma a férfiakét). Látható, 

hogy a 65 év feletti korosztályban már markáns a különbség, az egyedülálló nők száma 

folyamatosan emelkedik, amelynek a következménye, hogy egyre több lesz, az elmagányosodott 

időskorú ember. 
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3. táblázat Öregedési index Zalaegerszegen 

 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 8061 9092 88,7% 

2008 9271 7515 123,4% 

2009 9545 7460 127,9% 

2010 9718 7404 131,3% 

2011 9888 7312 135,2% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A fenti táblázat a város öregedési indexét mutatja. Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év 

alattira hány 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket 

elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott 

település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 

év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek 

vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség 

szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az 

öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen ez az index – 

ugyanúgy mint a többi – egyéb összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony 

számossága nem jelenti azt, hogy ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, 

ha szüleik alacsony jövedelműek.   

A táblázat adataiból jól látható, hogy folyamatosan emelkedik az index, azaz a város lakossága 

idősödik.  

4. táblázat Belföldi vándorlások Zalaegerszegen (fő) 

 

  Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 989 1108 -119 

2009 1001 1011 -10 

2010 1004 974 30 

2011 1078 1031 47 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2. ábra A belföldi vándorlások alakulása 
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A fenti ábra a belföldi vándorlás egyenlegét mutatja. A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk 

kiszámolni, hogy az odavándorlásból kivonjuk az elvándorlást. Ez az adat az adott település 

vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás 

jellemző. Az ábrából látható, hogy az elmúlt években a belföldi vándorlás egyenlege Zalaegerszeg 

vonatkozásában pozitív, vagyis az ide vándorlások száma meghaladja az elvándorlások számát.  

 

5. táblázat Természetes szaporodás Zalaegerszegen (fő) 

 

  Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás  

2008 518 719 -201 

2009 530 731 -201 

2010 480 714 -234 

2011 487 736 -249 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

3. ábra A természetes szaporodás változása 
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A fenti adatokból látható, hogy folyamatosan nőtt a halálozások száma, ami sajnos meghaladja 

születések számát, azzal együtt, hogy 2010 óta valamelyest emelkedik a születések száma.   

 

II.1.1.1.2. Kormegoszlás, a férfiak és a nők száma 

6. táblázat A népesség korév és nemek szerint Zalaegerszegen 

 

Korcsoportok 

(év) 

2001. év 

(fő) 

2011. év 

(fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

- 14   4 730   4 362   9 092 3 916  3 596   7 512 

15-39 11 284 11 515 22 799 10 220 9 817 20 037 

40-59   8 622   9 995 18 617 8 074 9 382 17 456 

60-69   2 466   3 321   5 787 3 365 4 254   7 619 

70-   1 962   3 397   5 359 2 427 4 448   6 875 

Összesen  29 064 32 590 61 654 28 002 31 497 59 499 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

Zalaegerszeg város lakónépessége 2001. évhez képest 3,5 százalékkal csökkent. 

A népesség életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb idő óta hazánkban – és az 

európai országokban is – tapasztalt szerkezeti változások. A gyermekvállalási hajlandóság 

mérséklődése, valamint a javuló életkörülmények hatására bekövetkező élettartam emelkedés miatt 

kisebb lett a fiatal és egyre nagyobb az idős népesség száma és aránya. 

 

II.1.1.1.3. Családi állapot 

7. táblázat A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint Zalaegerszegen 

 

Családi állapot 2001. év 

(fő) 

2011. év 

(fő) 

Nőtlen, hajadon 15 266 16 678 

Házas 27 689 23 561 

Özvegy   5 018   5 296 

Elvált   4 589   6 452 

Összesen 52 562 51 987 

Közülük élettársi kapcsolatban él   2 786   5 415 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

A vizsgált időszakban mind országosan, mind Zalaegerszegen folytatódott az a hosszabb ideje 

érvényesülő tendencia, mely szerint egyre kevesebben élnek házasságban (2001-ben a 

zalaegerszegiek 53%-a, míg 2011-ben csak 45%), miközben az egyedülállók és az elváltak (2001-

ben 9%-a, míg 2011-ben már 12,5%) aránya emelkedett. Ez utóbbiakkal párhuzamosan elterjedt az 

élettársi kapcsolat, mint együttélési forma.  

A 2001. évi népszámlálás idején 2.786 fő, míg 2011-ben már 5.415 fő élt élettársi kapcsolatban 

Zalaegerszegen, azaz megkétszereződött az élettársi kapcsolatban élők száma.   
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II.1.1.1.4. Iskolázottság, nyelvtudás 

8. táblázat A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 

 

Iskolai végzettség 2001. év 

(fő) 

2011. év 

(fő) 

 

Az általános 

iskola  

Első évfolyamát sem 

végezte el 

    815      495 

1-7. évfolyam   7 920   4 599 

8. évfolyam 12 184 11 229 

Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai 

oklevéllel 

13 197 11 468 

Érettségi 14 854 17 613 

Egyetemi, főiskolai oklevél   9 080 10 451 

Összesen 58 050 55 855 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

Az elmúlt évtizedekben az általános tendenciákhoz hasonlóan a városban is jelentősen nőtt az 

iskolázottság színvonala. Valamennyi végzettség tekintetében számottevő volt a javulás, elsősorban 

azonban a közép- és felsőfokúak száma és aránya nőtt. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy 

egyre többen tanultak tovább, s egyúttal számos oktatási forma közül is választhattak. Ezzel 

párhuzamosan csökkent a 8 osztálynál alacsonyabb végzettségűek hányada, ami szorosan összefügg 

az általános tankötelezettség korhatárának emelkedésével, s a korábbi iskolarendszerben tanuló 

időskorúak számának fokozatos csökkenésével. 

 

Érdekesség, hogy amíg a Zala megyében (elsősorban a megye határ menti fekvésének 

köszönhetően) a leggyakrabban beszélt idegen nyelv a német, addig Zalaegerszegen az angol a 

legnépszerűbb idegen nyelv. 

 

II.1.1.1.5. Gazdasági aktivitás 

9. táblázat A népesség gazdasági aktivitás szerint 

 

 2001. év 

 

2011. év 

Száma 

(fő) 

Aránya 

(%) 

Száma 

(fő) 

Aránya 

(%) 

Foglalkoztatott 27 750 45,0 27 063 45,5 

Munkanélküli 1 591 2,6   2 513 4,2 

Inaktív kereső 16 261 26,4 17 238 29,0 

Eltartott 16 052 26 12 685 21,3 

Összesen 61 654 100 59 499 100 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

A népesség alapvetően két fő csoportból, a gazdaságilag aktív, illetve a gazdaságilag nem aktív 

népességből áll. 

A gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből áll.  
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A nemzetközi ajánlásoknak megfelelően foglalkoztatottnak minősül minden 15 éves és idősebb 

személy, aki az eszmei időpontot megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát 

végzett, vagy rendszeres foglalkozásától (pl. betegség miatti távollét, vagy fizetett, illetve fizetés 

nélküli szabadság miatt) csak átmenetileg volt távol. A foglalkoztatottak közé tartoznak a nyugdíj, 

gyed, gyes, gyet mellett dolgozók, továbbá – amennyiben az intézetben dolgoznak – a büntetés-

végrehajtási intézetben fogvatartottak is. 

A foglalkoztatottakon belül megkülönböztetjük: 

 az aktív keresők 

 a nappali tagozatos tanulmányok mellett dolgozók 

 a gyermekgondozási ellátás mellett dolgozók  

 a nyugdíj, járadék mellett dolgozók csoportját. 

Munkanélküli az a személy, aki: 

 az eszmei időpontot megelőző héten nem dolgozott 

 az eszmei időpontot megelőző négy hét folyamán aktívan munkát keresett (állás után 

érdeklődött a Munkaügyi Központnál, munkaközvetítő irodánál vagy magán-

munkaközvetítőnél, személyesen vagy írásban megkeresett valamilyen munkáltatót, 

munkavállalás céljából hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél 

érdeklődött munkaalkalom iránt vagy vállalkozás indítását intézte), valamint 

 úgy nyilatkozott, hogy legfeljebb két héten belül munkába tudna állni. 

A munkanélküli minősítésnek nem feltétele a munkanélküli-ellátásban (pl. munkanélküli-járadék) 

való részesülés. 

 

A gazdaságilag nem aktív népesség inaktív keresőkből és eltartottakból áll. 

Inaktív keresők azok a személyek, akik a felvétel eszmei időpontjában keresőtevékenységet nem 

folytattak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeztek, így: 

 a saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülők 

 a hozzátartozói jogon folyósított nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülők 

 a gyermekgondozás (nevelés) címen ellátásban részesülők 

 a szociális ellátásban részesülők (ápolási díjban részesülők, szociális segélyezettek) 

 a vagyonukból vagy egyéb, nem munkával kapcsolatos jövedelemből élők (pl. akik földjük, 

nyaralójuk, lakásuk bérbeadásából, bankbetétjük kamataiból, albérlő tartásából élnek). 

Eltartottak azok a személyek, akik nem tartoznak az előbbiekben felsorolt kategóriák egyikébe sem, 

mert általában keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, és megélhetésükről magánszemély vagy 

intézmény gondoskodik. 
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Ilyenek például: 

 a 15 éven aluli nem tanuló gyermekek 

 a keresőtevékenységet nem folytató, inaktív keresőnek nem minősülő nappali tagozaton  

   tanulók 

 az egyéb eltartottak (a 15 éves és idősebb, nappali tagozaton nem tanuló eltartottak, mint pl. 

  a háztartásbeliek). 

A vizsgált időszakban bővült a gazdaságilag aktív népesség, a gyakorlatilag stagnáló 

foglalkoztatotti létszám mellett a munkanélküliség szintje emelkedett, ez utóbbi azonban még így is 

jóval kedvezőbb az országos és a megyei átlagnál. 

A munkanélküliség növekedésének okai közül a legfontosabb a 2008-ban megjelenő és elhúzódó 

világgazdasági válság. 

 Az aktivitási arány a városban 47,6 százalékról 49,7 százalékra emelkedett. Szintén nőtt az inaktív 

keresők (jellemzően a nyugdíjasok) a száma és aránya, (26,4%-ról 29%-ra), ezzel párhuzamosan 

csökkent az eltartottak száma és aránya, ami a demográfiai folyamatokkal (pl. csökkenő 

gyermeklétszám), valamint az iskolázottsági mutatók javulásával is összefügg. 

 

II.1.1.1.6. Nemzetiség, anyanyelv 

10. táblázat A népesség vallás, felekezet szerint  

 

Nemzetiség, nyelv 2001. év 

(fő) 

2011. év 

(fő) 

Magyar 58 464 50 832 

Arab 1 18 

Bolgár 3 8 

Cigány (romani, beás) 472 802 

Görög 1 3 

Horvát 27 36 

Kínai - 10 

Lengyel 18 25 

Modern héber, zsidó 3 - 

Német 64 138 

Orosz - 14 

Örmény 1 6 

Román 22 69 

Ruszin 2 6 

Szerb 6 22 

Szlovák 1 17 

Szlovén 14 12 

Ukrán 21 25 

Vietnámi - 12 

Egyéb - 81 

Nem válaszolt 2 586 8 392 

Ismeretlen 210 - 

Összesen 61 866 60 528 

Népesség 61 654 59 499 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 
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A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiségi hovatartozásra és az anyanyelvre vonatkozó 

kérdésekre nem volt kötelező a válaszadás, ugyanakkor egy személy több nemzetiséget is 

megjelölhetett. A városban 2001-ben az összeírandó személyek 4 százaléka nem nyilatkozott az 

anyanyelvéről, 4,2 százaléka pedig a nemzetiségi kötődéséről, 2011-ben pedig mindkét kérdésre 

egyformán 14 százalékuk nem adott választ.  

A cigányokon kívül (akiknek létszáma 10 év alatt a kétszeresére emelkedett) a határ menti fekvés 

miatt elsősorban németek, románok és horvátok élnek ezen a vidéken, ám viszonylag kis létszámú 

közösséget alkotnak.  

A 2001. évi cenzus időpontjában a válaszolók 95 százaléka volt magyar anyanyelvű, ez 2011. évre 

86 százalékra csökkent, ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett (10%-kal) a választ megtagadók 

száma. Magyar anyanyelvűek mellett elsősorban cigány, valamint német és horvát anyanyelvűek 

élnek a városban. 2001. évhez képest jelentősen emelkedett a városban a kínai és az arab 

anyanyelvű polgárok száma. 

 

II.1.1.1.7. Vallás 

11. táblázat A népesség vallás, felekezet szerint  

 

 2001. év 

(fő) 

2011. év 

(fő) 

 

Katolikus 

Római katolikus 44 466 31 242 

Görög katolikus      115      86 

Ortodox keresztény       32     19 

Református 2 332 1 727 

Evangélikus     983   637 

Izraelita       33     30 

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozik     299   658 

Vallási közösséghez,  

felekezethez nem tartozik 

7 162 7 744 

Ateista -
5
   764 

Nem kívánt válaszolni,  

nincs válasz 

6 232 16 592 

Összesen 61 654 59 499 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

Az egyén felekezethez, vallási közösséghez tartozására vonatkozó kérdés 1949 után 2001-ben jelent 

meg újból a népszámlálási kérdőíveken. Akárcsak 2001-ben, úgy 2011-ben sem volt kötelező 

válaszadás a hitbeli meggyőződésre vonatkozóan. A legutolsó népszámlálás időpontjában Zala 

megye népességének 76, míg a város lakosságának 72 százaléka, 216, illetve 43 ezer személy 

nyilatkozott vallási kötődéséről. 

A táblázat adataiból kitűnik, ugyanakkor hogy 2001. évhez képest jelentősen emelkedett a 2011. évi 

népszámlálás során a vallásra vonatkozó kérdésre nem válaszolók (választ megtagadók) száma és 

                                                 
5
 A népszámlálási kérdőív ilyen válaszlehetőséget nem tartalmazott.  
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aránya. Amíg 2001-ben valamivel több mint 6000 fő, addig 10 évvel később már több, mint 16.000 

ember nem kívánt válaszolni a vallásra, felekezetre vonatkozó kérdésekre. 

A vallásra vonatkozó kérdésre válaszolók körében közel 20%-kal nőtt az egyházhoz, felekezethez 

nem tartozók aránya. 2001-ben válaszolók közel nyolctizede tartozott valamelyik felekezethez, 

2011-ben már csak 58%-uk. Zalaegerszegen a római katolikusok száma a legnagyobb (31.242 fő), 

ezt követik reformátusok (1.727 fő), majd az evangélikusok (637 fő), az izraelita vallásúak száma 

(30 fő) volt. 

 

II.1.1.2. Háztartás, család 

Az elmúlt évtizedekben a háztartások szerkezete jelentős változásokon ment keresztül a megyében. 

Az átalakulást a demográfiai tényezőkön túl a házasodási és gyermekvállalási kedv csökkenése, 

életkorban való későbbre tolódása, a válások növekvő száma, valamint a lakosság jövedelmi 

helyzete befolyásolta. A több generációs együttélési forma egyre ritkábbá vált, miközben egyre 

többen élnek egyedül, s több a csonka család. 

1980-ban a háztartások négyötöde családháztartás volt, hányaduk három évtized alatt 13 

százalékponttal csökkent, ezzel párhuzamosan hasonló mértékben nőtt az egyszemélyes háztartások 

aránya. A családháztartások döntő részét mindvégig az egy családból állók alkották. Közöttük a 

házas- és élettársi kapcsolaton alapulók hányada jelentősen csökkent, ellenben a gyermeküket 

egyedül nevelő szülőké nőtt: három évtized alatt megoszlásuk 89–11 százalékról 81–19 százalékra 

módosult. A több család gazdasági közösségét jelentő együttélési forma gyakorisága jóval kisebb, 

1980-ban a családháztartások egytizedét, 2011-ben már csak két és fél százalékát adták. 

 

II.1.1.2.1. A háztartások száma és összetétele 

12. táblázat A háztartások és a háztartásban élők száma Zala megyében 

 

Településtípus Háztartások 2011 Háztartásban élők 2011 Száz háztartásra jutó 

személy 

száma a 2001. évi 

százalékában 

száma a 2001. évi 

százalékában 

2001 2011  

Zalaegerszeg 25 279 111,0 57 368 97,2 259 227 

Nagykanizsa 21 248 106,8 48 305 94,0 258 227 

Többi város 21 082 106,9 49 047 94,5 263 233 

Városok 

összesen 

67 609 108,4 154 720 95,3 260 229 

Községek, 

nagyközségek 

47 234 102,8 121 399 94,3 280 257 

Megye összesen 114 843 106,0 276 119 94,9 269 240 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy Zalaegerszegen a megyei átlag feletti arányban nőtt a 

háztartások száma (11%-kal, 22.760-ról 25.279-re). Ezzel párhuzamosan csökkent, mintegy 3 
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százalékkal a háztartásban élők száma 2001. évhez képest és szintén csökkent a száz háztartásra 

jutó személyek száma is.  

 

II.1.1.2.2. A háztartások mérete, korösszetétele 

A család, illetve háztartásokra vonatkozó adatok kapcsán számos tényezőt vizsgálhatunk. 

Közös háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy lakásban vagy annak egy 

részében laknak, a létfenntartás (pl. étkezés, napi kiadások) költségeit – legalább részben – közösen 

viselik. 

Ha a háztartás egy családból áll, a család és a háztartás lényegében azonos, a háztartás egycsaládos. 

Az egycsaládos háztartás a családtól abban különbözik, hogy a családdal együtt élő rokon vagy nem 

rokon személyeket (ideértve a családdal élő állami gondozott gyermekeket is) a családtagok száma 

nem, a háztartás tagjainak száma viszont tartalmazza.  

Ha több család vezet közös háztartást, a háztartás többcsaládos. A két vagy több családból álló 

háztartások tagjainak száma – hasonlóan az egycsaládos háztartásokhoz – a háztartást alkotó 

családok tagjain kívül magába foglalja a családokkal élő, de külön családot nem alkotó személyek 

számát is. Az egy vagy több családot magába foglaló háztartás az ún. családháztartás. 

Azt a háztartást, ahol nem él család, nem családháztartásnak nevezzük.  

A nem családháztartás lehet: 

 egyszemélyes háztartás, amikor a háztartást egyetlen személy alkotja; 

 egyéb összetételű háztartás, amelyben csak családot nem alkotó személyek élnek, úgy mint: 

 rokon személyek (pl. testvérek, az egyik nagyszülő bármilyen családi állapotú 

unokájával) 

 nem rokon személyek háztartása (pl. barátok) 

 rokon személyekből és a velük élő nem rokon személyekből álló háztartás (pl. két testvér 

a  barátjukkal). 

A család a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre. 

A család lehet: 

 párkapcsolaton alapuló, ezen belül: 

 házaspár nőtlen, hajadon gyermekkel vagy gyermek nélkül 

 élettársi kapcsolatban együtt élő két személy nőtlen, hajadon gyermekkel vagy 

gyermek nélkül 

 egy szülő (apa vagy anya) nőtlen, hajadon gyermekkel. 
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13. táblázat A háztartás-összetétel szerint Zalaegerszegen 

 2001. év 2011. év 

Házaspár és élettársi kapcsolat együtt 14 832 13 192 

Egy szülő gyermekkel 2 978 3 209 

Egy családból álló háztartás együtt 17 810 16 401 

Két családból álló háztartás 723 242 

Két vagy több családból álló 

háztartás 

25 1 

Családháztartás összesen 18 558 16 644 

Egyszemélyes háztartás 5 175 7 978 

Egyéb összetételű háztartás    548 657 

Nem család háztartás összesen 5 723 8 635 

Mindösszesen 24 281 25 279 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

A két népszámlálás között jelentősen átrendeződött a háztartások struktúrája, száma és összetétele. 

Míg 2001-ben a háztartások 76 százaléka volt családháztartás, addig tíz évvel később már csak 65 

százaléka. A családháztartások döntő része párkapcsolaton alapul, de egyre több a gyermekét 

egyedül nevelő szülő (2011. évben 3.209 háztartás). Száz háztartásra 2001-ben 259 személy jutott, 

2011-ben ez 227 főre csökkent.    

A vizsgált időszakban 11 százalékkal csökkent a házastársi és élettársi kapcsolatok száma, 

ugyanakkor mintegy 8 százalékkal emelkedett az egyszülős háztartások száma. Tíz év alatt jelentős 

mértékben 19 százalékkal (13.443-ról 10.903-ra) csökkent a házaspárok száma a városban, ezzel 

párhuzamosan közel két harmadával (65%-kal) emelkedett az élettársi kapcsolatok száma. Látható, 

hogy jelentősen emelkedett (54%-kal) az egyszemélyes háztartások száma, ugyanakkor mintegy 10 

százalékkal csökkent családháztartások száma.  

A háztarások meghatározó részében legfeljebb két személy élt 2011-ben, az egyszemélyes 

háztartások száma jelentősen növekedett, köztük egyre több a közép- és időskorú. 

14. táblázat A háztartások korösszetétele Zalaegerszegen, 2011 

 

 

Háztartás-

összetétel 

Csak Fiatal- és 

közép- 

Fiatal- Közép- Fiatal-, 

Közép- 

 

Összesen 

fiatal- közép- idős- és idős- 

korú személlyel 

Családháztartás 

Összesen 398 2 183 2 585 8 109 170 2 310 889 16 644 

Egy családból álló háztartás 

Házaspár 105 1 480 2 465 4 735 91 1 528 499 10 903 

Élettársi 

kapcsolat 

224    483    103 1 233   8    155   83   2 289 

Együtt 329 1 963 2 568 5 968 99 1 683 582 13 192 

Egy szülő 

gyermekkel 

  69   219      17 2 047 66    602 189   3 209 

Összesen 398 2 182 2 585 8 015 165 2 285 772 16 401 

Több családból álló háztartás 

Két családból - 1 - 93 5 25 118 242 

Három vagy 

több családból  

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Összesen 

 

- 1 - 94 5 25 118 243 
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Nem családháztartás 

Egyszemélyes 660 3 475 3 843 - - - - 7 978 

Egyéb 

összetételű 

  54    107      88    51  38   309  10    657 

Összesen 714 3 582 3 931     51   38    309  10   8 635 

Mindösszesen 1 112 5 765 6 516 8 160 208 2 619 899 25 279 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

II.1.1.2.3. A családok száma, összetétele 

A társadalom alappillérét a család jelenti, melyen a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élőket és 

– ha van – a velük élő gyermekeket, illetve a szülők és gyermekek közösségét értjük. A népesség 

fogyásával párhuzamosan a családok száma az 1980. évi népszámlálást követően folyamatos 

csökkenést mutatott, 2011-ben Zalaegerszegen 16.644 családot írtak össze, ami 11 százalékkal 

maradt el a tíz évvel korábbitól.  

A családok alapvető összetétele a válások számának növekedése ellenére nem változott. Döntő 

részüket továbbra is a párkapcsolaton alapulók tették ki. 

15. táblázat A családok és a családban élők száma Zala megyében 

 

Településtípus Családok 2011 Családban élők 2011 Száz családra jutó személy 

száma a 2001. évi 

százalékában 

száma a 2001. évi 

százalékában 

2001 2011  

Zalaegerszeg 16 644 94,8   46 380 91,0 286 275 

Nagykanizsa 14 346 93,1   39 026 88,8 285 272 

Többi város 14 285 93,8   39 481 89,8 289 276 

Városok 

összesen 

45 275 93,9 124 887 89,9 287 274 

Községek, 

nagyközségek 

34 376 93,4 99 334 91,7 296 290 

Megye összesen 79 651 93,7 224 721 90,7 291 281 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

Látható, hogy a két népszámlálás közötti időszakban 5 százalékkal csökkent a családok száma a 

városban, és 9 százalékkal a családban élők száma.  

Három, sőt öt évtized távlatában is elmondható, hogy csökkent az átlagos családméret a megyében. 

Egyre kevesebb a család, az egy gyermekesek száma 0,8 százalékkal nőtt, a gyermektelen pároké 

pedig az átlagosnál kisebb mértékben csökkent, így gyakoriságuk nőtt 1980 óta.  

Ugyanakkor ritkábban találkozhatunk kétgyermekes családdal, számuk jelentősen visszaesett az 

elmúlt évtizedekben. Háromgyermekes család ugyancsak kevesebb volt, hányaduk azonban az 

1980-as éveket jellemző mérséklődés után az 1990-es években valamelyest nőtt, majd az 

ezredfordulót követően ismét csökkent.  

A négy- és többgyermekesek száma három évtized alatt 27 százalékkal, arányuk pedig 0,3 

százalékponttal csökkent, de a tíz évvel korábbihoz képest 0,1 százalékpontos emelkedést mutat. A 

háromnál több gyermeket nevelő családok hányada 2011-ben együttesen 6,2 százalékot képviselt. 
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Gyakoribbá váltak a válások, így a gyermekeiket egyedül nevelő szülők száma 2001 és 2011 között 

közel tizedével, a 31 évvel korábbihoz képest 58 százalékkal lett magasabb. 

A hosszabb ideig szinte kizárólag a házasságon alapuló társas kapcsolatot elfogadó társadalom 

nyitottabb az együttélés egyéb formáival szemben, így nagyobb súlyt kaptak az élettársi 

kapcsolatok. Zalaegerszegen 1990-ben 467, 2001-ben 1.389, 2011-ben már 2.289 élettársi 

közösségen alapuló családot számláltak. 

 

II.1.1.2.4. A családok mérete, a gyermekek száma 

16. táblázat A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint  

 2011. év 

Házaspár és 

élettársi 

kapcsolat 

gyermekekkel   7 417 

gyermekek 

nélkül  

  6 219 

együtt 13 636 

Ebből élettársi kapcsolat   2 412 

Apa gyermekkel      338 

Anya   2 914 

Egy szülő gyermekkel együtt   3 252 

Összesen 16 888 

Száz családra jutó családtag      275 

Száz családra jutó gyermek         94 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 és 2011. 

 

Zala megye népességének négyötöde – a tíz évvel ezelőttinél 3,7 százalékponttal kisebb hányada – 

családban, fennmaradó része pedig egyedül, vagy másokkal családot nem alkotva él. A családtagok 

száma 2001 és 2011 között közel tizedével, három évtized alatt pedig 16 százalékkal lett kevesebb. 

A házasodási és gyermekvállalási kedv csökkenésével a lakosság egyre kisebb családokban él, 

2011-ben. A 2011. évi népszámlálás időpontjában a városban a családok 37 százalékában nem 

neveltek gyermeket. A gyermektelen párok száma tíz év alatt 9.941 főről - 37 százalékkal 6.219 

ezerre csökkent, az összes családon belüli arányuk így 2,1 százalékponttal lett magasabb. Az egy 

gyermeket nevelő családok száma, hányaduk 2,5 százalékponttal nőtt. A korábbi évtizedekben 

gyakoribb kétgyermekes család egyre ritkább, az utolsó népszámlálás idején 23 százalékkal 

kevesebbet írtak össze, s ehhez hasonlóan a háromgyermekesek előfordulása is (11 százalékkal) 

csökkent az ezredforduló óta. A tíz évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal nőtt a nagycsaládok 

száma a megyében. 

A családok gyermekvállalási kedvének csökkenése figyelhető meg az elmúlt évtizedben is. A száz 

családra jutó gyermekek száma 2001. évben a városban 103 fő volt, ez 2011-re 94 főre csökkent. 

Egyre kevesebben élnek családokban, ezt jelzi, hogy a száz családra jutó családtagok száma 2001. 

évben a városban 309 fő volt, ez 2011-re – 11 százalékkal - 275 főre csökkent. 
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II.1.1.3. A lakásállomány jellemzői 

A 2011. október 1-jei népszámlálás időpontjában 127 122 lakást számláltak össze Zala megyében, 

ez az országos állomány 2,9 százalékát – a népességhez hasonló arányt – jelentette. Területi 

összehasonlításban – a népességszámhoz hasonlóan – csupán a Nógrád, a Tolna és a Vas megyei 

állomány kisebb a Zalainál. A lakások száma a két utolsó cenzus között 8,4 százalékkal nőtt, ami az 

átlagoshoz hasonló bővülésnek felel meg, az országos rangsorban pedig az első harmadba 

sorolódott. Az ezredfordulót követően kibontakozó lakáspiaci fellendülés, majd visszaesés itt is 

nyomon követhető, elsősorban az évtized első felében épültek nagy számban – jelentős részben a 

városokban piaci céllal – új lakások.  

Ez a változás a lakásállomány korösszetételében is megfigyelhető. 2011. október 1-jén a lakott 

lakások száma (lakott üdülőkkel együtt) a megyében 109 699, a nem lakottaké 17 423 volt. Az üres, 

idényszerűen vagy más célra (például irodaként, orvosi rendelőként) használt lakások állománya 

ismét nagyobb ütemben (37 százalékkal) bővült, mint a lakottaké (5,0 százalék).  

Ebben a megye aprófalvas településszerkezete, a községek népességcsökkenése, az átlagosnál 

nagyobb fokú öregedése mellett a városi kínálat növekedése, valamint néhány település esetében a 

turizmus – s így az összeírás őszi időpontja – is szerepet játszott.  

Erre utal az is, hogy az üres lakások hányada egyedül Somogy megyében magasabb a Zalainál.  

Településtípus alapján az üres lakások előfordulása a községekben jóval nagyobb mint a 

városokban, s ezen belül is népességnagyságuk alapján jelentős különbségek láthatók. Mindkét 

körben a kisebb lélekszámúak helyzete tekinthető kedvezőtlenebbnek.  

A városokban a lakásállomány átlagosan 11, a községekben viszont 17 százaléka állt üresen, vagy 

használták más célra. Zalaegerszegen a lakások 6,5 százaléka állt üresen, ez lényegesen 

alacsonyabb, mint a megyei átlag, ugyankor a 2001- évi cenzushoz képest jelentősen emelkedett a 

nem lakott lakások aránya.    

17. táblázat A lakott és nem lakott lakások, 2011 Zala megye 

 

Településtípus Lakott Nem lakott Összesen Lakott Nem lakott Összes 

Lakások száma Lakás a 2001. évi százalékában 

Zalaegerszeg   24 189   1 694   25 883 109,6 169,2 112,2 

Nagykanizsa   20 616   1 808   22 424 106,3 159,2 109,2 

Többi város   20 139   4 473   24 612 106,7 141,9 111,8 

Városok 

összesen 

  64 944   7 975   72 919 107,6 150,8 111,1 

Községek, 

nagyközségek 

  44 755   9 448   54 203 101,4 127,0 105,1 

Megye összesen 109 699 17 423 127 122 105,0 136,9 108,4 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 
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II.1.1.3.1. A lakásállomány tulajdon és használati mód szerint 

18. táblázat A lakott lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011 

 

megnevezés 

 

 

Összesen 

Tulajdon jelleg 

magánszemély önkormányzat Más intézmény, 

szervezet 

tulajdona 

Tulajdonosi 20 326 20 326 - - 

Bérleti   1 814      900 714 200 

Más jogcímű       74       61 5   8 

Összesen 22 214 21 287 719 208 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001. 

 

19. táblázat A lakott lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011 

 

 

megnevezés 

 

 

Összesen 

Tulajdon jelleg 

magánszemély önkormányzat Más intézmény, 

szervezet 

tulajdona 

Tulajdonosi 21 800 21 800 - - 

Bérleti   2 126   1 246 731 149 

Más jogcímű       263     214 16 33 

Összesen 24 189 23 260 747 182 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

Ami a lakott lakások tulajdoni szerkezetét jellemzi, megállapítható, hogy a lakások döntő többsége 

(90 %-a) magántulajdonban van, a két népszámlálás közötti időszakban valamelyest emelkedett a 

bérelt lakások száma és aránya (8,1 %-ról 8,8 %-ra) és gyakorlatilag stagnált az önkormányzati 

lakások aránya.    

 

II.1.1.3.2. A lakások mérete: alapterület, szobaszám 

2001 és 2011 között a lakások nagyságának alakulását az új építkezések összetetten befolyásolták. 

Az elsősorban a lakosság által építtetett családi házak mérete nőtt, miközben főként a városokban, 

piaci céllal kivitelezettek között emelkedett a kisebb alapterületűek hányada. Ezáltal a két utolsó 

népszámlálás időpontja között a megye és a város lakásállományának átlagos alapterülete 

kismértékben nőtt, a nagyság szerinti megoszlás pedig a tágasabb lakások felé tolódott el. 2011. 

október 1-jén a lakott lakások átlagos alapterülete 82 m
2
-t tett ki, ami a nagyobbak közé tartozott az 

országban. 

Településtípus alapján a megyei jogú városokban találhatók átlagosan a legkisebb, a községekben 

pedig a legnagyobb otthonok. 
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20. táblázat A lakások alapterülete Zala Megye, 2011 

Településtípus -39 40-59 60-79 80-99 100-  

Összesen 

-39 100- 

m
2
  alapterületű lakások száma m

2
 alapterületű 

lakások (2001=100,0) 

Zalaegerszeg 1 396   9 759 5 814   3 403   3 807   24 189 107,6 114,9 

Nagykanizsa 1 264   8 535 4 950   2 600   3 267   20 616 101,8 113,1 

Többi város    758    4 318 4 996   4 119   5 948   20 139   97,2 117,1 

Városok 

összesen 

3 418 22 622 15 760 10 122 13 022   64 944 103,0 115,5 

Községek, 

nagyközségek 

   671   4 537 9 621 13 210 16 716   44 755   60,2 121,2 

Megye összesen 4 089 27 159 25 381 23 332 29 738 109 699 92,2 118,6 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

21. táblázat A lakott lakások szobaszám és alapterület szerint, 2001 

 

Megnevezés Szobaszám 

1 2 3 4- 

-29   281      18      1 - 

30-39   901     104      7  - 

40-49    662   1 652     69     4 

50-59    142   5 594 1 228      9 

60-79      69   1 853 3 094   350 

80-99      17      714 1 433   684 

100-        8      214 1 088 2 018 

összesen 2 080 10 149 6 920 3 065 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001. 

 

22. táblázat A lakott lakások szobaszám és alapterület szerint Zalaegerszeg 2011 

 

Megnevezés Szobaszám 

1 2 3 4- 

-29   246      14      1 - 

30-39   937     182     11      5 

40-49    587   1 890    118     7 

50-59    115   5 592 1 425    35 

60-79      74   1 777 3 358   605 

80-99      20      679 1 659 1 045 

100-        6      180 1 030 2 591 

összesen 1 985 10 314 7 602 4 288 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

A lakott lakások szobaszáma a vizsgált évtizedben jelentősen nem változott. Az egyszobás lakások 

száma és aránya valamelyest csökkent (9%-ról 8,2%-ra), szintén csökkent a kétszobás lakások 

száma, ugyanakkor emelkedett a három és négy szobás lakások száma és aránya. A lakások 

alapterületének változása szintén illeszkedik ezekhez a folyamatokhoz, azaz jelentősen emelkedett a 

nagyobb alapterületű lakások száma. 
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II.1.1.3.3. A lakások felszereltsége, komfortossága 

23. táblázat A lakott lakások komfortosság és felszereltség szerint, 2001 

 

 

 

Megnevezés 

Komfortosság  

 

Összesen 
 

Összkomfortos 

 

komfortos 

 

félkomfortos 

Komfort 

nélküli 

Szükség- 

és egyéb  
Felszereltség 

Hálózati 

vízvezetékkel 

10 552 10 444 258 168 492 21 914 

Házi vízvezetékkel       14       19     6     2    10        51 

Meleg folyóvízzel 10 566 10 463 157   91 457 21 734 

Vízöblítéses WC-vel 10 566 10 463 156 - 437 21 622 

Közcsatornával    9 499   9 553 166 128 312 10 159 

Házi csatornával   1 067      910    98   44 192   1 244 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001. 

 

24. táblázat A lakott lakások komfortosság és felszereltség szerint, Zalaegerszeg 2011 

 

 

Megnevezés 

Komfortosság  

 

Összesen 

 

 

Összkomfortos 

 

Komfortos 

 

Félkomfortos 

Komfort 

nélküli 

Szükség- 

és egyéb 

lakás Felszereltség 

Hálózati 

vízvezetékkel 

14 316   9 443 141 134 45 24 079 

Házi vízvezetékkel       12       11 8 8 1        40 

Meleg folyóvízzel 14 328   9 454 67 55 40 23 944 

Vízöblítéses WC-

vel 

14 328   9 454 89 13 39 23 923 

Közcsatornával 14 026   9 151 108 113 41 23 439 

Házi csatornával       302      303 41 29 5      680 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

 

A lakosság életminőségét a lakásszám gyarapodása, valamint az alapterület növekedése mellett a 

lakások felszereltsége, komfortossága is befolyásolja, ami a két utolsó népszámlálás között tovább 

javult. Már az 1990-es évek végére a város majd minden lakása (98,6 %-a) vezetékes vízzel ellátott 

volt, a közcsatorna, és a gázhálózat ugrásszerű fejlődése az utóbbi két évtizedben ment végbe. E 

közüzemi fejlesztések az új építésű lakások jobb felszereltsége mellett a meglévő állomány 

folyamatos korszerűsítését is szolgálták. 

A település demográfiai, lakhatási, gazdasági helyzetének, a családok és háztartások szerkezetének 

bemutatását és elemzését követően a helyi szociális ellátórendszer struktúráját, kapacitását, 

valamint az igénybevevők körének alakulást ismertetjük.   



II.1.2. A Zalaegerszegen működő szociális és gyermekjóléti ellátórendszer jellemzői 

Zalaegerszegen meglehetősen széleskörű szolgáltatási palettáról van szó, a városban 19 különböző 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás érhető el. Egyes szolgáltatásokat több 

szolgáltató/intézmény is biztosít, így például 3 szolgáltató végez házi segítségnyújtást, 4 szolgáltató 

nyújt támogató szolgáltatást, és 3 idősek otthona működik a városban. A szolgáltató oldal is 

meglehetősen színes, hiszen állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartó is biztosít 

szolgáltatásokat.  

 

A szolgáltatások közül:  

 9 szolgáltatást/ellátást önkormányzati  

 8 ellátást egyházi 

 7 ellátást civil  

 3 ellátást állami  

fenntartó nyújt.
 

 

Ami a szolgáltatások igénybevevőit illeti: 

 étkeztetésben: 636 fő 

 házi segítségnyújtásban: 297 fő 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban: 65 fő 

 támogató szolgáltatásban: 133 fő 

 közösségi ellátásban 403 fő 

 családsegítésben 914 fő 

 utcai szociális munkában: 118 fő 

 nappali ellátásban: 210 fő 

 átmeneti ellátásban: 116 fő 

 idősek otthonában 425 fő 

 fogyatékos személyek otthonában: 149 fő 

 pszichiátriai betegek otthonában és lakóotthonában 120 fő 

részesül, illetve kerül ellátásra. 
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25. táblázat A zalaegerszegi szociális ellátórendszer kapacitásai, 2012  

 

Szolgáltatások/ 

Ellátások 

Szolgáltató/ 

Intézmény neve 

Fenntartó Ellátottak száma/ 

Férőhelyszám
1
  

(fő) 

Várakozók 

száma
2 

(fő) 

 

 

Étkeztetés 

Gondozási Központ Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

636 0 

 

Házi segítségnyújtás 

Gondozási Központ Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

90 0 

Házi segítségnyújtás Baptista Tevékeny 

Szeretet Misszió 

Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió 

148 0 

 

Házi segítségnyújtás 

Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők 

Református 

Gondozóháza 

Magyarországi 

Református Egyház 

 

59 

 

0 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

 

Gondozási Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

65 0 

 

Támogató szolgálat 

Dániel Református 

Támogató Szolgálat  

Magyarországi 

Református Egyház 
 

33 
 

0 

 

Támogató szolgálat 

MMSZ Sorstárs 

Támogató Szolgálat  

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület 

32 0 

 

Támogató szolgálat 

Fogyatékkal Élők 

Támogató Szolgálata  

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

60 0 

 

Támogató szolgálat 

Kolping Támogató 

Szolgálat 

Kolping Oktatási Szociális 

Intézményfenntartó 

Szervezet 

 

41 

0 

Közösségi ellátás Pszichiátriai Betegek 

Közösségi Ellátó 

Szolgálata 

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

180 0 

Közösségi ellátás Szenvedélybetegek 

Közösségi Ellátó 

Szolgálata 

Magyar Vöröskereszt Zala 

M. Szervezete 

186  0 

Közösségi ellátás Újrakezdés 

Alacsonyküszöbű 

Szenvedélybetegek 

Közösségi Ellátása 

 

Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió 

 

37 

 

0 

Családsegítés Családsegítő Szolgálat 

és Gyermekjóléti 

Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

914 0 

Utcai szociális munka
 Hajléktalanok 

Átmeneti Gondozási 

Központja 

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

 

 

118 

 

0 

Időskorúak nappali 

ellátása 

 

Gondozási Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

130 

 

0 

Fogyatékos 

személyek nappali 

ellátása
 

Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők 

Református 

Gondozóháza 

Magyarországi 

Református Egyház 

 

30 
 

0 

Hajléktalan 

személyek nappali 

ellátása
 

Hajléktalanok 

Átmeneti Gondozási 

Központja 

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

 

20 

 

0 

Pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

 

Gondozási Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

20 

 

0 
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Szenvedélybetegek 

nappali ellátása 

 

Gondozási Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

10 

 

0 

Időskorúak 

gondozóháza 

 

Gondozási Központ 

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

42 

 

34 

Fogyatékos 

személyek 

gondozóháza
 

Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők 

Református 

Gondozóháza 

Magyarországi 

Református Egyház 

 

4 
 

0 

Hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye és 

átmeneti szállása
 

Hajléktalanok 

Átmeneti Gond. 

Központja 

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

 

70 
 

0 

Idősek otthona 

Gondozási Központ Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

98 127 

Idősek otthona 

Zala Megyei Integrált 

Szociális Intézmény 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala 

Megyei Kirendeltsége 

295 83 

Idősek otthona 
Miasszonyunk 

Időskorúak Otthona 

Notre Dame Női Kanonok 

és Tanítórend 

32 47 

Fogyatékos 

személyek otthona
 

Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők 

Református 

Gondozóháza 

 

Magyarországi 

Református Egyház 

 

29 

 

0 

Fogyatékos 

személyek otthona 

Zala Megyei Integrált 

Szociális Intézmény 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala 

Megyei Kirendeltsége 

 

120 

 

33 

Pszichiátriai betegek 

otthona 

Zala Megyei Integrált 

Szociális Intézmény 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala 

Megyei Kirendeltsége 

 

100 

 

12 

Pszichiátriai betegek 

lakóotthona 

Levendel László 

Otthon 

Esthajnal Alapítvány 20 2 

Forrás: Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály 

 

Az alapszolgáltatások rendszere a városban teljes körűen kiépített, az igénybevevők számára 

számos szolgáltatás esetében biztosított a választás lehetősége is, a szolgáltatások kapacitása is 

elégségesnek mondható, hiszen egyetlen ellátási forma esetében sem tartanak nyilván várakozót.       

A szakellátások vonatkozásában igazán komoly várakozó lista az idősek ápoló-gondozó otthonainál 

tapasztalható, itt a 425 férőhelyre összesen 254 fő várakozót tartanak nyilván, ami eléri a 

rendelkezésre álló kapacitás 60%-át. Jelentős még a várakozók száma és aránya az idősek 

gondozóházában itt a 42 férőhelyre 34 fő várakozik, ami itt eléri a rendelkezésre álló kapacitás 80 

%-át. 
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II.1.2.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által saját intézményben 

biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

 

I.1.2.1.1. Zalaegerszegi Gondozási Központ szociális alapszolgáltatásai, szakellátás 

nyújtó ellátásai 

 

ÉTKEZTETÉST IGÉNYBEVEVŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

Az étkeztetés keretében külön meghatározottak szerint a szociálisan rászorultaknak legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni. Az igénybe vevők többsége (58%-a) esetében (280 

fő) kiszállítás történik, míg 42 %-a (202 fő) vagy helyben fogyasztja el, vagy elviszi az ételt. Ami az 

igénybe vevők életkorát illeti, itt fokozatos emelkedés figyelhető meg, jelenleg az ellátottak 37%-a 

(201 fő) 80 éven felüli, és közülük 62% (146 fő) nő. Az „alacsonyabb életkorban” (65 év alatt) 

viszont markáns férfi többlet tapasztalható (75 és 45 fő), ebben a korban a rászorultságot azonban 

elsősorban az ellátottak pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége, illetve egészségi állapota 

indokolja. 

26. táblázat Kihasználtság alakulása az étkeztetésben 

Év Étkeztetésben részesülők száma 

2010. 549 fő 

2011. 546 fő 

2012. 482 fő 

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 

27. táblázat Az étkeztetésben ellátottak neme és kora, 2011 

 Férfi  Nő  

 

 

 
 

18 - 39 éves  11 0 

40 - 59 éves 30 17 

60 - 64 éves 34 28 

65 - 69 éves 18 43 

70 - 74 éves  31 39 

75 - 79 éves 30 64 

80 - 89 éves 48 131 

90 év felett  7 15 

Összesen 209 337 

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 

Házi segítségnyújtást igénybevevők számának alakulása 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges meghatározott fajta ellátást. Az 

igénybe vevők száma 2011. év végéig csökkent, a 2012. esztendőben növekedett és jelenleg 79 fő 

veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátottak egy részével évek óta kapcsolatban áll az intézmény, 
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náluk is megfigyelhető a kor előrehaladtával a testi, szellemi leépülés. Egyre több olyan ellátott 

jelenik meg a rendszerben, aki már bekerülésekor igen rossz egészségi állapotban van, vagy a 

demencia tüneteit mutatja, ami nagy szakmai kihívást jelent a velük foglalkozó szociális 

gondozónak.  

Gondozási tevékenységek jellemzően: segítségnyújtás az étkezéseknél, bevásárlás, testi-, személyi 

higiéné biztosítása (mosdatás, fürdetés, pelenkázás), öltöztetés, ágyazás, takarítás, mosás, 

szellőztetés, orvoshoz, szakrendelésre kísérés, gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, hivatalos 

ügyek intézése, csekkek befizetése, pszichés gondozás, a magány enyhítése. 

28. táblázat Kihasználtság alakulása a házi segítségnyújtásban 

Év Házi segítségnyújtásban részesülők száma 

2010 71 fő 

2011 66 fő 

2012 78 fő 

                                                     Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ  

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST IGÉNYBEVEVŐK 

A házi segítségnyújtás egy speciális formája a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

A szolgáltatás elsődleges célja, hogy az egyedül, esetleg beteg hozzátartozóval élő sérült és idős 

emberek otthonukban is biztonságban érezhessék magukat, s ha szükséges gondozásukat 

szakemberek végezzék. A szolgáltatás fokozza az ellátást igénybe vevő biztonságérzetét, 

rugalmasan reagál az ellátottak szükségleteire, anélkül, hogy a rászorultság érzését váltaná ki 

bennük. Jelenleg az igénybe vevők száma 2012. év végén 65 készülék mellett 71 fő volt. Az 

ellátásban részesülő 71 fő 82 %-a nő, míg közel 2/3-a (65%-a) a 80 év felettiek közül kerül ki. 

2012. évben a segélyhívások száma 124 volt, melyből 55 az éles riasztás, 21 a téves riasztás, 

valamint 48 a készülék kihelyezés és próba. 

29. táblázat A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők 

száma nem és életkor szerint, 2012 

 Kor Férfi  Nő   

60-64 év 0 1 

 

65-69 év 0 4 

70-74 év 1 3 

75-79 év 0 16 

80-89 év 9 26 

90 év felett 3 8 

Összesen 13 58 

  

Forrás: Zalaegerszegi 

Gondozási Központ 
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30. táblázat Az elláttak szociális rászorultság szerinti megoszlása 2012 

 

Egyedül élő 65 év feletti  52 fő 

Egyedül élő súlyos fogyatékos    3 fő 

Kétszemélyes háztartásban élő 65 év 

feletti  

 15 fő 

Kétszemélyes háztartásban élő súlyos 

fogyatékos 

  1 fő  

Összesen  71 fő 

                                    Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ    

 

 
        

         

NAPPALI ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

Idős klubok 

Az intézmények a jogszabályban meghatározott ellátotti kör részére biztosítanak lehetőséget 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 

kielégítésére, valamint igény szerint megszervezik az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

Az idősek nappali ellátása 3 intézményben: 

 Belvárosi Idősek Klubja – 60 férőhely 

 Landorhegyi Idősek Klubja – 30 férőhely  

 Andráshidai Idősek Klubja – 30 férőhely, 

összesen 120 férőhelyen történik. 

A klubtagok száma 2012. évben 103 fő volt. Ami az ellátottak életkorát illeti a 75 év felettiek száma 

50%, a demográfiai trendeknek megfelelően a klubtagok 2/3-a nő. Az ellátottak közel 2/3-a 70 év 

feletti, közel 70 %-a nő. A klubtagok száma, valamint a napi átlagban megjelentek száma az utóbbi 

időben folyamatosan csökkent. 

31. táblázat Az idősek klubjainak elmúlt évekbeli 

kihasználtságának alakulása 

Év 
Klubtagok száma 

december 31-én 

Napi átlag megjelentek 

száma 

2010 119 90 

2011 107 81 

2012 103 82 

       Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ  

 

Demens személyek nappali ellátása 

A demens személyek nappali ellátása egy új típusú szolgáltatási forma, amelynek keretében 

valósítható meg a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 

demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek szakszerű nappali ellátása. 

Ez az ellátási forma a Landorhegyi Idősek Klubjában történik 10 férőhelyen. 
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2011. december 31-én 8 fő vette igénybe az ellátást, az ellátottak 75%-a nő, valamennyien 75 év 

felettiek. A 8 fő ellátottból 5 fő várakozik tartós intézményi elhelyezésre.  

A tavalyi esztendőben összesen 16 fő ellátására került sor. 2012. év végén 4 fő (nők), enyhe és 

középsúlyos demenciában szenvedő személy került ellátásra, közülük 2 fő tartós intézményi 

elhelyezésre várt.  

 

Szociális klub 

A klub 30 férőhelyen (amelyből 20 férőhely szolgál a pszichiátriai betegek és 10 férőhely a 

szenvedélybeteg ellátására) biztosítja a betegek nappali ellátását. A 2012. december 31-i állapot 

szerint az ellátást igénybevevők száma 20 fő volt. Pszichiátriai férőhelyen 11 fő, míg 

szenvedélybeteg férőhelyen 9 fő került ellátásra, ez 2011. évben 8-8 fő volt. A feladatellátást 

nehezíti, hogy ez ellátottak labilis pszichés állapota miatt nehezebb a velük való foglalkozás, 

nehezebben motiválhatók. Érzelmi, indulati állapotuk kezelése is nehezebb. Az intézményben 

egyéni esetkezelés, lelki gondozás zajlik. A pszichiátriai betegek egyéni és csoportos terápiában 

részesülnek. 

32. táblázat Ellátottak számának összehasonlítása 

 

    2010 2011 2012 

Ellátottak száma előző év végén 22 22 16 

Ellátásba vettek száma     2 3 9 

Ellátásból kikerültek száma   2 9 5 

Ellátottak száma tárgy év végén 22 16 20 

                    Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 

IDŐSEK GONDOZÓHÁZA 

Az idősek átmeneti elhelyezését biztosítja, az engedélyezett férőhelyek száma 42 fő. 

Az Idősek Gondozó Háza ideiglenes bentlakás - legfeljebb 4 hónap - időtartama alatt folyamatos, 

teljes körű ellátást, ápolást, gondozást biztosít. Az intézmény vezetője indokolt esetben engedélyezi 

az ellátás időtartamának további egy évvel történő meghosszabbítását az intézmény orvosának 

javaslata alapján. A gondozóház átmenet a saját otthon és a tartós bentlakásos intézmény között. A 

Gondozóházi elhelyezésre azok a nyugdíjkorhatárt betöltött idős emberek jogosultak, akiknek 

egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ugyanakkor önellátásra nem, 

vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Az intézményi tartózkodás ideje alatt a gondozottak 

részére teljes körű ellátást, ápolást, gondozást biztosítunk, amely azért is indokolt, mert a 

gondozottak 85%- a 80 éven felüli. A kihasználtság 100%. A bekerülésre várakozók száma az eddigi 

évek gyakorlatához hasonlóan nagyon magas, 2012. december 31-én 53 fő várt felvételre. 
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33. táblázat Az Idősek Gondozóházában ellátottak száma 

 

Év Ellátásban részesülők száma Kihasználtság 

2010. 100 fő 100 % 

2011. 88 fő 100 % 

2012. 101 fő 100 % 

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ  

 

IDŐSEK OTTHONA  

Az Idősek Otthonában, olyan a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek kerülnek ellátásra, 

akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek 

egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Végleges elhelyezést biztosító 

intézmény, amely differenciált ellátást (normál férőhely, emelt szintű férőhely 6db, demens részleg: 

24 férőhely) biztosít a rászorulók számára.  Engedélyezett férőhelyeinek száma: 98 fő. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan tovább nőtt az igény az ellátás iránt. 2012. december 31-én 127 fő várakozót 

tartottak nyilván. 

Az intézményi férőhelyek megoszlása jelenleg az alábbiak szerint alakul: 

 Átlagos ápolást-gondozást nyújtó részleg: 68 férőhely 

 Emelt szintű elhelyezést biztosító részleg:  6 férőhely 

 Demens részleg:    24 férőhely. 

Az Idősek Otthonában élő ellátottak egészségi állapota fokozatosan romlik, önellátó: 8 fő (8%), 

részben önellátó: 29 fő (29%), önellátásra képtelen: 62 fő (63%). 

Az egészségi állapot hanyatlásának következménye, hogy a lakók közül egyre kevesebben 

vonhatóak be a foglalkoztatásba, az ápolási, és gondozási szükségletük emelkedik. Az ellátottak 74 

%-a 80 év feletti.  

34. táblázat Az Idősek Otthonában ellátottak száma  

 

Év 
Ellátottak 

száma (fő) 

Új felvétel 

(fő) 
Év végi zárólétszám 

2010 127 29 96 fő (77 nő, 19 férfi) 

2011 123 27  97 fő (80 nő, 17 férfi) 

2012 128 29 98 fő (80 nő, 18 férfi) 

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ  

A fenti táblából jól látható, hogy évről évre egyre kevesebb új felvételre kerül sor. Ezzel 

párhuzamosan folyamatosan emelkedik az intézményi elhelyezésre várók száma. 

 

35. táblázat Az Idősek Otthonában felvételre 

várakozók száma 

 

Év Várakozók száma 

2010 107 

2011 118 

2012 127 

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 



 42 

Az intézmény lakóinak kor és betegségcsoportok, valamint ellátási szükséglet szerinti összetétele az 

elmúlt évek szabályozásának változása következtében átalakult, magasabb az átlagéletkor, időnként 

egyes lakók gondozása néha szinte már kórházi körülményeket kíván, nagy a bentlakók ápolási 

szükséglete, mentális ellátási igénye. 

 

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZ 

A Nyugdíjas Otthonházban élők részére a szociális alapszolgáltatások helyben elérhetők, 

kiegészítve az állandó ügyeleti rendszerrel. Az ilyen típusú ellátásszervezés biztosítja, hogy életük 

végéig saját otthonukban maradjanak az idős emberek. Felismerve az öngondoskodás fontosságát, a 

korai szakaszban alternatívája lehet az idősotthoni ellátási formának. A lakások száma 57, 2012. év 

végén 53 lakásban lakott nyugdíjas, köztük 4 házaspár.  

 

36. táblázat Lakók kor és nem szerinti megoszlása 

 

Életkor Nő  Férfi  Összesen  

60-70 év között 6 fő  2 fő  8 fő 

70-80 év között 14 fő  7 fő  21 fő 

80-90 év között 16 fő  4 fő  20 fő 

90 év felett 7 fő  1 fő  8 fő 

 

                                      Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 

 

 

 

 

4. ábra A nyugdíjas otthonban élők ellátása 

      

    

  

    

  

    

       

     

Forrás: Zalaegerszegi Gondozási Központ 
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II.1.2.1.2. Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szociális 

szolgáltatásai  

 

CSALÁDSEGÍTÉS 

A Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat 1989. november elsejétől működik. 

Tevékenysége 1997 novemberétől kiegészült a gyermekjóléti szolgáltatással. A Családsegítő 

Szolgálat a személyes szociális szolgáltatások körébe tartozó alapszolgáltatás. A szolgáltatások 

kiterjednek Zalaegerszeg város, Kispáli és Nagypáli községek teljes lakosságára, biztosítva az 

igénybevétel lehetőségét, mindhárom területen 

ntartó  

AZ INTÉZMÉNY CÉLJA, FELADATAI 

A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban 

előforduló, az egyén és a család életében jelentkező problémák okait és jelzi azokat az 

illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. 

 Veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretében 

elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti 

központ, gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és 

magánszemélyek részvételét a megelőzésben. 

 Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az 

önkormányzatnál  

 Tájékoztatást ad a szociális és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való 

hozzájutás módjáról. 

 Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. 

 Segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyeinek 

vitelében. 

 Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek, a fiatal és tartós munkanélküliek részére 

beilleszkedést segítő programokat szervez. 
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 Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára adósságkezelési tanácsadást 

végez. 

 A fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 

kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére tanácsadást nyújt. 

 A természetbeni és anyagi támogatások közvetítése. 

 Szociális válságkezelés (krízisintervenció). 

 A napi munka során, a bármilyen okból hátrányt szenvedő családoknak, egyéneknek a 

működőképességük a helyreállításában, javításában vesznek részt a családgondozók. 

Komplex módon, egyéni esetkezeléssel, családgondozással mozgósítják a problémáik 

megoldásához a szükséges erőforrásokat. 

 

KIEMELT SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

Adósságkezelési szolgáltatás  

Az adósságkezelési szolgáltatás a természetben nyújtott szociális ellátások keretében a szociálisan 

rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.  

A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak 

kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az 

adósságkezelési szolgáltatás kételemű ellátás: egyrészt tanácsadás nyújtása, másrészt természetben 

nyújtott támogatás.  

  

Rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programja 

A rendszeres szociális segélyezettek számára előírt, törvényi kötelezettség, a Családsegítő 

Szolgálattal való együttműködés, a beilleszkedési programban való részvétel. 

A rendszeres szociális segélyezettek hatékony segítségnyújtása érdekében szükséges, a pénzbeli 

támogatások mellett, a kliensek állapotának, helyzetüknek, problémáiknak a meghatározása, a 

prioritások felállítása, a készségeiknek, képességeiknek megfelelő célok kitűzése, és az ezekhez 

rendelt eszközök és technikák összeegyeztetése, a szociális munka eszközeivel, az egyéni 

esetkezelés és a családi szociális munka módszereivel.  

 

„Lakhatásért” Közalapítvány kuratóriuma a lakhatással összefüggő tartozást felhalmozó családokat 

támogatja. Az előkészítő munkát az intézmény végzi. 
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Prevenció 

Több mint, négy éve indult útjára az intézmény prevenciós programja, melyek nagy sikerrel futnak 

a város középiskoláiban. 

Két témakörben szerveződtek a programok. Mindkettő esetében a cél, hogy hozzájáruljon a fiatalok 

helyes életvitelének kialakításához, a szenvedélybetegségek kialakulásának a megelőzéséhez. 

 „Nem olyan, mint vártad, gyermekként szülőnek lenni sem az” interaktív prevenciós 

program. Középpontban, a tizenéves korosztály figyelmének a felhívása a tinédzser kori 

terhesség, gyermekvállalás szociális hatásaira, a családokra gyakorolt mentális, anyagi és az 

egyéni sorsokra kiható következményeire. 

 „Veszélyes játékok” interaktív prevenciós program. A szenvedélybetegségek kialakulásának 

a megelőzéséhez kíván hozzájárulni. 

Mindkét prevenciós programhoz, látványos és a diákok számára könnyen érthető anyag készült, 

melyek minden évben frissítésre kerülnek.  

Összesen 122 osztályfőnöki órán volt prevenciós előadás, ami 1.470 diákhoz jutott el.  

 

Csoportokkal végzett szociális munka 

Az intézmény 8 éve segíti a „Sérült embertársainkért” Egyesület munkáját, melyet a „Másság a 

családban” csoport tagja alapítottak, a Családsegítő Szolgálat közreműködésével. Az egyesület ma 

már érdekképviseleti és mentálhigiénés csoportként is hatékonyan működik.  

 

Az „Úton” gyászfeldolgozó csoport 2 éve működik. Időhatáros csoport, melynek a tagjai 10 

alkalommal találkoznak, hogy közösen fel tudják dolgozni az őket ért veszteséget, hozzátartozójuk 

elvesztését. A tavalyi évben két csoport működött 30 fővel. 

 

Jelentős az Anonym Alkoholisták önsegítő csoportjának a folyamatos támogatása. 16 éves a 

csoport. Az alkoholbetegséggel küzdő emberek számára az egyik leghatékonyabb gyógyulási 

lehetőséget biztosítja az A.A. Az önsegítő csoport 52 alkalommal tartotta üléseit, 12-15 fővel.  

 

Közösségi szociális munka 

„Őszi Kavalkád” elnevezésű városi program, Zalaegerszeg város lakosai számára. A rendezvény, az 

elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sok zalaegerszegit vonzott. Az immár hagyományosnak 

tekinthető program célja az évek alatt nem változott: egyre több városlakó közvetlen kapcsolatba 

kerülhessen a szociális ellátórendszer tagjaival, tájékoztatást kaphasson működésükről, 

tevékenységükről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról. 



 46 

A programban résztvevők: Áldozatsegítő Szolgálat, ÁNTSZ, Drogambulancia, Diákönkormányzat, 

Egyesített Bölcsődék, Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja, 

Időskorúak Gondozási Központja (Szociális Klub), Jogi segítségnyújtó Szolgálat, KEF, 

Mentálhigiénés Egyesület, Munkaügyi Központ, Népjóléti osztály, Rendőrség. 

A rendezvény helyszíne, minden évben az Ady Endre Művészeti Gimnázium és Általános Iskola. 

A rendezvény több színtéren zajlik: egészségmegőrző, betegségmegelőző programok, 

gyermekprogramok, játszóház, kézműves foglalkozás, agyagozás, arcfestés, bábkészítés, hajfonás, 

bohóc az állatmenhely kisállat bemutatója. 

 

Az intézmény segédkezett az Ökomenikus Segélyszervezet élelmiszer adományainak 

szétosztásában, amelyek több mint 1200 családhoz jutottak el, valamint tevékenyen részt vett a Zala 

Megyei Kormányhivatal tűzifa és élelmiszer akciójának az előkészítésében, és lebonyolításában 

 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJA 

Az intézmény alapellátás keretében, lakosság-közeli ellátás biztosít – immár 25 éve -, amely hosszú 

távú, folyamatos, személyes kapcsolaton alapuló, a lakosság által nemre, korra stb. természetére 

tekintet nélkül, a lakos által közvetlenül, a lakóhely-közelben, egyenlő eséllyel igénybe vehető, 

behatárolt szakmai kompetenciájú tevékenység, valamint a szociális szakemberek által nyújtott 

prevenciós, rehabilitációs és gondozó jellegű ellátások összessége.  

Az alapellátás igénybevételét a zalaegerszegiek tartós választása jellemzi, melyet elsősorban 

önkéntesen veszik igénybe. E mellett a családsegítő szolgáltatást igénybevevők még két csoportra 

oszthatók. Az önkéntes igénybevevőkön kívül, a kliensek egy része delegált (más intézmények, 

hatóságok által küldött, jelzett), valamint kötelezett (rendszeres szociális segélyezettek, 

adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők) igénybevevők lehetnek. 

A családsegítés általános, probléma specifikus szociális szolgáltatás.  Az alapfeladatokon túl, ellát 

speciális feladatokat is. 

A szolgáltatások igénybevételénél elsősorban az önkéntesség elve dominál, kivéve azokat a 

rendszeres szociális segélyezetteket, akik részére az önkormányzat kötelező együttműködést ír elő. 

A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.  

A Családsegítő Szolgálat alaptevékenységének jellege miatt a szolgáltató és az igénybe vevő közötti 

kapcsolattartás elsődlegesen a személyes kontaktusra épül.  

A segítő szolgáltatás a szociális munkát végző és a kliens együttes és egyenrangú munkafolyamata. 

A munkafolyamatot az első interjú során a kliens szükségleteinek megállapításával és a 

problémamegoldó alternatívák kidolgozásával kezdjük, melyet megállapodásban rögzítünk. A 

megállapodás történhet szóban és írásban. A megállapodás tartalmazza elérendő cél érdekében 
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megvalósítandó feladatokat, a kliens és a segítő együttműködésének módját, a találkozások 

rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. 

A segítő szolgáltatás a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítő 

szolgálatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg. 

 

Jelzés esetében (hatósági, jelzőrendszeri) az ügyfél lakásán, aktuális tartózkodási helyén 

(egészségügyi intézmény, nevelési-oktatás intézmény, stb.) történik az első találkozás. 

Az együttműködésre kötelezettek esetében az első személyes találkozás színtere az intézmény. 

Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevő vagy az aktív korú nem 

foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülő ügyfél jelentkezési, együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, írásban kap felszólítást az intézményben történő személyes 

megjelenésre. Szükség esetén a családgondozók családlátogatás keretében keresik fel a klienseket. 

Amennyiben levélben (e-mailben), telefonon keresik meg az intézményt felvilágosítást, segítséget 

kérve, úgy a kérés, probléma jellegétől függően írásban vagy személyesen történik a segítségadás.  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

37. táblázat Létszám: 2013. december 31. 

Családgondozó 11 fő 

Szociális munkás végzettségű 5 fő 

Szociálpedagógus 4 fő 

Elfogadott végzettség 2 fő 

Szociális segítő, szakképzett: 4 fő 

Adminisztrátor 1 fő 

 

Dolgozói létszám összesen 

 

16 fő 

 

A dolgozók 98%-a szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

Családgondozó  

Képesítési előírás: szakirányú felsőfokú képesítés.  

Feladata: 

 Biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások szakmai 

megvalósulását. 

 Széles körűen ismerje meg a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munkakapcsolatot 

építsen ki az ott dolgozókkal. 
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 Segítő kapcsolatot építsen ki a kliensekkel, a szociális munka eszközeivel és módszereivel 

alakítson ki bizalmon alapuló együttműködést. 

 Magatartását a kliensekkel, a munkatársakkal, munkaadóval, más szakmák képviselőivel 

szemben a Szociális Munkások Etikai Kódexében megfogalmazott etikai normák 

jellemezzék. 

 Biztosítsa a kliens jogát a bizalmon, titoktartáson alapuló kapcsolaton. Információt nem 

adhat ki a kliens tudomása és beleegyezése nélkül, kivéve, ha ez súlyosan veszélyeztet 

bárkit. 

Szociális segítő  

Képesítési előírás: szakirányú, középfokú végzettség. 

Feladata: A családgondozó koordinálásával vesz részt az alapellátás feladataiban. 

 

STATISZTIKAI MUTATÓK 

2013. évben a Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait 1.354 (előző évi adat: 1.235) család/fő vette 

igénybe 9.249 (előző évi adat: 7.186) esetben. Az új kliensek száma 861 (766) fő/család volt, ami az 

előző évihez (383 fő/család) képest, megduplázódott. Régi 493. 

A 1.354 fő/család igénybe vevői kör a szociális ellátások rendszerében elég egyedi, ami adódik 

abból, hogy a családsegítés nyitott, sokféle probléma észlelésére és fogadására alkalmas, életciklus 

menetén is széles sávban képes feltárni a nem csak kor-specifikus szükségleteket. A családot 

rendszerként tudja kezelni. Esetmenedzseri funkciókat képes ellátni, az igénybevevők 

szükségleteire reagáló, az adott térségben működő szolgáltatások szervezésével, koordinálásával, a 

szolgáltatáshoz való hozzájutás támogatásával. 

 

5. ábra Szolgáltatást igénybevevő életkor szerinti megoszlása 
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6. ábra Szolgáltatást igénybevevők gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 

 

 

A szociális helyzet, gazdasági aktivitás szempontjából a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők 

között, igen magas arányban jelennek meg a szegénység által leginkább veszélyeztetett társadalmi 

csoportok: munkanélküliek, inaktívak, lakhatás problémával küzdők. 

 

Családi összetétel: házastársi/élettársi kapcsolatban élő, gyermeket(keket) nevelő 

lakosságcsoportból kerül ki.  (13,9%), valamint a nyugdíjas korosztály (12%) aránya. 

 

7. ábra Probléma típusok (forgalmi adatok) 

 

A problémák közül legsúlyosabb a szegénység kiterjedése, valamint az egyenlőtlenségek 

gyorsütemű növekedése volt. A szegénység növekedésének legfontosabb háttértényezői között kell 

említeni, hogy – a gazdasági szerkezet átalakítás következtében – csökkent a foglalkoztatottak 
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aránya, tömegek szorultak ki a munkaerőpiacról, megjelent és konzerválódott a tartós 

munkanélküliség, a jövedelem és a szociális transzferek reálértéke folyamatosan csökkent. 

8. ábra Egyéb szolgáltató tevékenység 

 

            

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – 

továbbiakban Gyvt. - gyökeresen átalakította, és új alapokra helyezte a magyar gyermekvédelem 

rendszerét. A változás szerkezeti és szemléletbeli szabályozást is jelent. A szakellátás átrendeződése 

mellett létrehozott egy új intézménytípust, a gyermekjóléti szolgáltatást, amelynek összefogó- 

koordináló szerepet szánt a gyermekvédelem rendszerében érintett intézmények, személyek között.  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Tevékenység prioritása: a prevenció, illetve a megelőzést elősegítő új formák, módszerek 

kidolgozása és működtetése, a szolgáltató, segítő jelleg humanizálódása, illetve a koordináló 

tevékenység tudatosságának, tervszerűségének fokozása – a hatékonyság növelése érdekében. 
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ SZOCIÁLIS MUNKA FORMÁI 

Egyszeri tanácsadás/Egyéni esetkezelés/Esetmunka  

Integratív segítő tevékenység, melynek során egyéneknek, pároknak, családoknak nyújtanak 

segítséget. A szociális munkások nem olyan emberekkel foglalkoznak, akiknek problémáik vannak, 

hanem olyanokkal, akik nem tudnak megbirkózni a problémákkal. 

Döntően egyéni esetkezelés folyik. 

 

Szociális csoportmunka 

A szociális csoportmunka egy tervezett, célirányos és szaktudást igénylő tevékenység, amelyben a 

szociális munkások kis csoportokkal közvetlenül foglalkoznak. A kis létszámú csoport az a közeg, 

amelyben az egyéni és társadalmi működés ösztönözhető és összekapcsolható. A kiscsoport tagjai 

számíthatnak egymásra saját ügyükben, vagy a köz érdekében. Középpontjában a csoport maga áll. 

A szociális munkás szerepe közvetítői és előmozdítói szerep. Csak a kliensekkel együtt cselekszik, 

figyelembe véve a csoportban felmerülő igényeket. 

Csoportok kategória rendszere: terápiás-, oktató-, személyiségfejlesztő-, szocializációs-, feladat-, és 

önsegítő csoportok. A szakmai egységben jellemzően szülőcsoportok illetve kamasz - önismereti 

csoportok működnek. 

 

Közösségi szociális munka 

A szociális munkás valamilyen cél elérése érdekében szervezi a közösséget együttműködő 

közösséggé. Középpontban a közösség szükséglete, és a makro környezethez való viszonya áll. 

Hangsúly elsősorban a közösségen, mint egészen, másodsorban a közösség tagjain, mint egyéneken 

van. A közösségi szociális munka célja nevelés, tájékoztatás, közösségformálás, közösségi érdekek 

és szükségletek elérése, kivívása. A szociális munkás feladata, hogy a tények ismeretében tisztázza 

a társadalmi szükségletek prioritását, a problémákat más elérhető szolgáltatásokkal hozza 

kapcsolatba. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK       

A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ – integrált intézmény – élén az 

intézményvezető áll. Az intézményben biztosított családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások 

önálló szervezeti és szakmai egységként működnek. 

A Gyermekjóléti Központban dolgozó szakemberek részletes, konkrét feladatait a munkaköri 

leírások tartalmazzák. Az egyéb, juttatás ellenében végzett feladatok ellátása megbízási szerződések 

kötésével valósul meg. 
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A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete által meghatározott szakmai létszám irányszámai 

és létszámminimum normái a lakosságszám arányában a következő: 

38. táblázat Szakmai létszám 

Szakmai vezető 1 fő 

Családgondozó                        12,75 fő 

(általános szolg.: gondozotti létszám – 45 

gyermek vagy 25 család + speciális szolg.) 

Családgondozó asszisztens 3 fő 

Tanácsadó 1,5 fő 

Mindösszesen 18,25 fő 

 

A Gyermekjóléti Központban 17 fő szakképzett szakember látja el a feladatok biztosítását. 

A 17 fő szakember közül 15 fő szakirányú végzettséggel rendelkezik, 2 fő pedig a 

foglalkoztatásának idejétől függően szakképzettnek tekinthető. 

Szakképzettség megoszlása a következő: 

39. táblázat A szakképesítések alakulása 

SZAKKÉPESÍTÉS FŐ MUNKAKÖR 

szociális munkás 2 családgondozó/szaktanácsadó 

szociálpedagógus 5 családgondozó/szakmai vezető 

pedagógia tanár, és 

fejlesztőpedagógus 

1 családgondozó 

gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó 

1 családgondozó 

gyógypedagógus 1 családgondozó  

művelődésszervező 2 családgondozó 

pedagógiai asszisztens 

(megbízással napi 6 órában) 

1 családgondozó asszisztens 

gyógypedagógiai asszisztens 2 családgondozó asszisztens 

fejlesztő- és, gyógypedagógus 

(megbízással heti 15 órában)) 

1 fejlesztőpedagógus 

képesített könyvelő 1 képesített könyvelő 

 

A szakmai egységben folyó sokrétű tevékenység ellátására szakmai teamek alakultak, és az 

alapellátás biztosítása mellett, a szakemberek egy – egy kiegészítő, speciális szolgáltatás 

működtetésében, csoportok vezetésében és szabadidős programok szervezésében osztott 

munkakörben dolgoznak. 
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A családgondozók törvényi minimum létszáma a lakosságszám arányában jelenleg - a gyermekjóléti 

szakmai egységben – 1,75 fővel kevesebb. 

 

Kispáli és Nagypáli településeken a gyermekjóléti alapellátást 1 fő felsőfokú szociális végzettségű 

szakember látja el, szintén osztott munkakörben.  

A szakmai létszámnormatívára vonatkozó szabályok betartásával, az intézmény a saját szervezeti 

felépítése és működési rendje szerint gazdálkodik a humán erőforrással. 

A dolgozók heti munkaideje 40 óra. A munkaidőn belül ügyeletet látnak el, részt vesznek heti 

rendszerességgel a szakmai egység kommunikációs fórumain. 

 

Munkaidejük fennmaradó hányadát a családgondozók az általuk ellátandó feladat jellegének 

megfelelően az egyének és családok igényeinek figyelembe vételével, heti munkaterv készítése 

mellett osztják be (családlátogatás, ügyintézés, intézményekkel - szervezetekkel kapcsolattartás, 

szervező munka, csoportvezetés stb.). 

 

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 

 

Cél 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésében, veszélyeztetettség megelőzésében, ill. 

megszűntetésében a gyermekjóléti szolgálatok központi szerepet töltenek be. Szakmai hitvallásunk 

szellemében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek” oltalmazó helyen”, 

lehetőleg saját családjukban nőhessenek fel. 

 

Szakmai alapok 

A szociális munkában alapvető érték az együttműködés, melyet a Szociális Munkások Etikai 

Kódexe is előír. A munkavégzés során kapcsolatba kerülő szakemberekkel való kapcsolatot a 

bizalom, a tisztelet, a szolidaritás kell, hogy jellemezze. Kulcsfontosságú a források fejlesztése, a 

civil szervezetekkel, hálózatokkal való együttműködés, a valós szükségletekre épülő szolgáltatások 

kiépítése, a problémák jelzése országos fórumok felé, elősegítve a szociálpolitika pozitív változását. 

A szakma értékei az intézmény munkatársai gondolkodásának, cselekedeteinek iránytűjeként 

szolgálnak. 

 

Prevenció 

Elsődleges megelőzés 

Magában foglalja az univerzális, alapellátási formákat, amelyekre minden gyermek jogosult. 
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Az elsődleges prevenció fokozott és folyamatos biztosítása elengedhetetlen a hatékony és minőségi 

gyermekjóléti szakmai munkában. A gyermeklakosság egészére kiterjedő prevenciós programok 

feltételeinek biztosítása nélkülözhetetlen! 

 Ismeretterjesztés - tájékoztatás (osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, iskolai 

programsorozatok, rendezvények, tantestületi értekezletek) 

 Ifjúságvédelmi Őrjárat 

 Városi szabadidős rendezvények 

 Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 

 KEF – Kábítószer Egyeztető Fórum. 

A Gyermekjóléti Központ nagy hangsúlyt fektet az elsődleges prevencióra a helyi szabadidős 

programok szervezése, valamint a települési programokba történő bekapcsolódás révén. A 

gyermekek, fiatalok számára a hozzáférés lehetősége korlátlan pl. az osztályfőnöki órák, 

iskolanapok, városi rendezvények keretén belül. 

 

Másodlagos megelőzés 

Magában foglalja a célzott segítségnyújtást, amennyiben definiálja a rizikófaktorokat, a 

veszélyeztetett csoportokat, és segítséget nyújt, mielőtt a bántalmazás, elhanyagolás bekövetkezne. 

 Tematikus csoportok  

 Gondozás 

 Védelembe vétel 

 Helyettes szülői ellátás 

 Fejlesztőpedagógia 

 Tanácsadás. 

 

Harmadlagos megelőzés 

Speciális ellátásokat jelent, azokban az esetekben, amikor a család vagy ellátó intézmény nem a 

gyermek szükségleteinek megfelelő ellátást nyújtják, bántalmazók vagy elhanyagolók. Ilyenkor be 

kell avatkozni a megfelelő szakmai eszközökkel, hogy megszűnjön az ártó magatartás. 

 Kapcsolatügyeleti Szolgáltatás 

 Mediáció 

 Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések kezdeményezése, 

javaslattétel 

 Családgondozás. 
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GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

A Gyvt. 38.§ értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 

gyermek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével 

(szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani (15/1998. (IV.30.)  NM 

rendelet 6.§). 

A Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatásai kiterjednek Zalaegerszegen, valamint Kispáli és 

Nagypáli településeken élő valamennyi gyermekre. 

A Zalaegerszegi Gyermekjóléti Központ a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 8.§ - 24.§ - ban 

meghatározottaknak megfelelően az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja Zalaegerszeg város, 

valamint Kispáli és Nagypáli települések lakosságának.  

 

A GYERMEKEK CSALÁDBAN TÖRTÉNŐ NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

BIZTOSÍTOTT FELADATOK 

 

Tájékoztatás, információnyújtás 

 Tájékoztatja a gyermekeket és a szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, 

melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, a 

családban történő nevelkedésének elősegítésével.  

 A Gyermekjóléti Központ által biztosított valamennyi ellátási formáról külön szóróanyag 

biztosítja a széleskörű tájékoztatást a város lakossága számára.   

 A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése érdekében a Gyermekjóléti 

Központ munkatársa segítséget nyújt a gyermeknek vagy szülőjének kérelme 

előterjesztéséhez, kezdeményezi támogatás megállapítását az illetékes hatóságokkal. 

 Tájékoztatja a szülőt vagy gyermeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési, 

egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, céljáról és 

feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyújtó felkeresését. 

 Válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, az ezekhez való hozzájutás lehetőségeiről, az esetleges 

örökbeadás lehetőségeiről. A családgondozók szorosan együttműködnek a védőnői 

hálózattal, valamint a kórházi szociális munkással. (A Gyermekjóléti Központ speciális 
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feladatai között kórházi szociális munkát is ellát. A kórházi szociális munkás tevékenységét 

bővebben a IV. fejezet tartalmazza.)  

 

Szabadidős programok 

A Gyermekjóléti Központ elsősorban a gyermekek számára szervez szabadidős tevékenységeket. 

Programjaink a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítik, 

illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremt lehetőséget a szabadidő hasznos 

eltöltésére.  

A Gyermekjóléti Központ hosszú távú célja a hagyományteremtés, valamint hogy évről évre 

bővítse ez irányú tevékenységét. Így az általunk szervezett programok már nemcsak a 

gyermekeknek, hanem a szülőknek is hasznos szabadidő eltöltést biztosítanak. Tevékenységeink ez 

idáig szinte kizárólagosan a gondozott családok körére terjedt ki (azon belül is a főként a 

gyermekekre), célunk a programok város felé nyitása, valamint bekapcsolódás városi 

rendezvényekbe. 

Szabadidős tevékenységeink – a program formáját, rendszerességét tekintve – két fő csoportra 

bonthatók:   

 

Csoportokkal való szociális munka (heti, kétheti, illetve havi rendszerességgel) 

A gyermekeknek szóló csoportfoglalkozásaink valamennyi korosztályt megcélozzák, az óvodától 

egészen a középiskoláig.  

A szülők részére biztosított programok elsősorban a munkanélküli, gyermekeiket oktatási-nevelési 

intézménybe járató felnőtteknek szólnak.  

 

Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó programok (alkalmanként) 

Az intézmény megalakulása óta igyekszik az ünnepek előtt ünnepváró hangulatot teremteni a 

gyermekek számára. Immár hagyománynak számít, hogy játszóház, manuális tevékenység, 

megvendégelés és ismeretterjesztő előadások, programok biztosításával tesszük színessé a 

gyermekek hétköznapjait. Ez irányú programok elsősorban az általános iskoláskorú gyermekeket 

célozza meg. 

 

A GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTOTT 

FELADATOK  

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Gyermekjóléti Központ 

veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet. (A Gyvt. 5. § (n) bekezdése szerint: „a 
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veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, 

amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza).” 

Az észlelő és jelzőrendszer lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az 

egyes gyermek veszélyeztetésének időbeni felismerését.  

Az észlelő és jelzőrendszer keretein belül figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

életkörülményeit, szociális helyzetét és a szolgáltatások, ellátások iránti igényt. Az innen származó 

adatokat nyilvántartja és a jogszabályokban rögzített módon használja fel. 

Az észlelő és jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetettség mértékéhez, 

valamint a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz.  

A Gyermekjóléti Központ a tevékenységek összehangolása és az együttműködés érdekében az 

esetmegbeszélés előírt formáit szervezi és működteti (az érintett szakemberek, intézmények körét a Gyvt. 17. 

§ határozza meg). 

Zalaegerszegen a 2008/2009-es tanévtől kéthavonta korcsoportos jelzőrendszeri ülések keretében 

kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer tagjaival, biztosítva ezzel az 

információáramlást és a hatékonyabb együttműködést. A teameken szakmai továbbképzéseket, 

szakmaközi esetmegbeszélő fórumot szervez a jelzőrendszer tagjainak. (Korcsoportos team) Célja: 

az egy-egy szakmát képviselő jelzőrendszeri tagok konzultációs lehetőségeinek biztosítása, 

dilemmák, szakmai kérdések megvitatása, igény szerint külső szakemberek bevonása mellett. 

Kispáli és Nagypáli településeken a kétirányú jelzőrendszeri működést a kéthavonta megrendezésre 

kerülő jelzőrendszeri team ülések biztosítják, az érintett társszakmák képviselőivel. 

A felmerült igényeknek megfelelően fogadóórákon, jelzőrendszeri üléseken kívül szakmai 

előadásokat, tájékoztatókat tart a szakembereknek, továbbá tantestületi üléseken, szülői 

értekezleteken tájékoztat a Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, elérhetőségéről, a nyújtott 

szolgáltatásokról. 

A családgondozók és a társintézmények szakemberei közötti kapcsolattartás leggyakoribb és 

leghatékonyabb formája a konkrét ügyekben történő esetmegbeszélés, illetve esetkonferencia.  

A gyermekvédelemben dolgozó valamennyi szakember összevonására, a problémák, feladatok 

értékelésére az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő települési tanácskozáson kerül sor.  

A társszakmák felé a Gyermekjóléti Központ visszajelzési kötelezettségének minden esetben 

írásban, fejléces levél formájában történő tájékoztatásban tesz eleget. 

 

A Gyermekjóléti Központ családgondozói személyes segítő kapcsolat (családgondozás) keretében 

támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, segítik a szülőket a 

gyermek gondozásának megszervezésében.  
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A családgondozás tervezett módon, határidők megállapításával végzik. A gondozás megkezdésekor 

rögzítik a gyermek és szülője személyi adatait és helyzetértékelést, valamint gondozási tervet 

készítenek. Szükség szerint, de legalább félévente értékelik a gondozás eredményességét.  

Ha a veszélyeztetettség más (pl.: egészségügyi, gyógypedagógiai, szociális) szolgáltatással, vagy 

gondozással szüntethető meg, úgy a családgondozó feladata, kezdeményezze, szervezze a 

szolgáltatást.  

A Gyermekjóléti Központ az eset összes körülményének vizsgálata után mérlegeli, hogy a kialakult 

veszélyeztetettség önként igénybe vehető alapellátással megoldható-e. Ha ezt nem látja elégnek, 

úgy hatósági eljárást kezdeményez.  

A Gyermekjóléti Központ javaslatot tesz a gyámhatóságnak védelembe vételre, illetve ideiglenes 

hatályú elhelyezésre vagy nevelésbe vételre. A javaslatban ismertetnie kell a veszélyeztető 

körülményeket, a gyermek és a család életéről tudomására jutott adatokat, az addig biztosított 

ellátásokat. 

A Gyermekjóléti Központ családgondozói a komplex családgondozást területi elv szerint végzik. 

Zalaegerszeg város öt városrészre (Belváros, Olai városrész, Kertváros, Landorhegy, Páterdomb) 

van felosztva, ez alapján történik az esetek felosztása. Minden körzetben két családgondozó 

dolgozik. 

 

VÉDELEMBE VÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

A Gyvt. 68. § (1) bekezdése szerint „Ha a szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem 

akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben 

mégis biztosítható, az illetékes gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.” 

A Gyermekjóléti Központ a javaslatban közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó 

adatait, illetve szükség esetén javaslatot tesz másik családgondozó kijelölésére.  

A kijelölt családgondozó elkészíti a gondozási-nevelési tervet, mely tartalmazza a veszélyeztető 

körülményeket, a kívánatos változásokat, a személyre lebontott feladatokat, a segítséget nyújtó 

személyek és intézmények megjelölését. 

Védelembe vételnél a családgondozó feladata, hogy a gyermek gondozását-nevelését folyamatosan 

figyelemmel kísérje, a hatóságot szükség szerint tájékoztassa, a gondozási-nevelési tervben rögzített 

feladatok végrehajtását ellenőrizze és ebben a gyermeket és szülőjét támogassa, vagy ha szükséges, 

a gondozási-nevelési tervet módosítsa. Ha a védelembe vétel nem vezet eredményre, a 

családgondozó javaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.  
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Védelembe vétel felülvizsgálata során a családgondozó tájékoztatja a hatóságot a végzett segítő 

tevékenységről, és megindokolt javaslatot tesz a védelembe vétel megszüntetésére, vagy 

fenntartására.  

 

A CSALÁDBÓL KIEMELT GYERMEK VISSZAHELYEZÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, ILLETVE 

AZ UTÓGONDOZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK  

A Gyermekjóléti Központ a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást 

végez a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján.  

A Gyermekjóléti Központ családgondozója együttműködik a Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat családgondozójával. Az együttműködés keretében a Gyermekjóléti Központ 

családgondozója elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges 

feltételek megvalósításában, a gyermekekkel való kapcsolattartásban. 

A gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálata során a családgondozó tájékoztatja a gyámhivatalt a 

tapasztalatairól. 

A Gyermekjóléti Központ családgondozója a családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a 

gyámhivatal határozata alapján látja el, együttműködve a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, 

illetve a szakszolgálat utógondozójával.  

 

EGYÉB FELADATOK 

A Gyermekjóléti Központ a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 25-26.§ értelmében szervezi és 

működteti a helyettes szülői hálózatot, vagy önálló helyettes szülőt foglalkoztat, valamint az 

átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás során 

környezettanulmányt készít, véleményt ad az örökbe fogadhatóságról. 

A helyettes szülői ellátás 2011.01.01-től működési engedéllyel rendelkezik. 

Helyettes szülők száma: 2 fő (2 család) 

Engedélyezett férőhelyek száma: 3 fő. 

 

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

A Gyvt. 40.§ (3), valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7.§ alapján a gyermekjóléti központ az 

általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő 

alábbi speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

illetékességi területén: 

 Utcai és lakótelepi szociális munka 

 Kapcsolattartási ügyelet 
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 Kórházi szociális munka 

 Készenléti szolgálat. 

 

Utcai és lakótelepi szociális munka 

 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7/A.§ szerint az utcai és lakótelepi szociális munka célja a 

magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, 

csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója 

által a lakásából kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő 

visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. 

Az utcai és lakótelepi szociális munka hatékony ellátáshoz elengedhetetlen a jelzőrendszer 

működtetése mellett a speciális területet érintő társintézményekkel kötött megállapodás, benne a 

konkrét, együttműködést érintő feladatok megfogalmazásával, kutató- és szervezőmunkával. 

 

Munkaformák, tevékenységek 

Kutatás: A segítségre szorulók felderítése, körülményeik és szükségleteik felmérése. 

Szolgáltatás: Bizalmi kapcsolat kialakítása, személyes segítségnyújtás, tanácsadás, 

ártalomcsökkentő stratégiák, krízisintervenció, a szakszolgáltatások igénybevételéhez való 

hozzájutás segítése, folyamatos és rendszeres információnyújtás, felmerülő igényeket kielégítő 

szolgáltatások szervezése, vagy ezeken való részvétel elősegítése. 

Ügyintézés: Kapcsolatfelvétel az érintett intézményekkel, szervezetekkel és szervekkel, közvetítés. 

Szükség esetén az átmeneti gondozás, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítés 

kezdeményezése. Érdekvédelem biztosítása. 

Egyéni és/vagy csoportos esetkezelés a szociális munka eszközrendszerével: 

E speciális szolgáltatás megvalósításának formái - az egyéni esetkezelések mellett - elsősorban 

csoportos illetve közösségi szociális munkát jelentenek. 

Az egyéni esetkezelésnél a veszélyeztetettség mértékétől függően gondozás biztosítása, szükség 

esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. 

Csoportos esetkezelésnél a jelzőrendszeri erőforrások felhasználásával (esetmegbeszélések, 

szakmaközi megbeszélések) átfogó stratégiák kidolgozása és megvalósítása, preventív 

foglalkozások, tevékenységek a csoportokkal végzett, és közösségi szociális munka eszközeivel. 

 

Az utcai és lakótelepi szociális munkát a jogszabály által előírt szakmai létszám iránymutatói 

alapján (2 fő), szakképzett családgondozók, osztott munkakörben, team munkában látják el, 
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integrálva az iskolai szociális munka feladataival (kortárssegítés, iskolai gyermekvédelem, iskolai 

jelzőrendszer). 

A szociális munka és etikai kódex elveinek megfelelő szakmai tevékenység, továbbképzés, 

szupervízió biztosítása mellett. 

 

Kapcsolattartási ügyelet 

 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7/B.§ alapján a szolgáltatás alapvető célja annak a gyermeki 

jognak a biztosítása, amelyet a gyermeki jogokról szóló ENSZ Egyezmény 9/3. pontja úgy 

fogalmaz meg, hogy a szülőjétől elszakadt gyermeknek joga van rendszeres, közvetlen, élő 

kapcsolatot tartania a tőle külön élő szülőjével is. 

Intézményünk önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás 

nyújtásával biztosítja a speciális ellátást. 

A kapcsolatügyelet munkatársai speciális végzettségűek (mediátorok). Intézményünk mediátori 

(közvetítői) segítséget, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet (játékokkal 

berendezett szobák), szakemberek segítségét tudja felajánlani a cél érdekében. A kapcsolattartási 

ügyelet célja a gyermek és kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult 

személy számára a találkozásra, az együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett. 

 

Szintjei 

I. szint  Konfliktuskezelő segítő szolgáltatás nyújtása. 

 II. szint Az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi 

közvetítő eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közti konfliktusok feloldásának 

segítése, közöttük a megállapodás létrehozása és annak mindkét fél részéről történő betartása. 

III. szint Önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás 

nyújtása. 

Intézményünk a kapcsolattartási ügyelet harmadik szintjét, a kapcsolatügyeletet biztosítja. 

40. táblázat A kapcsolattartás formái 

Kapcsolattartási ügyelet 

I. szint II. szint 
III. szint 

Kapcsolatügyelet 

semleges hely biztosítása  

+ konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás 

 
+ gyermekvédelmi közvetítő  

eljárás biztosítása 

  

+ önálló szakmai 

módszertani program, 

fokozatos 

kapcsolatépítés, 

együttműködés a 

bírósággal, 

gyámhivatallal 

*Táblázat forrása: MAKAMOSZ 
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Célcsoport 

Azok a szülők vehetik igénybe a szolgáltatást, akik mediátorok segítségével megállapodást kötöttek 

egymással, vagyis:  

 egyetértenek a kapcsolatügyelet céljával 

 aláírják a kapcsolatügyeleti együttműködés kereteiről szóló egyezséget 

 hajlandóak a fokozatosság, a kapcsolattartási szintek és lépcsőfokok betartására 

 elfogadják a házirendet. 

 

Tevékenység 

A válást követő kapcsolattartási problémák kezelése, konfliktushelyzetek feloldása mediálással. A 

gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára 

a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely, segítségnyújtás, tanácsadás biztosítása. 

A jogszabály által előírt heti 10 órás kapcsolatügyeletet mediátor végzettségű szakemberek látják el, 

minden hét szombatján (alkalmanként 2 fő). Jelenleg a gyermekjóléti központban 6 fő rendelkezik 

mediátori képesítéssel. A szombati kapcsolatügyeleten részt vállaló kollégák tevékenységüket 

(mediáció, tanácsadás, szakmai megbeszélések, szupervízió) megbízási szerződés alapján látják el. 

A szolgáltatás működtetéséhez foglalkoztató, játszószobák, eszközök biztosítása szükséges. 

 

Kórházi szociális munka 

A kórházi szociális munka a zalaegerszegi gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása a szociális 

válsághelyzetben lévő várandós, illetve anya és gyermeke, valamint elhanyagolt és bántalmazott 

gyermekek részére.  

Célja továbbá a helyi kórházi védőnővel valamint kórházi szociális szakemberrel történő 

együttműködés, koordináló szerepkör a nőgyógyászati- szülészeti osztályon és gyermekosztályon. 

A kórházi szociális munka helyszíne a Zalaegerszegen működő fekvőbeteg ellátó egészségügyi 

intézmény szülészeti-nőgyógyászati és gyermekosztálya. 

 

Feladata 

A kórházi szociális munka elsősorban közvetítő és koordináló tevékenység, melynek során: 

 a szülészeti-nőgyógyászati osztályokon a kórházi védőnővel és a kórházi szociális munkással 

együttműködve (havi rendszerességgel és igény szerint) segíti a szociális válsághelyzetben lévő 

anyát és gyermekét 

 a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket 
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 segít a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok-, illetve a gyermekek átmeneti 

otthonában igénybe vehető szolgáltatások hozzájutásában 

 tájékoztatja a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát az örökbefogadás 

lehetőségéről, az örökbefogadást közvetítő civil szervezetekről, valamint arról, hogy melyik 

gyámhivatal, területi gyermekvédelmi szakszolgálat ad részletes tájékoztatást az örökbefogadási 

eljárásról 

 illetékesség alá nem tartozó gyermek esetében közvetítői feladatokat lát el a gyermek további 

ellátása biztosításának érdekében. 

 

A kórházi szociális munkát a jogszabály által előírt szakmai létszám (1fő) iránymutatói alapján, 

szakképzett családgondozó, osztott munkakörben látja el. 

A szociális munka és etikai kódex elveinek megfelelő szakmai tevékenység, továbbképzés, 

szupervízió biztosítása mellett. 

 

Készenléti szolgálat 

A Gyvt. 40.§ (3), és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7/D § értelmében a készenléti szolgálat célja a 

gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, 

közismert telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs 

szakszerű segítséget tudjon adni, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A szolgáltatás 

munkajogi szempontból készenléti ügyeletként működik. 

 

Feladata 

A gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl (heti 120,5 óra) nyújtott segítség, tanácsadás, 

tájékoztatás. 

Reklámpropaganda és a média által a lakosság körében közismertté tett telefonszám, mellyel 

azonnali segítségnyújtás biztosítható illetve mozgósítható. 

Eljárásra, befogadásra, segítségnyújtásra jogosult intézményekkel történő kapcsolatfelvétel, 

együttműködés kialakítása, kompetenciahatárok tisztázása. 

 

A nyitvatartási időn túli szolgáltatást a gyermekjóléti központban dolgozó valamennyi 

családgondozó munkatárs, heti váltásban, ügyeleti óradíj ellenében biztosítja. 

A készenléti szolgálat munkáját, beosztását, a társintézményekkel történő együttműködést 2 fő 

családgondozó osztott munkakörben koordinálja. 

A működtetés mobiltelefon használattal biztosított. 
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

A kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások, a gyermekjóléti alapszolgáltatások mellett, az 

intézmények típusa alapján kötelezően biztosítandó feladatok. 

 Pszichológiai tanácsadás 

 Jogi tanácsadás 

 Fejlesztőpedagógia 

 MEDIÁCIÓ – konfliktuskezelő szolgáltatás 

 Kábítószer Egyeztető Munkacsoport 

 Szociális képzés gyakorlati terepe. 

 

  Pszichológiai tanácsadás   

A Gyermekjóléti Központ rendszeres és folyamatos pszichológiai tanácsadást biztosít a 

szakemberek és a kliensek részére. A szolgáltatást a segítő munka során tapasztalt problémák 

megoldása érdekében ajánljuk a családoknak. Az intézményt felkeresők részére a szolgáltatás a 

jogszabályi előírásokban foglaltak alapján folyamatosan biztosított, klinikai szakpszichológus által, 

vállalkozói szerződéssel, havi 20 órában. 

Jogi tanácsadás  

Intézményünk a jogi problémák kezelése érdekében 2010. év május 1-től Együttműködési 

Megállapodást kötött a Zala Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálattal. Az 

intézményhez jogi tanácsadásért forduló klienseket a vonatkozó jogszabályi feltételeknek  

 

Fejlesztőpedagógia 

A Gyermekjóléti Központ 2013. évben, 1 fő fejlesztőpedagógus - főállású, teljes munkaidős - 

foglalkoztatásával fejlesztőpedagógiai szolgáltatást biztosít a 3-16 éves korú gyermekek pedagógiai 

és korrekciós fejlesztése érdekében. A fejlesztés a megelőzést, korrekciót és a tehetséggondozást is 

magában foglalja. 

A tanév alatt a Gyermekjóléti Központban folyó fejlesztő munkát, a nyári szünetben pedig 

pótvizsgára történő felkészítést és foglalkoztatást jelent. 

 

Mediáció – konfliktuskezelő szolgáltatás 

A mediáció olyan önkéntes folyamat, melynek során egy független harmadik személy – mediátor 

szakember - segíti a feleket a kölcsönösen elfogadható egyezség elérésében. A konfliktuskezelő 

módszer megakadályozza a vita kiterjedését és hozzásegíti a feleket lehetséges megoldások 

kidolgozásához. 
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Vitázó felek közötti intervenció annak érdekében, hogy a felek felismerjék különbözőségeiket, 

kompromisszumokat kössenek és a kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak. 

Intézményünkben szakképzett mediátorok biztosítják e konfliktuskezelő szolgáltatást. 

Kábítószer egyeztető munkacsoport 

A drog prevenciós munka alapját a helyi önkormányzat által életre hívott Kábítószer Egyeztető 

Munkacsoportban való aktív részvétel, az Ifjúságvédelmi Őrjárat segítése, szabadidős programokba 

való bekapcsolódás, partnerviszony képezi. 

Szociális képzések gyakorló terepe 

Intézményünk hosszú évek óta nyújt gyakorló terepet a közép és felsőfokú szociális képzésben 

tanulók számára. A Gyermekjóléti Központ gyakorlati terepként működik egyetemek és főiskolák, 

nappali és levelező tagozatok, átképző tanfolyamokon résztvevő hallgatók számára egyaránt. 

Intézményünk állandó, folyamatos segítséget nyújt szakdolgozatok és esettanulmányok 

készítéséhez. 

 

AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

       A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai a lakosság részére ingyenesek. Az ellátások 

igénybevételének módja elsősorban önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő kérelmére 

valósul meg. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, 

úgy a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az 

ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. § - ban meghatározott tájékoztatásról, melyről az igénybe 

vevő írásban nyilatkozik.  

Hatósági beavatkozás esetén a jogszabály kötelező együttműködést ír elő. A szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét az intézmény ügyeleti rendje határozza meg. 

 

A GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A SZÁMOK 

TÜKRÉBEN 

41. táblázat 2013-as „gyermekjólétis” statisztikai adatok 

Statisztikai adatok (2013. december 31-i állapot és éves adatok) 

2013. december 

31. (aktuális 

adat) 

éves 

adatok 

alapellátásban részesülő gyermekek 185 217 

védelembevett gyermekek 91 109 

átmeneti gondozásban részesülő gyermekek 29 46 

átmeneti nevelésbe vett gyermekek 45 53 

tartós nevelésbe vett gyermekek száma 1 1 

utógondozás száma 1 1 
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EBBŐL: 

családba fogadások száma   3 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 15 

pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma 16 

 

A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 2013. évben 604 fő, családok száma: 401 volt, mely 

nőtt az előző évhez képest. A gondozottak száma szintén emelkedett: gyermekek száma: 381 fő, 

családok száma: 221 (2012. évben 360 gyermek/208 család). Lezárt esetek száma 2013. évben: 160 

Új esetek száma 2013. évben: 272 (2009. évben 248, 2010. évben: 323, 2011. évben: 277, 2012. 

évben: 236). 2013. évben egyszeri tanácsadásban részesült gyermekek száma: 223 fő. 

Ideiglenes hatályú elhelyezések száma 2013. évben: 15 (gyermek), 7 (család). 

Több család jelent meg a gyermekjóléti alapellátás rendszerében, évről-évre emelkedik a gondozási 

folyamatok száma, a jelzések gyakorisága és a problémák súlyosbodása miatt. 

A jelzőrendszer által küldött igénybevevő gyermekek halmozott száma 2011. évben: 532 gyermek, 

2012. évben: 655 gyermek, 2013. évben: 630 gyermek. A jelzések közül emelkedést mutat az 

állampolgári, rendőrségi és egészségügyi szolgáltató által küldött jelzésszám. A tankötelezettségi 

korhatár leszállításával azonban csökkent az oktatási intézmények által küldött jelzések száma, 

valamint a hatóságok által együttműködésre kötelezettek száma is. Az adatok azt mutatják, hogy a 

gyermekek közvetlen környezete egyre érzékenyebben reagál adott gyermek veszélyeztetettségére. 

 

II.1.2.1.3. A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék gyermekjóléti szolgáltatásai 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

A gyermekjóléti ellátás feladatkörébe tartozik a bölcsődék működtetése. Zalaegerszegen jelenleg 4 

önkormányzati fenntartású bölcsőde működik 396 férőhellyel.  

 

Az egyes tagbölcsődék létszámmegosztása az alábbi: 

 Tipegő bölcsőde: 82 fh   

 Napsugár  bölcsőde: 110 fh   

 Cseperedő  bölcsőde: 96 fh     

 Űrhajós  bölcsőde: 108 fh (2013. október 01. előtt 80 fh.).  
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42. táblázat A bölcsődékbe felvett gyermekek életkor szerinti megoszlása 

2012. december 31. 

 6 hó 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 42 hó felett 

Cseperedő 0 1 3 3 24 41 18 0 

Napsugár 0 1 5 6 29 31 20 1 

Tipegő 0 0 4 4 16 27 12 0 

Űrhajós 0 1 1 13 26 24 10 2 

E. B.  0 3 13 26 95 123 60 3 

 42 281 

 13% 87% 

       Forrás: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 

 

A tagbölcsődék tapasztalatai alapján:  

 a gyermekek életkori megoszlása a korábbi évekhez képest jelentős elmozdulást nem mutat az 

alacsonyabb életkorok felé 

 legnagyobb számban a 2-3 évesek vannak jelen  

 a 3 év felettiek aránya az előző évhez képest nem változott. 

A közoktatási törvény tervezett módosításai között szerepel a 3. életévtől kötelező óvodáztatás. 

Hogy ez a bölcsődei beiratkozásokra milyen hatással lesz, nem tudható. Függ ez attól is, hogy az 

óvodák a megnövekedett beiratkozókat maradéktalanul fel tudják-e venni.  

 

43. táblázat A bölcsődei ellátottak szociális helyzete, 2011 

 Cseperedő Napsugár Űrhajós Tipegő 
összesen 

2012 

Összesen 

2011 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult, így 

ingyen étkező 

18, (19)
*
 20, (20)

* 
14, (11)

 *
 9, (18)

 *
 61 68 

50% étkezési támogatás 20 (19)
 *
 9 (15)

 *
 18 (11)

 *
 21 (11)

 *
 68 56 

eb
b

ő
l 

3 vagy több gyermek 

esetén 
15 8 10 19 52 42 

tartós betegség, 

fogyatékosság miatt  
5 1 8 2 16 14 

  Védelembe vett 0 0 0 0 0 0 
             

Forrás: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 

 

Az Egyesített Bölcsődékben étkezési kedvezményben részesülők száma 2012. évben kismértékben 

növekedett az ingyen étkezők és a nagycsaládosok körében.  

A tagbölcsődék közötti arányok évről-évre változóak, ebben tendenciák, vagy trendek nem 

figyelhetőek meg, talán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában egy 

egyenletes, enyhe csökkenés mutatkozik. 
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44. táblázat Feltöltöttség a tagbölcsődékben 

 

Év 
Cseperedő 

Bölcsőde 

Napsugár 

Bölcsőde 

Űrhajós 

Bölcsőde 
Tipegő Bölcsőde 

Egyesített 

Bölcsőde 

2008. év 127,4% 145,6% 147,3% 139,8% 139,4% 

2009. év 134,9% 143% 147,2 % 148,4% 142,4% 

2010. év 135,6% 132% 134,8% 140,8% 136% 

2011. év 90% 70% 95% 97% 88% 

2012. év 94%  84% 96% 76% 88% 
          

Forrás: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék
 

 

A 2010. évet megelőző szabályozás lehetőséget adott a felvételek tekintetében a jogszabályban 

meghatározott maximális csoportlétszámtól (10 fő) való eltérésre. Ezt követően a bölcsődei 

csoportokban gondozható gyermekek számát – életkortól függően – 12 illetve 14 főben maximálta a 

15/1998 NM. rendelet úgy, hogy ezt a létszámot átlépni nem lehet. Így állt elő az a helyzet, hogy a 

2011. évi felvételi eljárásban egyrészt a korábbiakhoz képest kevesebb gyermek került felvételre, 

másrészt több gyermek került várólistára. A korábbi években tapasztalt feltöltöttségi tendenciák 

mellett 2012 évben újak is megjelentek: 

 a felvételt kért gyermekek tekintetében lényegesen több alkalommal kértek a szülők halasztást 

a bölcsőde megkezdésére – ez a munkahelyek, az elhelyezkedés bizonytalanságának tudható 

be 

 jelentősebb számban mondtak vissza bölcsődei férőhelyet az előző évekhez képest, ami a 

rendkívüli kérelmet beadott családok helyzetét könnyítette meg, (ebben az évben először 

történt az, hogy a bölcsődei férőhely visszamondások és az év közbeni rendkívüli felvételi 

kérelmek teljesen kiegyensúlyozták egymást). 

Ezen két ok miatt a bölcsődék feltöltöttségének mértéke az előző évekhez képest némi 

megtorpanást mutat, vannak bölcsődék, melyek lassabban érik el a teljes férőhely létszámot. 

 

II.1.2.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátási szerződéssel 

biztosított szociális szolgáltatások 

 

II.1.2.2.1. Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza 

Az integrált intézményben a szervezeti integrációt az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások 

egy szervezeti keretben történő működtetése jelenti, amely a különböző ellátási formák egymásra 

épülésével, a szervezeti egységek, részterületek együttműködésével valósul meg.  

Szervezeti egységek: 

 házi segítségnyújtás: lakókörnyezetben történő gondozás 

 nappali intézmény: napközbeni gondoskodás 
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 ápolást-gondozást nyújtó intézmény: tartós bentlakás 

 átmeneti ellátást nyújtó intézmény: átmeneti elhelyezés. 

A nappali ellátásban és az intézményi elhelyezésben a felvétel kritériuma a fogyatékosság. A házi 

segítségnyújtásban ez nem kitétel, ezt a szolgáltatást idős emberek veszik igénybe. 

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA (TARTÓS BENTLAKÁS) 

A fogyatékos személyek otthonában az a fogyatékos személy látható el, akinek oktatására, 

képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.  

Az ellátást 2011. október elseje óta, a Magyarországi Református Egyház által fenntartott 

Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza biztosítja.  

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK GONDOZÓHÁZA (ÁTMENETI ELHELYEZÉS) 

A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása 

családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi 

indokolttá.  

Az ellátást 2011. október elseje óta, a Magyarországi Református Egyház által fenntartott 

Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza biztosítja.  

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA 

A fogyatékkal élők nappali intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 

képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 

étkeztetését. 

A fogyatékos személyek nappali ellátást 2011. október elseje óta a Magyarországi Református 

Egyház által fenntartott Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza biztosítja. 

45. táblázat Férőhelyek, feltöltöttség 
 

Szervezeti egység Férőhely Feltöltöttség (2012.04.03.) 

Házi segítségnyújtás 45 45 

Nappali ellátás 30 30 

Tartós bentlakás 29 17 

Átmeneti ellátás 10 4 

Forrás: Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza  
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46. táblázat A gondozottak összetétele 

Feladat, fő 
Ebből 

nő 

Ebből 

férfi 

Átlag 

életkor 

Ebből magas 

gondozási 

szükségletű 

Ebből 

alacsony 

gondozási 

szükségletű 

Ebből 

rehabilitálható 

Házi segítségnyújtás 45 fő 36 9 70 45 0 0 

Nappali ellátás 30 fő 16 14 32 5 25 12 

Tartós bentlakás 17 fő 11 6 35 8 9 4 

Átmeneti ellátás 4 fő 2 2 36 4 0 0 

Forrás: Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza  

 

Területi ellátottság szerint a nappali ellátást Zalaegerszeg és kistérsége veheti igénybe. Jelenleg 27 

fő zalaegerszegi, 3 fő a kistérségben él. 

A házi segítségnyújtást igénybe veheti ezen kívül Nagykanizsa, Lenti és Zalaszentgrót és kistérsége. 

Jelenleg mind a 45 fő zalaegerszegi. 

A bentlakásos ellátás Magyarország minden területéről igénybe vehető. Jelenleg a 21 főből 7 fő 

zalaegerszegi, 1 ajkai, 13 fő zalai településekről érkezett. 

Várólista nincsen, folyamatos a feltöltés.  

A tartós bentlakást igénybevevők közel 2/3-a nő (65%-a, 11 fő) az átlagéletkor 35 év, az ellátottak 

közül 8 fő magas ápolási/gondozási szükséglettel rendelkezik.  

2012. évben a tartós bentlakás ellátási forma is elérte a maximális kihasználtságot, sőt egy fő 

várakozót tartanak nyilván. Az átmeneti ellátás esetében még 3 férőhely szabad.   

 

II.1.2.2.2. Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja szociális alapszolgáltatásai 

és szakellátásai 

 

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA 

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy 

helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának 

kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 

A szolgálatot Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja keretében 2 fő szakember (koordinátor, 

és gondozó) látja el, az ellátást 2010. évben 161 fő, 2011. évben 154 fő, 2012. 188 fő vette igénybe. 

Az utcán végzett munka elsősorban ártalomcsökkentésre irányul, ennek érdekében a szolgálat 

munkatársai az utcán élőknek, különösen a téli időszakban speciális természetbeni ellátásokat 

biztosítanak (teajárat, tartós élelmiszerek, takaró), krízishelyzetben pedig rendelkezésre állnak a 

Gondozási Központ széleskörű szolgáltatásai.  A szolgáltató az „Új remény” című -TÁMOP 5.3.3-

11/2-2011-0015 számú projekt keretében 2012. évben komplex programot (lakhatás, képzés, 

foglalkoztatás) indított kifejezetten az utcán élő hajléktalanok reintegrációja érdekében.   
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HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA 

A hajléktalan személyek nappali ellátása a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által 

fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja keretében működik.  

A nappali melegedőn az engedélyezett férőhelyek száma 20, 2010. évben 187 fő, 2011. évben 172 

fő, 2012-ben 203 fő vette igénybe.   

A nappali melegedő szolgáltatásait a hajléktalanság határára sodródott, de szívességi alapon még 

éjszakai szálláslehetőséget találó deprivált személyek illetve az Éjjeli menedékhely kliensei veszik 

igénybe. A Nappali melegedő elnevezéséből következően különösen ősszel és télen tölti be azt a 

funkciót, amire eredendően rendeltetett. Az intézmény arra törekszik, hogy ez a szolgáltatási forma 

az eredeti célon túlmutatva a különösen hátrányos helyzetben lévő emberek közösségi házaként 

működjön.  

Az igényekhez igazodva a nappali tartózkodás keretében lehetőséget kínál társas kapcsolatok 

kialakítására, kötetlen beszélgetésekre, tévézésre, rádiózásra, tisztálkodásra, könyvtár használatára, 

ruha és élelmiszer adományok igénylésére, szociális és mentális segítségnyújtásra.  

A nappali melegedőben lehetőség nyílik az igénybevevőknek személyes ruházatuk tisztítására, 

ételmelegítésre, főzésre és az étel elfogyasztására. A nappali melegedő igénybevétele térítésmentes. 

 

NÉPKONYHA  

A népkonyhát alapvetően az intézmény lakói vehetik igénybe. A népkonyha napi egyszeri étkezést 

(meleg egytálételt) biztosít elsősorban az intézmény lakóinak, valamint lehetőség szerint azon 

rászorulók részére, akik más szociális étkeztetési lehetőséget nem tudnak igénybe venni. A 

népkonyhai szolgáltatása az intézménynek szintén ingyenes. A népkonyhán 2010. évben 152 fő 

részére 28.050, 2011. évben 158 fő részére 30.390, 2012. évben 162 fő részére 30.360 adag ebéd 

került kiosztásra. 

 

HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE  

A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye is a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 

által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja keretében történik.  

Az Éjjeli menedékhely ellátási forma célja, hogy térítésmentesen, várakozás és különösebb 

feltételek nélkül, azonnali szükségmegoldásként emberi mértékkel elfogadható színvonalú (tiszta 

fűtött helyiség, alvási, tisztálkodási lehetőség) biztonságos szállást nyújtson a rászorulóknak néhány 

éjszakára. „Előgondozóként” is funkcionál: biztosítja a hajléktalan személynek, az átmeneti 

szállásra való felvétel feltételeinek megismerését, lehetőséget ad arra, hogy viselkedésével igazolja 

alkalmasságát a bekerülésre, a szálló normáinak megtartására. Az éjjeli menedékhely, mint 

alacsonyabb ellátási szint még akkor is segítséget nyújt, ha az Átmeneti szállást a lakó sorozatos 
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normasértés miatt kényszerül elhagyni. Az éjjeli menedékhely lakóinak lehetőségük van a 

népkonyha és a csomagmegőrző szolgáltatásainak igénybevételére. A téli időszakban +15 fő az 

engedélyezett létszám, mely 2013 novemberétől + 20 főre emelkedett. 

 

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA 

Az átmeneti szállás célja, hogy maximum 12 havi időtartamra (mely hosszabbítható) az otthon, 

segítő közösségével részben a családot is pótló, biztonságos hátteret nyújtson a rendszeres 

munkavégzéshez, valamint a későbbi autonóm életvitel megalapozásához, társas kapcsolatok 

rendezéséhez. Az idősek otthoni elhelyezés előtt egy utolsó adaptációs lehetőséget kínál azon 

szociálisan-egzisztenciálisan ellehetetlenült személyeknek, akik a szállás normáinak elfogadására 

képesek. Ez az ellátási forma térítésköteles. 

 

A Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja egyéb szolgáltatásai: 

 csomagmegőrző 

 krízisautó szolgáltatás  

 diszpécserszolgálat (Nyugat-Dunántúl területét látja el) 

 hajléktalan háziorvosi szolgáltatás. 

 

47. táblázat Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja által biztosított szakosított ellátások 

igénybevételének alakulása 

 

Ellátási forma 

 

Engedélyezett 

férőhely/létszám 

Ellátottak száma 

fő 

2010 2011 2012 

Átmeneti szállás 40+5 téli időszakban 79 71 86 

Éjjeli 

menedékhely 

(férfi) 

20 125 116 130 

Éjjeli 

menedékhely (női) 

10 

 
50 57 

65 

 

Időszakos éjjeli 

menedékhely (téli 

időszakban + 

férőhelyek) 

20 44 43 31 

Forrás: Magyar Vöröskereszt Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja  

 

II.1.2.2.3. Családok átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátása  

A Családok Átmeneti Otthonát (férőhelyszám: 40) az önkormányzattal kötött ellátási szerződés 

értelmében a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete működteti. Az intézmény férőhely 

kihasználtsága 100%-os. 

A Családok Átmenti Otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely 

a gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti gondozást biztosít. Az otthontalanná vált szülő 
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kérelmére az intézményben helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában 

lakhatásuk nem biztosított és a gyermeket el kellene választani szülőjétől. Az intézmény célja, hogy 

átmeneti időre biztonságos és stabil hátteret nyújtson az otthontalanná vált családok, gyermekes 

anyák, krízishelyzetbe került kismamák számára gyermekeik neveléséhez, gondozásához. 

48. táblázat Családok Átmeneti Otthona által biztosított szakosított ellátások igénybevételének alakulása 

 

Szolgáltatást igénybevevők száma 
Év 

2010 2011 2012 

Felnőtt 48 40 39 

Gyermek 89 64 70 

Összesen 137 104 109 

                     Forrás: Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona 
 

Az otthon munkatársai minden lehetséges támogatás megszervezésével közreműködnek abban, 

hogy a család otthontalansága mielőbb megszűnjön, élethelyzetük megnyugtatóan rendeződjön.  

Az intézménybe került családok gondozása a család és a családtagok szükségleteihez, testi, lelki, 

szociális állapotukhoz, családon belüli viszonyaikhoz igazodik. A gyermekgondozás, nevelés célja, 

hogy a gondozott gyermek testileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően 

fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljon a családjával 

való harmonikus együttélésre vagy önálló életre.  

E cél érdekében a gondozást, nevelést, ellátást végző szülő és az intézmény dolgozói 

együttműködnek egymással, valamint mindazon intézményekkel, amelyek a gondozott gyermekkel 

foglalkoznak (óvoda, iskola, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó stb.).  

A Családok Átmeneti Otthonába felvett gyermeket teljes körű ellátás illeti meg. Az ellátás egyes 

feladatai a szülőkre hárulnak. A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte esetén a 

Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához.              

            

II.1.2.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális törvény, valamint a Gyermekvédelmi 

törvény alapján biztosítja a különböző szociális és gyermekvédelmi ellátásokat. A szociális 

igazgatás hatósági feladatait és a város szociálpolitikai ellátórendszerének koordinálását a Népjóléti 

Osztály, 2013. január 01. napjától a Szociális és Igazgatási Osztály látja el. Az igazgatási feladatok 

államigazgatási hatósági és önkormányzati hatósági ügyekből állnak. 

Az elmúlt időszakban változott az önkormányzat által biztosított támogatások köre Az önként 

vállalt feladatok közül megszűnt a hulladékdíj, a víz- és csatornadíj támogatás, valamint a 

kiegészítő lakásfenntartási támogatás. Szintén változtak az aktív korúak ellátására, továbbá a 
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normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek. Az előbbi kapcsán új 

feladatként jelentkezett a lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése. A lakásfenntartási támogatás 

esetében az új feltételek 2011. szeptembertől az igénylők számának jelentős (de a vártnál kevesebb) 

mintegy 70 %-os emelkedését eredményezték.  

A kedvezőtlen gazdasági helyzetre tekintettel a helyi rendelet módosításával megszűnt 2012. 

március 15-ei hatállyal még két önként vállalt – és szűk rászorulti kört érintő – támogatás, a 

szociális kölcsön, valamint a szabadulási segély.  

Az említett osztályon dolgozók az ügyfélfogadások alkalmával azt tapasztalták, hogy egyre több 

családnál érzékelhető a teljes kilátástalanság. Ezekben az esetekben a munkanélküliség, egészségi 

problémák, vagy külső körülmények (pl. devizahitel törlesztő-részletének emelkedése, ingatlanpiac 

bedugulása) miatt a család képtelen javítani anyagi helyzetén és kiszolgáltatott a külső 

körülményeknek. Sok esetben olyan mértékű az eladósodás, vagy a közüzemi díjhátralék, ami 

szociális támogatással már nem kezelhető.  

49. táblázat Pénzbeli és természetbeni ellátások Zalaegerszegen 

 

Ellátottak száma (fő) 

2010. 2011.         2012. 

havi             

átlag 

évi            

összes 

havi          

átlag 

évi             

összes 

havi          

átlag 

évi             

összes 

R
en

d
sz

e
re

s 

1. Időskorúak járadéka 28 31 28 30 29 35 

2. 

Aktív 

korúak 

ellátása 

Rendsz. 

szoc. 

segély 

egészség-      

károsodottak 
20 27 32 43 39 48 

foglalkoztatási 

mentességet 

élvezők 

0 0 5 11 73 120 

nyugdíj előtt 5 

éven belül 
113 167 143 216 78 79 

foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás 
622 1328 581 1377 663 1668 

3. 

Lakásfenn- 

tartási 

támogatás 

normatív 797 1589 997 2350 1497 2731 

méltányossági (helyi) 287 544 280 812 94 363 

adósságkezeléshez 

kapcsolódó 
83 220 103 262 59 156 

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1496 1389 1488 1373 1388 1322 

5. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság  331  694  595 

6. Ápolási díj 

alanyi  119 145 138 164 144 182 

   ebből emelt összegű 40 45 48 52 48 59 

méltányossági 85 115 102 149 102 137 

7. Közgyógyellátás (méltányossági) 42 499 43 531 36 426 

                              (alanyi)  2105  1672  1788 

                              (normatív)  318  355  401 

8. Bursa Hungarica ösztöndíj 121 240 111 234 110 218 

9. 

Adósságkezelési támogatás 

 

 

85 234 109 271 65 147 



 75 

10. 
Rendszeres 

gyermekvédelmi segély 

kiskorú (fő) 570 1 088 671 1 176 562 1 067 

család (db) 305 586 389 683 321 623 

E
se

ti
 

1. Átmeneti segély 63 734 14 162 7 88 

2. Temetési segély 21 251 21 250 9 110 

3. Köztemetés 2 29 2 25 3 35 

5. Nyugdíjas támogatás 17 201 12 148 5 63 

6. 
Hulladékdíj támogatás                              

(megszűnt: 2011. január 1-jétől) 
9 110 0 0 0 0 

7. 
Víz- és csatornadíj támogatás                     

(megszűnt: 2011. január 1-jétől) 
10 115 0 0 0 0 

8. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

(esetszám) 
27 322 4 45 5 58 

Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztály 

 

A rendszeres segélyek közül legtöbben lakásfenntartási támogatásban részesülnek. E segélyt a 

kiegészítő lakásfenntartási támogatás megszűnése miatt 2012-ben háromféle jogcímen folyósították. 

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei 2011 szeptemberétől jelentősen 

változtak, mivel e támogatási formába beépültek a – az időközben megszüntetett – gázár-támogatás 

szabályai is. Erre a támogatásra, valamint a városban gázár-támogatásban részesült, 71.250.-Ft alatti 

jövedelemmel rendelkező háztartások számára (5545 db) tekintettel 2011. szeptembertől az 

igénylők számának közel 300%-os növekedésére lehetett számítani. A prognózissal ellentétben 

azonban az ellátottak havi átlagszáma 2011. év végére csak megközelítőleg 65%-kal emelkedett. A 

vártnál kevesebb igénylés feltételezhetően egyrészt a vagyoni rászorultsági feltétel előírásának 

következménye lehet, (a gázár-támogatásnál vagyoni feltétel nem volt) másrészt szerepet játszhatott 

a jövedelmi és a vagyoni viszonyok ellenőrzésének hatékony önkormányzati rendszere is. 

Ugyanakkor előfordult nem egy esetben az is, hogy a támogatás összegét kevesellve, nem 

nyújtottak be kérelmet.  

Helyi lakásfenntartási támogatás formájában segítséget kapott családok száma lényegesen csökkent 

2012. évre, ennek oka, hogy e támogatási formának is módosultak a szabályai 2012. szeptember 

elsejétől. A támogatottak köre leszűkült az egyszemélyes háztartásban élőkre, a segély havi összege 

pedig egységesen 2.500.-Ft lett. 

Az adósságkezelésben részesülők ugyancsak jogosultak voltak lakásfenntartási támogatásra. 

Számuk 2011. évben több mint 20 %-kal emelkedett, majd 2012-ben mintegy 40%-kal csökkent, 

arányaiban igazodva az adósságkezelési támogatásban jogosultak számának csökkenéséhez. 

A lakhatás után a gyermeknevelés kiadásai jelentik a legnagyobb gondot a családok számára. A 

negyedik leggyakrabban igényelt támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az igénylők 

számának alakulásában jelentős elmozdulás nincs a vizsgált években. A kedvezményben részesülő 

gyermekek ingyenesen, vagy kedvezményesen vehetik igénybe az intézményi étkezést és 
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részesültek tankönyvtámogatásban, illetve évi két alkalommal 5.800.- Ft összegű pénzbeli 

támogatásban. 

Rendszeres gyermekvédelmi segély címén 2012. évben havonta 562 gyermek részesült 

támogatásban. (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelete értelmében a maximum 

adható összeg: 3.000.- Ft/fő/hó.) A jogosultak száma 2011. évben növekedett 17,7 %-kal, azonban 

2012-ben mintegy 16,3 %-kal csökkent. Látható, hogy e támogatásban részesülők száma 2011. 

évről 2012. évre kis mértékben csökkent, ennek oka lehet, hogy a korlátozott önkormányzati  

források miatt  már nem tudják a 3000 Ft/gyerek maximum összeget megadni, csak nagyon indokolt 

esetekben. A havi átlagosan 1500 Ft támogatásért pedig már lehet, hogy nem vállalják a családok a 

többlet adminisztrációt. 

A tartósan munka nélkül lévők számára 2011. augusztus végéig az aktív korúak ellátása keretében, 

rendelkezésre állási támogatás, azt követően pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatás néven 

folyósítottak segélyt. A támogatás elnevezése igen, a jogosultság feltételei– a lakókörnyezet 

rendezettségére vonatkozó, már említett előíráson túl – alapvetően nem változtak. 2012. évben 

havonta átlagosan 663 munkanélküli részesült az ellátásban, ami 14,1 %-os növekedést jelent az 

előző évi ellátotti létszámhoz (581 főhöz) képest. Az emelkedés is jól tükrözi, egyre több család 

küzd anyagi természetű problémákkal és kerül kilátástalan helyzetbe a tartós munkanélküliség 

miatt. 

Arányaiban számottevően nem meghatározó a változás 2011-ről 2012-re az aktív korúak ellátására 

jogosult rendszeres szociális segélyezettek létszámában, mely jól tükrözi e korosztály hátrányos 

munkaerő piaci helyzetét. 

Törvényi felhatalmazással élve a helyi rendelet 2011. márciustól lehetőséget adott azoknak a tartós 

munkanélkülieknek a rendszeres szociális segélyezetti körbe sorolására, akiknek 

egészségkárosodása nem érte el azt a mértéket, ami alapján a törvény értelmében alanyi jogon 

rendszeres szociális segélyre lennének jogosultak, azonban egészségi, mentális állapotuk miatt a 30 

nap időtartamú keresőtevékenység (mint a jogosulti státusz következő évi előfeltétele) 

megszerzésére nincsen esélyük. Ilyen módon 2011. évben 11 fő jutott ellátáshoz, számuk 2012. év 

végére tízszeresére nőtt. Egészségkárosodottságuk okán rendszeres szociális segélyben részülők 

száma évről évre emelkedik, ami egyfajta jelzés is a lakosság egészségi állapotának romlásáról. 

Az ápolási díjban részesülők száma ugyancsak emelkedést mutat, melyben valószínűleg 

közrejátszott a társadalom elöregedése, a bentlakásos intézményekbe jutás nehézsége, valamint a 

munkanélküliség alakulása is. A támogatásban részesülők havi átlagos száma az alanyi jogú ápolási 

díjnál 19, majd 6 fővel haladta meg a megelőző évit. A méltányossági ápolási díjnál azonban e 

tekintetben nincs a változás 2011. évről 2012. évre. A 138 alanyi jogosult közül is 20 %-kal többen, 
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48-an emelt összegű támogatást kaptak 2011. évben és e körben jogosultak száma sem változott 

2012. évben.  

Az adósságkezelési támogatásban részesülők száma 2011. évben 37 fővel emelkedett (271 fő), ezzel 

szemben 2012. évben 124 fővel csökkent, így 147 hátralékos vette igénybe múlt évben az 

adósságkezelési szolgáltatást. Közülük 16 fő részére egyösszegű, míg 131 fő részére több havi 

támogatással nyílt mód a hátralék rendezésére. Az adósságok – sorrendben – leginkább a közös 

költség, a gáz, a lakbér és az áramdíj tartozás körében halmozódtak fel. Főként azért csökkent 2012-

ben az adósságkezelések száma, mert ebben az évben lépett hatályba a szociális törvény szigorítása 

ezen ellátási forma vonatkozásában, miszerint sikertelen adósságkezelés után legközelebb 48 hónap 

múlva, sikeres adósságkezelés után pedig legközelebb 24 hónap múlva lehet újabb adósságkezelési 

támogatást megállapítani. 

A gazdasági válság hatására vezethető vissza, hogy 2011. évről 2012. évre több mint kétszeresére 

nőtt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szociális rászorultság okán igénylők száma. Ez a 

nagyarányú emelkedés elsősorban abból adódik, hogy a pályakezdő fiatalok közül sokan nem 

találtak/találnak munkát, így nincs biztosítási jogviszonyuk, ezért fordulnak a Polgármesteri Hivatal 

illetékes osztályához egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáért. 

 

Nem változott lényegesen a felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak 

nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők száma. Az elmúlt év során összesen 218 hallgató 

részesült átlagosan 5.900.- Ft juttatásban, mely további, legfeljebb havi 5.000.- Ft minisztériumi 

támogatással egészült ki. 

Folyamatos csökkenést mutat az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását szolgáló nyugdíjas 

támogatást igénylők száma, 2012. évben kevesebb, mint harmadára csökkent 2010. évhez 

viszonyítva. A személyenként tízezer forint kifizetésére az elmúlt évben 63 esetben került sor. 

Ennek oka, hogy az évek óta változatlan jövedelmi értékhatár (a nyugdíjminimum %-a) mellett, a 

nyugdíjak minden vizsgált évben emelkedtek, így mind többen szorultak ki a jogosultak köréből. 

Csökkenést mutat az alanyi jogú közgyógyellátást igénylők száma 2010. évhez viszonyítva. Erre a 

támogatásra jövedelmi, vagyoni viszonyaiktól függetlenül, egészségi állapotuknál, vagy egyéb 

szociális helyzetüknél fogva jogosultak a törvényben meghatározott körbe tartozók. Alakulásában 

vélhetően közrejátszik a munkaképesség felülvizsgálatára vonatkozó szabályok változása. 

Csökkenést mutat 2012. évben a megelőző évhez viszonyítva a méltányossági közgyógyellátást 

igénylők száma is, e támogatási forma jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függ. A csökkenés 

szintén arra vezethető vissza, hogy a vizsgált években a jövedelmi értékhatár változatlan volt, a 

nyugdíjas igénylők jövedelme viszont, ha kis mértékben is, de emelkedett, így ők a jövedelmi 

viszonyaik miatt kiszorultak a jogosultak köréből.  
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A rendszeres támogatások számának növekedése és a pénzügyi források korlátozottsága miatt a 

korábbi évekhez viszonyítva jóval kevesebb rászorulónak tudtak segítséget nyújtani átmeneti segély 

és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában. Elsősorban akkor, ha életveszély állt fenn, 

vagy ennek hiányában nagyobb anyagi kár bekövetkezésével kellett számolni.  

A Köztemetést igénylők száma 25 főről 35 főre emelkedett 2012. évben, a növekedés szintén arra 

mutat rá, hogy nő a krízishelyzetbe kerülő személyek és családok száma. 

 

II.1.2.4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége 

által fenntartott szociális intézmények (Zalaegerszeg)  

 

Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény öt telephellyel működik:  

I. számú telephely: Pszichiátriai Betegek Otthona 

II. számú telephely 2. számú Idősek Otthona 

III. számú telephely: 3. számú Idősek Otthona 

IV. számú telephely: 1. számú Idősek Otthona 

V. számú telephely: Fogyatékosok Otthona. 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évben az ellátottak 

életkörülményeinek javítása érdekében 20 férőhely csökkentését rendelte el, az Integrált Szociális 

Intézmény V. számú telephelyén működő Fogyatékosok Otthonában. Az engedélyezett 120 fő 

ellátotti létszámnak a 100 fő ellátotti létszámra való csökkenéséig újabb ellátott felvételének 

tilalmát rendelte el.  

50. táblázat Tartós bentlakást biztosító intézmények Zalaegerszegen 

 

Szolgáltató/Intézmény Férőhelyszám 

(fő) 

Ellátottak száma (fő) Várakozók 

száma (fő) 

2013.10.31. 

2010. dec. 

31. 

2011. dec. 

31. 

2012. dec. 

31. 

Idősek Otthona 270 (3x90 fő) 286 276 267 31 

Fogyatékosok Otthona 120 120 111 108 31 

Pszichiátriai Betegek 

Otthona 
100 99 100 100 9 

Miasszonyunk Időskorúak 

Otthona
6
 

34 31 33 33 51 

                                                        Forrás: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége 

Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend 

 

 

                                                 
6
 Az intézmény fenntartója a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend. 2014-től a Kolping Oktatási és 

Intézményfenntartó Szervezete lett az új fenntartója a Miasszonyunk Időskorúak Otthonának. A jelenlegi 34 férőhely 

helyett az új Otthont adó egykori Pais Dezső Általános Iskolában a férőhelyek számát 50-re növelik. 
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II.1.3. ZALAEGERSZEGI „STRATÉGIÁK” 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város több cselekvési koncepcióval rendelkezik, s közöttük számos a 

lakosság szociális jóléte érdekében fogalmaz meg cselekvési tervet. Az alábbi fejezetben ezeket 

foglaljuk össze röviden. 

 

II.1.3.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója (2012-2014) 

A Koncepció áttekinti: 

 a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket 

 az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról 

 a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit 

 az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális 

ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét 

 a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb 

jellemzőit 

 a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, 

legfontosabb szociális jellemzőit 

 a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer 

korszerűsítésének irányait. 

 

Úgy véljük, hogy az elmúlt időszakban a szolgáltatásfejlesztések expanzív szakasza lezárult, 

mennyiségi fejlesztésre néhány ellátotti csoport esetében (a gyermekek, valamint a pszichiátriai és 

szenvedélybetegek), elsősorban az intézményi ellátások terén van lehetőség. A továbbiakban 

hangsúlyt a szolgáltatások minőségének fejlesztésére, a járási körzetközponti szerepből adódó 

feladatok ellátására helyezi. 

 

A koncepció aktualizálása, felülvizsgálata során felmerülő új feladatok, kihívások:  

 a hiányzó szakellátások biztosítása: 

 a gyermekvédelmi ellátórendszerben otthont nyújtó és utógondozó ellátások  
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 a pszichiátriai és szenvedélybetegek számára átmeneti elhelyezést, valamint tartós 

bentlakást nyújtó intézmény biztosítása 

 egyes szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (családsegítő szolgálat és a 

gyermekjóléti központ, nappali ellátások) továbbá technikai rendszerének (jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás), valamint az Idősek Gondozóházának korszerűsítése. 

 innováció, minőségfejlesztés, szupervízió a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokban 

 gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése (bölcsődei kapacitás- és 

infrastruktúrafejlesztés, alapellátáson túli szolgáltatások bővítése, fejlesztése)  

 járási székhelyből adódó térségi szerepkör erősítése egyes új szolgáltatások területén (pl. 

kistérségi Hospice ház projekt elindítása- szakmai program és tervezés). 

 

A szolgáltatástervezési koncepció aktualizálása során a változó társadalmi-gazdasági feltételekből, a 

helyi társadalom dinamikusan változó igényeiből, a jogszabályokban meghatározott ellátási 

kötelezettségekből eredő szükségletekre, valamint a fenti feladatokra, kihívásokra is igyekezett a 

város adekvát válaszokat adni. 

 

II.1.3.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi programja (2013-

2015) 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(továbbiakban: Ebktv.) rendelkezései értelmében a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban: HEP) fogad el.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 júniusában alkotta meg a HEP-et. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 

személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 

meghatározásra kerültek a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedések.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat: 

 az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre 
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 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre 

 olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az 

áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU 

és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, 

Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 

érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét 

 a diszkriminációmentességet 

 szegregációmentességet 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket  

 a köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk volt számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

A program az alábbi célcsoportokat határozza meg: 
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 romák és/vagy mélyszegénységben élők 

 idősek 

 fogyatékkal élők 

 nők 

 gyermekek. 

 

A HEP tartalmazza a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

alakulását, valamint feltárja az ezeken a területeken jelentkező problémákat, továbbá meghatározza 

az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre 

szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (a továbbiakban: HEP IT) tartalmazza. 

A HEP Intézkedési Tervének célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes 

tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz 

tartozók helyzetének javítása szempontjából. További cél meghatározni a beavatkozásokhoz 

kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként került meghatározásra annak az együttműködési 

rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a 

megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, 

vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

II.1.3.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója (2012-2015) 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű 

„idősbarát” politika kialakítását. Ennek érdekében különös figyelemmel kezeli az idős lakossággal 

történő együttműködést, az időskorú emberek életkörülményeinek figyelemmel kísérését, az idősek 

aktivitásának megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodást. 

Az Önkormányzat 2007. évben, elsőként nyerte el „Zala Megye Idősbarát Önkormányzata” 

kitüntető címet. Szintén az idősek ügye iránti elkötelezettség jeleként a közgyűlés 2010 októberében 

létrehozta az Idősügyi Albizottságot.  

A fenti előzmények folytatásaképpen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi 

Nemzeti Stratégia és az Országos Idősügyi Tanács által elfogadott Idősügyi Karta célkitűzéseinek és 

elveinek érvényesülése érdekében 2012. május 1-jei hatállyal - konzultatív, véleményező, 

javaslattevő testületként – 40/2012. (IV.12.) határozatával létrehozta Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Idősügyi Tanácsát (a továbbiakban: Idősügyi Tanács). 
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Az Idősügyi Tanács az idei esztendőre tervezett feladatai közül az egyik legfontosabbnak 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának megalkotását tekintette. 

 

A koncepció céljai – a részletes helyzetelemzés alapján – 6 fő témacsoportba sorolhatók: 

 az idős ember, mint családi és társadalmi erőforrás, közösségformáló erő 

 az idős ember tudatos gazdasági, kulturális és esetenként szociális tényező 

 az idős ember identitását erősítő, önmegvalósító közösségei, érdekképviseletei 

támogatása, továbbá e közösségek egy más közötti, valamint az idős emberek közötti 

információ-áramlásának elősegítse 

 az időskorúak szükségleteit biztosító szolgáltatások támogatása, a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés elősegítése 

 az idősek biztonság érzetének erősítése, biztonságának védelme 

 a mentálisan vagy szociálisan ellátásra szoruló idős emberek ellátásának biztosítása.  

 

Az egyes célokon belül témacsoportokon belül számos kisebb cél, és feladat került 

megfogalmazásra, amelyek mind az idősek életminőségének javítását, társadalmi megbecsülésük 

elősegítését, aktivitásuk, személyes részvételül erősítését szolgálják. 

A koncepció elkészítése során törekedtek a készítők arra, hogy a helyzetfelmérés és a problémák 

feltárását követően reális/megvalósítható célok kerüljenek megfogalmazásra. Ezekre alapozva 

megtörtént a célok megvalósulását eredményező cselekvési irányok elfogadása, majd pedig azok 

gyakorlati megvalósítása feladatterveinek végrehajtása. Fontos a program monitoringja, ezért a 

célok teljesülésének figyelemmel kísérésére nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat, ennek 

érdekében a közgyűlés minden évben tájékoztatást kap a koncepcióban foglalt célok 

megvalósulásának állásáról.   

 

II.1.3.4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Egészségterve és Egészségfejlesztési 

Cselekvési Terve 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-ben alkotta meg és 2010. évben aktualizálta 

a város Egészségtervét. 

Az elfogadott Egészségterv célja Zalaegerszeg város lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s 

ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló 

tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a zalaegerszegiek testi, lelki és 

szociális „jól-létét” szolgálja.  
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Az önkormányzat döntései során mérlegeli azok egészségre gyakorolt hatását, valamint szervező, 

koordináló, támogató tevékenysége révén a helyi közösségek számára olyan feltételek 

megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az 

egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek 

megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudatos magatartás 

kialakításában. 

 

Zalaegerszeg város települési egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve 

határozta meg a települési színtéren elérendő célokat, és az azok elérése érdekében szükséges helyi 

tennivalókat.  

 

Az egészségi állapot kedvező irányú befolyásolása nehéz és rendkívül összetett feladat, amely az e 

területeken érintett valamennyi közreműködő átgondolt, összehangolt cselekvésével valósítható 

csak meg.  

A cél valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és 

magánszemély megnyerése a város Egészségtervének végrehajtása érdekében.  

 

Az egészségfejlesztési cselekvési program szorosan kapcsolódik az alábbi fő célkitűzések 

megvalósításához:  

 a betegségek megelőzése 

 az egészségkárosító magatartások visszaszorítása 

 az egészséges életmód népszerűsítése 

 a kedvező környezeti feltételek alakítása 

 az egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Az egészségtudatos magatartás kialakításának lehetséges színterei a család, a lakóhely, a 

munkahely, az oktatási-nevelési intézmények, a helyi közösségek, ezért a különböző programokat e 

mindennapi színterekhez kötődően javasoljuk meghatározni. Fontos továbbá a programok 

tervezésénél a különböző korosztályok eltérő igényéhez és szükségleteihez való igazodás.  

 

II.1.3.5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 

(2014-2020) 

A koncepció meghatározza a koncepció megalkotásának célját, az előzményeket, bemutatja a 

program stratégiai környezetét a helyi koncepciókhoz, dokumentumokhoz való kapcsolódásokat, 

valamint ismerteti az önkormányzati ifjúságpolitika jogszabályi hátterét. 
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A hozzáférhető statisztikai adatokra épülő helyzetelemzés mellett a koncepció – egy kérdőíves 

adatfelvétel segítségével – bemutatja, hogy az ifjúság hogyan ítéli meg helyzetét szerepét a 

városban.    

A koncepció természeten mindezek alapján megfogalmazza az önkormányzat ifjúságpolitikai 

alapelveit, céljait, valamint a konkrét cselekvési tervet. 

 

Az önkormányzat alapelve, hogy valamennyi, az ifjúságot érintő döntése tükrözze azt a szándékot, 

amely a Zalaegerszegen élő gyermekek, itt tanuló, dolgozó fiatalok élet- és munkakörülményeinek 

javítására, társadalmi beilleszkedésük és önállóvá válásuk elősegítésére irányul. Tükrözze továbbá 

azt a koncepciót, mely szerint közülük minél többen találják meg boldogulásukat, s ezzel végleges 

életterüket városunkban.  

Alapelve, hogy a célkitűzések közé csak olyan programelemek kerüljenek, amelyek nem sértik a 

fiatalok érdekeit, demokratikus jogaik gyakorlásának lehetőségeit és amelyek - a mai és a 

prognosztizálható gazdasági és társadalmi realitások talaján maradva - az elkövetkező években meg 

is valósíthatók. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúságpolitikájában a demokratikus közéletiség, 

a participáció, a szubszidiaritás, a partneri viszonyok, a párbeszéd és együttműködés, nyitottság, 

valamint a nyilvánosság, az integráció és az esélyegyenlőség elvei szerint kíván eljárni.  

Ennek szellemében szükségesnek tartja a fiatalok véleményének megismerését és részvételük 

biztosítását az őket érintő döntések előtt, azok meghozatalánál és általában a helyi közéletben. Az 

önkormányzat a területi ifjúságpolitika számos aspektusát csak a fiatalokkal közösen 

együttműködve képes hatékonyan megvalósítani. Ezért igényt tart az ifjúság aktív, tevékeny 

közreműködésére ifjúsági koncepciója végrehajtási feladatainál, valamint mindazon döntéseket 

követően, ahol a - fiatalok által igényelt és preferált - keretek biztosítása mellett az adott szervezeti 

formák és programok tartalommal megtöltése nélkülük, az érdekeltek szerepvállalása nélkül 

pusztán formalitásokat eredményezhet.  

Az önkormányzat szemléletében és intézkedéseiben fokozottan ügyel az esélyegyenlőség elvének 

érvényesítésére: a diszkrimináció-mentes bánásmód, valamint az egyenlő feltételek biztosítására a 

támogatások, szolgáltatások elérhetősége terén és az érintettek, valamint közösségeik bevonásával. 

Feladatának tartja a társadalmi egyenlőtlenségek és az előítéletek csökkentését. Mindezek a város 

esélyegyenlőségi koncepciójában is rögzítve vannak. 

A felnövekvő nemzedék sorsa nem csupán az adott önkormányzat felelőssége, hanem társadalmi 

közügy. Az önkormányzat minél szélesebb nyilvánosságot kíván tehát biztosítani a korosztályos 

igények megjelenítésének és a feladatok konkretizálásában majd megoldásában is partneri 
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együttműködésre számít a helyi társadalom szereplőivel: a fiatalokkal, azok szervezeteivel, az 

ifjúsági munkát végző szakmai szervezetekkel, intézményekkel, civilekkel, egyházakkal. Nyitott a 

folyamatos párbeszéd megvalósítására; ennek egyik erre hivatott állandó, felelős, legitim 

fórumaként, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztalt jelöli meg. 

 

II.1.3.6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Lakáskoncepciója 

A koncepció az általános helyzetkép bemutatása mellett tartalmazza a korábban elfogadott stratégia 

rövid bemutatását és értékelését, vázolja a bérlakás-gazdálkodásban az elmúlt években végbement 

folyamatokat, rendszerben meglévő problémákat, diszfunkciókat, továbbá javaslatot fogalmaz meg 

a rendszer átalakítása, hatékonyabb működtetése érdekében.     

 

A kidolgozásra került koncepció főbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 

 az igénylők teherbíró-képességéhez igazodó preventív lakáselosztási rendszer 

 önerőt mozgósító pályázati rendszer 

 gazdaságosan üzemeltethető és fenntartható bérlakás rendszer 

 magasabb és differenciált (szociális, költségelvű, piaci) lakbérrendszer 

 szociális rászorultsághoz igazodó lakbérkedvezmények   

 hatékonyabb következetesebb behajtási rendszer. 

 

II.1.3.7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója (2011-2015) 

A koncepció a helyzetelemzést követően, tartalmazza a korábbi stratégia értékelését, meghatározza 

a célcsoportokat, valamint bemutatja a városban működő kulturális intézményeket, szervezeteket.    

A kultúra egyéni és társadalmi fejlődésünkben betöltött alapvetően meghatározó szerepét, mint 

nemzeti létszükségletünk fontosságát felismerve, a kulturális koncepció célja, hogy:  

 számba vegye a kultúra területén elért eredményeket  

 valós keresztmetszetet nyújtson jelenről 

 megfogalmazza a terület problémáit és javaslatot tegyen azok megoldására 

 lehetséges irányokat jelöljön ki. 

 

A koncepció az alábbi fejlesztési célokat határozza meg:  

 az alanyi jogon támogatott egyesületek, együttesek támogatási rendszerének 

továbbműködtetése 

 pályázati források bevonásával a kulturális, művészeti, közösségi színterek infrastrukturális 

fejlesztése 
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 pályázati források és mecenatúra bevonásával belvárosi kulturális, művészeti, közösségi 

színterek kialakítása 

 korszerű, hatékony közönségszervezés és marketing kialakítása. 

 

II.1.3.8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója (2014-2020) 

Az önkormányzat 2013 decemberében fogadta el a város Idegenforgalmi Koncepcióját. A 

koncepció a helyzetértékelés és a SWOT analízist követően a koncepció célját az alábbiak szerint 

határozza meg:  

A koncepció célja, hogy kialakuljon a jelenleg még hiányzó Zalaegerszeg brand, mint turisztikai 

márka, melyről az aktív, eleven élmény, mozgalmasság, lendület, jut az emberek eszébe. A 

koncepció feladata annak a területnek a kijelölése, amely alkalmas arra, hogy ne csak a helyieket, 

környékbelieket vonzza városunkba, hanem hosszú távon nemzetközi vonzerőt is jelentsen, 

mégpedig úgy, hogy ne csak az év 2-3 hónapjában.  

Ennek érdekében az erőforrásokat, fejlesztési irányokat koncentrálni kell, hiszen a több irányban, 

területen megosztott energiák, azok elaprózása nem vezethet sikerre.  

A koncepció a város földrajzi, gazdasági, társadalmi és környezeti adottságaira építve 

megfogalmazza a lehetséges fejlesztési területek, annak érdekében, hogy a turizmus a város 

gazdaságának egyik húzóágazatává váljon. 

 

II.1.3.9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Drogellenes Stratégiája (2011-2017) 

Az önkormányzat 2011 júniusában fogadta el a város drogstratégiáját. A stratégia a 

helyzetelemzésen túl rövid, közép és hosszú távú célokat határoz meg. A program mind e 

keresletcsökkentéssel, mind pedig a kínálatcsökkentés érdekében szükséges és lehetséges 

intézkedéseket számba veszi, foglalkozik továbbá a kezelés, a terápia, valamint a rehabilitáció 

kérdéseivel. 

 

II.1.3.10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sportkoncepciója (2010-2015) 

A koncepciót 2010 márciusában fogadta el a város. A program a finanszírozási, jogszabályi 

környezet bemutatását követően részletesen bemutatja és elemzi a város sportéletét (versenysport, 

utánpótlás-nevelés, iskolai és diáksport, szabadidő sport) a létesítmény helyzetet. A helyzetelemzést 

követően felvázolja a város jövőképét („Zalaegerszeg a Nemzet Sportvárosa”), valamint 

javaslatokat fogalmaz meg. 
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II.2. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS A 2013-2014-ES EMPIRIKUS 

VIZSGÁLAT FÓKUSZÁBAN   

Zalaegerszeg város szociális helyzetének bemutatását a 2013-2014-ben folytatott reprezentatív, 

városi kérdőívvizsgálat eredményeivel folytatjuk. Lényegében ezek az empirikus kutatási 

eredmények jelentik a klasszikus értelemben vett szociális térkép tartalmát. A fejezet elején a 

survey vizsgálat módszertani alapjait mutatjuk be, majd a második részben részletesen elemezzük a 

kapott eredményeket.  

 

II.2.1. KUTATÁSMÓDSZERTAN 

Ahhoz, hogy általában véve egy kutatási eredményt bemutató beszámoló megkapja a maga 

hitelességét, nem hagyható el adott kutatás körülményeinek, illetve paramétereinek megadása. Ezek 

a módszertani jellegzetességek jellemzően a kutatási résztvevők, a minta és mintavétel, a kutatás 

során használt kérdések, valamint a kutatás körülményeinek bemutatást jelentik, illetve, ha 

szükséges, szó esik a kutatás során észlelt problémákról. 

  

II.2. 1.1. A kutatásban résztvevők 

A kutatás résztvevőit direkt módon, a kérdőívvizsgálatban válaszoló alanyok jelentették. Indirekt 

módon pedig azok a személyek, akik az egyes háztartások tagjait adták. A lekérdezett mintában 

szereplő 1131 háztartásban lényegében 3111 személyről történt adatfelvétel. Kutatásunk háztartási 

vizsgálatot végzett, így nem elsősorban a személyekre magukra voltunk kíváncsiak, hanem az 

általunk a mintába kiválasztott személyek háztartásaira. Így a kérdezett személyektől a többi 

család/háztartási tag jellemzőire is rákérdeztünk. Hogy kiket kérdezzünk le az egyes 

háztartásokban, a kutatás megszervezésekor még kérdéses volt. Végül arra jutottunk, hogy a 

megadott lakcímen lakó család megkeresésekor, a háztartási vizsgálat ellenére sem a 

családfőt/háztartásfőt jelöljük ki direkt módon a lekérdezéshez. Ennek azonban meg volt az a 

veszélye, hogy esetleg a fiatalabb vagy a nagyon idős családtagok nem igazán tudnak érdemi 

választ adni a háztartás jellemzőire, ahogy a korábbi 1995-1996-os zalaegerszegi szociális térkép 

dokumentumából is kitapintható volt ez a probléma. „…elsősorban a háztartásfők és a házastársak 

tudták a teljesebb és reálisabb válaszokat megadni a háztartásra, családra, személyekre 

vonatkozóan. Különösen szembetűnő a tájékozatlanság a családdal együttélő fiatalok és idősek 

esetében, akik feltételezhetően kirekesztődnek vagy ők maguk sem érdeklődnek a háztartás 

gazdálkodása, a családban élő személyekkel kapcsolatos kérdések iránt."
7
 A 2013-2014-es 

vizsgálatban kérdezőbiztosaink ezt a problémát nem jelezték, így jól döntöttünk, amikor nem 

                                                 
7
 Nadrainé 1996:7.  
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jelöltük ki kötelező jelleggel válaszadónak a háztartásfőt vagy a házastársat. Ellenben a 

háztartásban megszólaló személyek mintába bekerülésekor tekintettel voltunk a város demográfiai 

adatainak jellemzőire, így a nemre és a korra. Ez alapján végül a válaszoló személyek a 18 év feletti 

állandó lakosokból kerültek ki, akik a város 2011-es népszámlálási adatai alapján a mintában 

reprezentálták a lakosság nemi- és kormegoszlását.  

 

II.2.1.2. Minta és mintavétel 

A kutatás során először Zalaegerszeg város háztartásait vettük számításba. A 2011-es népszámlálási 

adatok alapján ez 25.279 háztartást jelentett. A felmérésben 5%-os minta kiválasztása mellett 

döntöttünk, a korábbi szociális térképek vizsgálatához képest, melyek 2%-al dolgoztak, s 

jellemzőbben inkább egyéni, s nem háztartási kérdéseket tettek fel - ezzel növeltük a várható 

elemszámot, így a mintavételi hiba lehetőségét csökkentjük. További előnye, hogy jobban 

megfeleltünk a szociális térképek hallgatólagos előírt mintanagyságának. „A reprezentativitásra 

vonatkozó szakmai követelmények szerint a település háztartásainak legalább 2%-át (ha 

lehetőségünk van rá 5-10%-át) illik megkérdezni, méghozzá oly módon, hogy a mintába kerülésre 

minden háztartásnak ugyanakkora esélye legyen.”
8
  

 

Az 5%-os minta alapján a vizsgált mintába 1264 háztartás került be, melyet felkerekítettünk 1278-

ra. Ennek oka az volt, hogy szerettünk volna a város körzeteiről külön képet kapni, így a települést 

körzetekre bontottuk és elvártuk, hogy a körzetes 5%-os bontásban minden körzetbe kerüljön 

legalább 40 háztartás, mint elemzési egység, amit vizsgálni tudunk az eredmények szélesebb körű 

felhasználása érdekében. Ez egy körzetet jelentett, ahol a lekérdezett háztartás szám az 5%-os 

mintában nem érte el a 40 háztartást. Mindezek alapján meghatároztuk, hogy a kibővített 5%-os 

minta alapján összesen hány háztartást kell lekérdeznünk (1278), illetve az 5%-os megoszlás hány 

háztartást jelent az egyes körzetekben.  

A mintavétel második fordulójában meghatároztuk az egyes háztartásokban lekérdezésre kerülő 

személyt, így további nemi és korcsoportos bontást végeztünk. A korcsoportos megosztásban öt 

korcsoportot határoztunk meg: 18-24; 25-34; 35-44; 45-64 és 65 év feletti lakosság- 

korcsoportokban gondolkodva. A nemi és korcsoportos megosztásban követtük a város 

lakosságának nemi és korcsoportos megoszlását, így a megkérdezettek életkori csoportok és nemek 

szerint megfelelnek az adott térség lakossági összetételének, vagyis ezen adatokra nézve 

reprezentálják a város lakosságát (durván 2,5%-os eltérésen belül: a nemek esetén maximum 1,8%-

on, a korcsoportnál maximum 2,44%-on belül).  

                                                 
8
 Vida 2004: 3. 
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Ezen túl a várost felosztottuk tíz vizsgálati körzetre. A felosztás alapja Zalaegerszeg város 51 

választási körzete, amiket aztán a lakosság gondolatában lévő városi körzetekre bontottunk, s ahol 

kutatási szempontból szükségét éreztük, összevonást végeztünk a körzetekben. Az így kiválasztott 

tíz kutatási körzet a következő:  

 Andráshida - Ebergény 

 Kaszaháza – Nekeresd – Neszele - Ságod  

 Landorhegy 

 Pózva  

 Belváros - Ola 

 Csácsbozsok (Csács-Bozsok) 

 Bazita - Becsali 

 Kertváros - Jánkahegy 

 Páterdomb 

 Zalabesenyő - Botfa. 

Az egyes körzetek lakosságszámát tekintve is igyekeztünk a mintánkra vonatkozóan a 

reprezentativitást biztosítani, ezt maximum 2,54%-os eltéréssel oldottuk meg.  

 

51. táblázat A nemek és korcsoportok a teljes lakosságban 

 
 

 

 

 

 

 

 
52. táblázat A nemek és korcsoportok részvétele a lekérdezett mintában 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kor Férfi 

  fő                 % 

Nő 

 fő                 % 

Összes 

          fő                 % 

18-24 2242 4,49% 2170 4,35% 4412 8,85% 

25-34 4033 8,09% 3936 7,89% 7969 15,98% 

35-44 5000 10,03% 4873 9,77% 9873 19,80% 

45-64 7792 15,63% 9374 18,80% 17166 34,43% 

65- 4004 8,03% 6423 12,88% 10427 20,91% 

Összes 23071 46,28% 26776 53,72% 49847 100 

Kor Férfi 

  fő                 % 

Nő 

 fő                 % 

Összes 

          fő                 % 

18-24 44 3,89% 45 3,97% 89 7,86 

25-34 90 7,95% 76 6,71% 166 14,67 

35-44 92 8,13% 108 9,54% 200 17,68 

45-64 183 16,18% 234 20,68% 417 36,87 

65- 94 8,31% 165 14,58% 259 22,90 

Összes 503 44,47% 628 55,52% 1131 100 



 91 

53. táblázat A kutatási körzetek lakosságszáma, és a körzetek részvétele a lekérdezett mintában 

 

Összes

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő %

ff+nő a 

mintára 76 6,72 43 3,8 32 2,8 154 13,62 310 27,41 63 5,57 36 3,18 308 27,23 64 5,66 45 3,98 1131

ff+nő a teljes 

körzetre 3614 7,2 2108 4,22 1034 2,1 7583 15,21 13995 28,07 2680 5,38 1772 3,55 12306 24,69 2998 6,01 1757 3,52 49847

 Bazita/ Becsali
Kertváros/  

Jánkahegy
Páterdomb Zalabesenyő

Andráshida/ 

Ebergény

Ságod/Kaszaháza/  

Neszele/Nekeresd
Pózva Landorhegy Belváros/Ola Csácsbozsok

 
 

Mindezek után érdemes megnézni, hogy a mintánkba kerülő személyek hogyan képezik le 

egyszerre nemre, korcsoportra és körzetre bontva a teljes lakosságot. 

  

54. táblázat A nemek és korcsoportok részvétele a teljes lakosság körében körzetekre bontásban 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő %

férfi 183 5,06% 103 4,89% 48 4,64% 298 3,93% 595 4,25% 146 5,45% 100 5,64% 537 4,36% 148 4,94% 84 4,78% 2242 4,50%

nő 174 4,81% 88 4,17% 33 3,19% 308 4,06% 570 4,07% 143 5,34% 79 4,46% 550 4,47% 150 5,00% 75 4,27% 2170 4,35%

férfi 319 8,83% 174 8,25% 69 6,67% 540 7,12% 1097 7,84% 272 10,15% 146 8,24% 1056 8,58% 229 7,64% 131 7,46% 4033 8,09%

nő 297 8,22% 187 8,87% 55 5,32% 583 7,69% 1101 7,87% 204 7,61% 126 7,11% 1023 8,31% 235 7,84% 125 7,11% 3936 7,90%

férfi 338 9,35% 285 13,52% 80 7,74% 810 10,68% 1365 9,75% 231 8,62% 209 11,79% 1207 9,81% 273 9,11% 202 11,50% 5000 10,03%

nő 332 9,19% 280 13,28% 57 5,51% 740 9,76% 1401 10,01% 233 8,69% 202 11,40% 1180 9,59% 269 8,97% 179 10,19% 4873 9,78%

férfi 665 18,40% 337 15,99% 182 17,60% 1035 13,65% 2096 14,98% 502 18,73% 308 17,38% 1846 15,00% 518 17,28% 303 17,25% 7792 15,63%

nő 685 18,95% 353 16,75% 147 14,22% 1411 18,61% 2560 18,29% 535 19,96% 309 17,44% 2433 19,77% 629 20,98% 312 17,76% 9374 18,81%

férfi 255 7,06% 136 6,45% 138 13,35% 605 7,98% 1180 8,43% 189 7,05% 124 7,00% 1000 8,13% 238 7,94% 139 7,91% 4004 8,03%

nő 366 10,13% 165 7,83% 225 21,76% 1253 16,52% 2030 14,51% 225 8,40% 169 9,54% 1474 11,98% 309 10,31% 207 11,78% 6423 12,89%

férfi 1760 48,70% 1035 49,10% 517 50,00% 3288 43,36% 6333 45,25% 1340 50,00% 887 50,06% 5646 45,88% 1406 46,90% 859 48,89% 23071 46,28%

nő 1854 51,30% 1073 50,90% 517 50,00% 4295 56,64% 7662 54,75% 1340 50,00% 885 49,94% 6660 54,12% 1592 53,10% 898 51,11% 26776 53,72%

ff+nő 3614 100,00% 2108 100,00% 1034 100,00% 7583 100,00% 13995 100,00% 2680 100,00% 1772 100,00% 12306 100,00% 2998 100,00% 1757 100,00% 49847 100,00%

Összes 

körzet ff+nő 3614 7,2 2108 4,22 1034 2,07 7583 15,21 13995 28,07 2680 5,38 1772 3,55 12306 24,69 2998 6,01 1757 3,52 49847 100

 Bazita/ Becsali

Összes 

nem

65-

Összes korcsoportAndráshida/ Ebergény

18-24

25-34

35-44

45-64

Kertváros/  

Jánkahegy
Páterdomb Zalabesenyő

Ságod/Kaszaháza/  

Neszele/Nekeresd
Pózva Landorhegy Belváros/Ola Csácsbozsok

 
 

55. táblázat A nemek és korcsoportok részvétele a lekérdezett mintában körzetekre bontásban 

Andráshida/

Ebergény

Ságod/Kaszaháza/  

Neszele/Nekeresd
Pózva Landorhegy

Belváros/

Ola
Csácsbozsok

 Bazita/ 

Becsali

Kertváros/  

Jánkahegy
Páterdomb Zalabesenyő

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő %

férfi 3 3 1 5 13 2 1 11 3 2 44 3,9

nő 3 2 2 4 13 1 2 13 3 2 45 4

férfi 8 2 3 9 26 7 2 26 4 3 90 8

nő 5 3 3 9 20 3 1 24 4 4 76 6,7

férfi 6 3 3 11 24 4 3 27 6 5 92 8,1

nő 8 4 4 12 30 10 6 28 2 4 108 9,5

férfi 11 6 3 30 47 12 5 50 12 7 183 16,2

nő 15 10 7 38 61 11 8 61 15 8 234 20,7

férfi 6 3 3 14 31 4 1 24 5 3 94 8,3

nő 11 7 3 22 45 9 7 44 10 7 165 14,6

1131 100

férfi 34 17 13 69 141 29 12 138 30 20 503 44,5

nő 42 26 19 85 169 34 24 170 34 25 628 55,5

ff+nő 76 43 32 154 310 63 36 308 64 45 1131 100

Összes 

körzet ff+nő 6,72 3,8 2,83 13,62 27,41 5,57 3,18 27,23 5,66 3,98

Összes

65-

Összes

18-24

25-34

35-44

45-64

 
   

A mintavételnél a véletlen mintavétel technikáját használtuk. A véletlenszerű mintavételhez 

Zalaegerszeg népesség-nyilvántartásának adatállományát használtuk. Ebből leválogattuk a 

nagykorú állandó lakosokat, akiket adataik alapján az egyes városrészekhez, azon belül nemekhez 
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illetve korcsoportokhoz rendeltünk. Az így képzett csoportokon belül a személyek adataihoz 

táblázat-kezelő programban, függvénnyel (RANDBETWEEN) véletlen-számot generáltunk, majd 

az adatokat e szerint rendeztük sorba. Az így kapott véletlenszerű sorból választottuk ki a szükséges 

számú mintát. A mintába került személyek adatait összevetve kiszűrtük az azonos lakcímen lakókat, 

feltételezve, hogy ők egy háztartást alkotnak. A mintából kikerültek továbbá a csak helyrajzi 

számmal rendelkező lakcímek, mivel a kérdező-biztosoknak aránytalanul nagy nehézséget okozott 

volna ezen címeket felkutatni, végül kivettük a pózvai fogyatékos otthonban lakókat is, mivel az ő 

megkérdezésük feltehetően nem járt volna eredménnyel. 

A kutatás során fellépő lekérdezési problémák miatt,
9
 az eredeti tervekkel ellentétben végül nem 

sikerült az előirányzott 5%-os mintát teljesíteni, így a minta nagyságot a lekérdezés befejezése 

érdekében csökkentettük 4%-os mintára, ez 1026 háztartást jelentett. Ekkorra azonban voltak olyan 

kedvező körzetek, ahol az 5%-nak megfelelő háztartási létszám már meg volt, míg máshol a 4%-ért 

„küzdöttünk”. Mivel nem akartuk a már meglévő „fölös” (4%-on felüli) eredményeket kidobni, 

másrészt nem is tudtuk volna megtenni a minta csorbulása nélkül, hiszen nincs arra módszer, hogy 

hasonló helyzetekben melyik kérdőív eredményt szelektáljuk. Így úgy döntöttünk, hogy ahol meg 

volt az 5%-os lekérdezés, ott felhasználjuk valamennyi kérdőívet.  

Ez alapján végül is a lekérdezett minta (kerekítve) 4,5%-os lett. Összesen 1131 háztartásról 

szereztünk információt. Ez 133 háztartással kevesebb, mint az eredeti 5%-os minta, és 105 

háztartással több a 4%-os mintához képest, illetve 16 háztartással kevesebb, mint amit 4,5%-os 

mintavétel megkíván. Ez az 1131 háztartás lett végül kutatásunk elemzési populációja. Az alábbi 

táblázatban a 4,5%-os mintát alapul véve megtekinthető, hogy mennyiben tértünk el a nemek, a 

korcsoportok és a körzetek lakosságszámának 4,5%-os arányaitól.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Lásd a „kutatás során fellépő problémák” fejezetet. 
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56. táblázat A lekérdezett mintanagyság nem-, korcsoport- és körzetbontásban 

              

fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5% fő 4,5%

férfi 3 4 3 2 1 2 5 7 13 14 2 3 1 2 11 12 3 3 2 2 44 51

nő 3 4 2 2 2 1 4 7 13 13 1 3 2 2 13 13 3 3 2 2 45 50

férfi 8 7 2 4 3 2 9 12 26 25 7 6 2 3 26 24 4 5 3 3 90 91

nő 5 7 3 4 3 2 9 13 20 25 3 5 1 3 24 23 4 5 4 3 76 90

férfi 6 8 3 6 3 3 11 18 24 31 4 5 3 5 27 28 6 6 5 5 92 115

nő 8 8 4 6 4 2 12 17 30 32 10 5 6 5 28 27 2 6 4 4 108 112

férfi 11 15 6 8 3 6 30 24 47 48 12 11 5 7 50 42 12 12 7 7 183 180

nő 15 16 10 8 7 5 38 32 61 58 11 12 8 7 61 56 15 14 8 7 234 215

férfi 6 6 3 3 3 5 14 14 31 27 4 4 1 3 24 23 5 5 3 3 94 93

nő 11 8 7 4 3 8 22 29 45 46 9 5 7 4 44 34 10 7 7 5 165 150

Összes ff+nő 76 83 43 47 32 36 154 173 310 319 63 59 36 41 308 282 64 66 45 41 1131 1147

45-64

65-

Zalabesenyő Összes

18-24

25-34

35-44

Belváros/Ola Csácsbozsok
 Bazita/ 

Becsali

Kertváros/  

Jánkahegy
Páterdomb

Andráshida/ 

Ebergény

Ságod/Kaszaháza/  

Neszele/Nekeresd
Pózva Landorhegy

 
 

II.2.1.3. A kérdőívről
10

 

A szociális térképben 67 db kérdést tettünk fel. Ez azonban nem fedi teljesen le az igazságot, mivel 

bizonyos kérdésekben további részletező kérdéseket tettünk, így a válaszadónak – attól függően, 

hogy mennyire vonatkozott rá a kérdéssor - közel 400-500 kérdésre kellett válaszolnia. Ez hatalmas 

mennyiségű kérdéssor annak ellenére, hogy a korábbi kérdőívekhez képest olyan klasszikusnak 

számító kérdéseket nem tettünk fel, amik például a család lakáshelyzetére, foglalkoztatási- és 

munkaerőpiaci pozícióra, a munkanélküliségre vonatkoznának. Az, hogy a szociális térképekben 

visszatérő témákra most nem tértünk ki, annak az az oka, hogy a kutatás előtt kb. egy évvel már 

rendelkezésre álltak a 2011-es népszámlálás adatai, melyek teljes körűen adtak bizonyos témákról 

városi információt. Ez helyett más kérdéseket mélyebben és személyesebben érintettünk, illetve új 

téma blokkokat vettünk be kérdőívünkbe.   

 

A kérdések többsége a háztartás egészére vonatkozott. A kevés számú kérdéseket tartalmazó 

párkapcsolati (3 kérdés), Zalaegerszeg városáról szóló (10 kérdés), és az értékek, vélekedések, 

attitűdök (2 kérdés), valamint a demográfiai (11 kérdés) kérdésblokkjain kívül, - melyek 

kifejezetten a lekérdezett személyhez szóló kérdések – mindössze 12 további kérdés szólt csak a 

megkérdezettről. A többi a háztartás/család egészét céloztam meg.  

A kérdések nagy zöme zárt kérdésként került megfogalmazásra, megkönnyítve az úgyis nagyon 

hosszú és bonyolult kérdezést. Nyitott kérdésekre csak a javaslatok és a vélemények kapcsán adtunk 

teret, valamint az „egyéb” válaszok kapcsán. Jellemzően a válaszadók többsége nem használta ki a 

nyitott válaszok adta lehetőséget.  

 

                                                 
10

 Lásd melléklet 1. 
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A kérdőívet hét nagyobb fejezetre bontottuk. A kérdőív bevezető részében biztosítottuk a 

kérdezetteket a kutatás önkéntességéről és a válaszadás anomitásáról, valamint kérdezőbiztosaink 

elmagyarázták, hogy milyen célból és kinek a megbízásából történik a kérdőíves vizsgálat. 

A kérdőív első fejezetében (1-11 kérdések) szocio-demográfiai adatokra kérdeztünk rá (nem, 

életkor, iskolai végzettség, családi állapot, gyerekek száma, generációs együttlakás, stb.).   

A második fejezet (12-31 kérdések) a család anyagi és szociális hátterét hivatott feltárni (jövedelem 

nagyság, fogyasztási mennyiségi és minőségi szokások, bevételi források alakulása, a háztartás 

ingósági „vagyona”, megtakarítások és hitelek, továbbá szubjektív vélekedések a háztartás 

szociális- és anyagi helyzetéről, stb.). 

A harmadik nagyobb részben (32-43 kérdések) a háztartásban lakók egészségi állapotára kérdeztünk 

rá (betegségek megjelenése, egészségügyi ellátások használata, bizonyos deviáns, illetve 

egészségkárosító viselkedések megjelenése – alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószer használat, 

öngyilkosság, szerencsejátékok „élvezete”, daganatos megbetegedések megjelenése és azzal 

kapcsolatos érzelmek, esetleges munkaképesség korlátozottság, fogyatékosság a családban, továbbá 

szubjektív vélekedések a saját egészségi állapotról, stb.). 

A negyedik fejezetben (44-51 kérdések) a város szociális ellátórendszeréről kérdeztünk az 

alanyokat (problémás szociális helyzetek és állapotok megjelenése a családban, zalaegerszegi 

szociális intézmények ismertsége és családi szinten kihasználtsága, támogatásokban való 

érintettség, szubjektív megelégedettség a szociális intézmények minőségével, stb.). 

Az ötödik rövid fejezetet (52-53 kérdések) arra szántuk, hogy képet kapjunk a megkérdezettek 

véleményéről a segítésnyújtást- és kapást illetően, illetve, hogy bizonyos szempontokból mennyire 

tartják biztosnak helyzetüket. 

A hatodik részben (54-57 kérdések) a korábbi kérdőívektől eltérően egy teljesen új blokkot tettünk 

be. A párkapcsolatról szóló részek elsősorban a kapcsolati gondokra, problémákra, konfliktusokra 

kérdeznek rá. 

A kérdőív hetedik, befejező részében (58-67 kérdések) Zalaegerszeg várossal kapcsolatos viszonyát, 

érzelmeit és élményeit kérdeztük a válaszadónak (mobilitás, fejlesztési támogatás, „a legjobb és 

legrosszabb” a városról, stb.). 

 

II.2.1.4. A kutatás ideje és helyszíne, a kérdezés körülményei 

A vizsgálatra két lépcsőben került sor, melynek legfőbb indoka a kutatás során felmerülő 

válaszadási sikertelenség, melynek részleteit alább fejtjük ki.  

Az első fejezete a lekérdezésnek 2013. szeptember 27-án kezdődött és 2013. december 12-ig tartott. 

Erre az időre azonban a tervezett kérdőív darabszám nem jött össze, így a lekérdezést kitoltuk 

későbbi időpontra. Az ünnepek miatt a kutatás második része 2014. január 3-tól 2014. március 21-ig 
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tartott. A kérdezőbiztosok az első szakaszban jellemzően a szociális szakmában dolgozó segítők 

voltak. A második kérdezői körbe tanulmányokat folytató diákok, hallgatók, illetve többnyire 

„civil” kérdezők kerültek be. A kutatás helyszíne Zalaegerszeg város, mely települést további tíz 

darab körzetre bontottunk fel. A kiválasztott tíz kutatási körzet: Andráshida - Ebergény; Kaszaháza 

– Nekeresd – Neszele - Ságod; Landorhegy; Pózva; Belváros - Ola; Csácsbozsok (Csács-Bozsok); 

Bazita - Becsali; Kertváros-Jánkahegy; Páterdomb; Zalabesenyő - Botfa.  

Az alábbi térképen különböző színekkel jeleztük a vizsgálatban kutatott tíz körzetet. A kérdések 

körzetbontásban történő vizsgálatában ez a térkép jelenti az alapot. Az egyes kérdések térképesített 

eredményeinek bemutatásában, a fentebb jelzett összevonásokkal értelmezendők a térképeken külön 

elemként feltüntetett városi körzetek.  
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A kérdezés előtt minden esetben csoportos vagy egyéni, egy-két órás kérdezőbiztosi megbeszélésre 

került sor, továbbá a kérdezést megkönnyítve kérdezőbiztosi útmutató készült, illetve bizonyos 

kérdéseket megkönnyítve, kérdező kártyákkal dolgoztak a biztosok. Minden kérdezőbiztos 

önkormányzati megbízó levelet kapott.  

A kérdezés időtartama 60-90 percet vett igénybe, ami függött a háztartások létszámától, a válaszadó 

ismereteitől, életkorától és aktivitásától. A lekérdezés hossza így komoly feladat elé állította mind a 

lekérdezőt, mind a válaszadót.  

A kutatás során számos akadállyal találták magukat szembe a kérdezőbiztosok. A kérdezőknek a 

válaszmegtagadások mellett nemegyszer komoly problémát jelentett a ház megközelíthetősége; a 

bejutás nehézsége; a téves lakcímek, illetve a 2014. évi január és február kemény hidege, továbbá 

egyeseknél a kérdezőbiztosi munka technikájában szerzett kevesebb vagy nulla tapasztalat.      

 

II.2.1.5. Vizsgálati mérésmódszertan 

Kutatásunkban minden egyes kérdésnél egyszerű statisztikai leírást alkalmaztunk, vagyis 

megvizsgáltuk az összesített eredményeket minden kérdésnél %-os és fős bontásban egyaránt. Több 

esetben kétváltozós elemzéseket végeztünk a tartalmi kérdések valamint a nem, az iskolai 

végzettség, a családi állapot és a kor viszonyában. Ahol előzetes hipotézisekkel éltünk bizonyos 

tartalmi kérdések összefüggésére, ott ezek kapcsán két- vagy háromváltozós összefüggéseket 

mértünk. A kereszttáblás vizsgálatokon túl, korrelációs összefüggéseket is mértünk az alapvető 

demográfiai adatokkal.   

Ahol kiugróan magas az érdemi választ visszautasítok száma, ott azt adott kérdésnél jeleztük, egyéb 

esetekben nem jeleztük a „nem tudom” és „nem válaszolok” számát. 

Az elemzéseknél az SPSS program adattábláit használtuk fel. 

 

II.2.1.6. A kutatás során felmerülő problémák 

Kutatásvezetőként két nagy problémát észleltem kollégáimmal. Egyik probléma a lekérdezettek 

felől érkezett, a másik a kérdezőbiztosok irányából, s a két jelenség összefüggött.  

Bár minden kutatásnak meg van az a visszatérő problémája, hogy a mintába bekerült alanyok nem 

válaszolnak, vagy nem az igazat mondják, ez egy szociális térkép felmérésekor azonban még 

intenzívebben felmerülő kétség. Ennek oka, hogy maga a szociális térkép „műfaja” nem egyszerű. 

Egyrészt nagyon személyes, nemegyszer intim kérdéseket tesznek fel a kutatók, amikre az emberek 

jelentős része nem szívesen válaszol, vagy azt egyenesen a magánéletébe való tolakodásnak tartja.  

Másfelől ezek a kérdések nemegyszer rádöbbentő hatásúak a megkérdezett számára, szembesülve 

saját helyzetével, így érzelmi hullámokat indíthat el benne (ennek egyszer-kétszer a mi 

kérdezőbiztosaink is tanúi lehettek).  
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Ehhez társul még az az objektív nehézség, hogy a kérdőív igen hosszúra sikeredett, s igénybe vette 

a válaszolók idejét és türelmét.  

 

A végére hagytam azt a gondot, ami a legkomolyabban érintette a kutatás sikerességét, ez pedig a 

felkeresettek nagyon nagy számban történő visszautasító magatartása. Ezzel a problémával az 

elődeim is találkoztak, de valószínűsíthető, hogy nem ilyen arányban. A lekérdezés sikertelensége 

egyfelől olyan esetekből adódott, mint, hogy az illetőt nem találtuk a megadott címen, vagy 

külföldön tartózkodott, vagy bár ott lakik, de a kérdezőbiztos többszöri (minimum kettő) visszatérés 

után sem találta otthon őt. Az esetek másik része abból származott, hogy az emberek elutasították a 

válaszadást. Nem tudjuk azt rekonstruálni így utólag, hogy mi lehetett az oka az emberek 

elutasításának: esetleg a közönyösség, vagy éppen az érintettség a témákban, esetleg a 

bizalmatlanság, a megváltozott társadalmi hangulat…? - e kérdés megválaszolatlan marad. Emellett 

azonban pár adat a kezünkben van az adatfelvétel eredményességéről. 

Az összes felkeresett cím lekérdezésének (főcím és pótcímek) több mint fele, pontosan 58%-a 

sikertelen volt. A sikertelenség oka leginkább az, hogy a kérdezőbiztosok nem találták otthon a 

megadott személyt, ez 53% (a kérdezőbiztosok azt az utasítást kapták, hogy egy helyszínre legalább 

kétszer kell visszamenni, ha korábban nem találta otthon a kiválasztott alanyt, ennek ellenére a 

kérdezőbiztosok elmondása szerint volt, aki négyszer-ötször is felkereste adott személyt). A 

második legnagyobb sikertelenségi ok a felkeresett személyek elutasítása, vagyis, hogy nem 

vállalták a lekérdezést, ez 35%. Végül a harmadik leggyakoribb ok a sikertelenségben az, hogy a 

megkeresett személy már nem lakik adott címen, ez 9%.  

Az egyes körzetek viszonyában az adatfelvétel szempontjából legkritikusabb körzet a Bazita-

Becsali terület, itt a sikertelen lekérdezés 74%-os. Az itteni problémához hozzájárult a körzet 

megközelítésének viszonylagos nehézsége is. A második helyen áll Landorhegy 69%-al, s a 

képzeletbeli dobogó harmadik fokán, 59%-al Belváros-Ola összevont városrész. Ezek jellemzően a 

„városias városi” körzetek, vagyis az emberek jelentős része lakótelepi jellegű, emeletes házakban 

él, ahova a bejutás is nemegyszer problémás, illetve a szomszédok kevésbé ismerik egymást. A 

kedvezőbb tapasztalatok a „falusias városi” körzetek, illetve a kertvárosi jellegű városrészekben 

volt. Köztük is a lekérdezésben a leginkább közreműködő terület Zalabesenyő-Botfa összevont 

városrész volt, a sikertelenségi arány itt „csak” 25%. Ezt követi, bár jócskán lemaradva, Pózva 

(45%), illetve a Kaszaháza-Nekeresd-Neszele-Ságod összevont körzet (47%).   
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 57. táblázat Az adatfelvétel eredményessége 

Körzetek
Elutasítás 

(db)

Elköltözött/

nem lakik 

ott (db)

Rossz 

cím 

(db)

Nem 

találta 

otthon (db)

Egyéb 

(db)

Összes 

sikertelen 

lekérdezés 

(db)

Összes 

sikeres 

lekérdezés 

(db)

Összes 

felkeresés 

(db)

Lekérdezési 

eredményte-

lenség körzeti 

lebontásában 

(kerekítve - % )

Andráshida - Ebergény 50 4 3 27 2 86 76 162 53

Ságod – Kaszaháza – 

Neszele - Nekeresd 20 1 0 15 2 38 43 81 47

Pózva 11 2 0 12 1 26 32 58 45

Landorhegy 102 19 1 216 5 343 154 497 69

Belváros - Ola 142 28 9 266 2 447 310 757 59

Csácsbozsok 25 3 0 42 0 70 63 133 53

Bazita - Becsali 38 3 2 57 5 105 36 141 74

Kertváros - Jánkahegy 124 52 5 165 13 359 308 667 54

Páterdomb 32 23 2 33 0 90 64 154 58

Zalabesenyő - Botfa 2 4 0 8 1 15 45 60 25

Összesített 546 139 22 841 31 1579 1131 2710 58  

 

A nemek viszonyában nagy különbség nincs az elutasítások kapcsán, míg az elutasítok 48%-a férfi, 

addig 52%-a nő. Korosztályi bontásban a leginkább elutasítók az idősebb korú középkorúak, vagyis 

a 45-64 év közöttiek. Az elutasítók között 35,16%-ot képviselnek. Kérdésként merül fel az, hogy a 

többi korhoz képest miért nagyobb az elutasítóbb magatartásuk. Elméletileg ez a korosztály 

képviseli leginkább a még aktív, a már nagyobb és több gyerekkel rendelkező személyeket, akik 

leginkább érintettek - a 35-44-es életkorú személyek mellett - a város dolgaiban. Viszonylag 

nagyobb még az aránya az elutasítóknak a 65 év feletti generációkban (19,04%) és a 35-44 év 

közöttieknél (18,3%). Ami érdekes, s a 2001-es lekérdezéshez képest más eredményeket kaptunk, 

hogy a fiatalabb korosztályok, a 25-34 év közötti életkorok, és még inkább a 18-24 éves 

korosztályok a legkevésbé voltak elutasítók. Előbbi 16,6%-ban, utóbbi 10,8%-ban volt elutasító. 

A sikertelen lekérdezés problémája további akadályokat okozott más fronton is. Egyfelől komoly 

pótlistákat kellett bevonnunk a kutatás érdekében, s nagy odafigyelést igényelt, hogy a megcélzott 

személyek szinte folyamatos „kihullása” mellett, tovább biztosítsuk a lekérdezettek folyamatos 

listáját úgy, hogy közben ne csorbuljon a reprezentativitása mintánknak.  

Másfelől azzal, hogy a kutatás elhúzódott 2013-ról a következő évre, így az eredeti korosztályi 

mintához képest számolnunk kellett az egyes életkorcsoportok utolsó életkorában lévő 

személyeknél azzal, hogy lekérdezve őket a 2014-es évben, már egy évvel idősebbekké váltak, míg 

a mintában még a 2013-as életkorukkal kerültek be életkorukkal. Például így került a mintánkban 

eredetileg a 35-44 éves korosztályba sorolt 44 éves személy, a 2014-es lekérdezésben már a 45-64-

es korosztályba. 

A korábbi szociális térképekkel összevetve az eredményességet úgy tűnik, hogy a mostani kutatás 

kevésbé sikeres volt. Az 1995-1996-os felmérésben az adatszolgáltatók 73,4%-a az eredeti főcímből 
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állt össze, a 2001-2002-es kutatásban ez az adat 72,9%, míg a 2013-2014-es vizsgálatban ez 41,7%. 

Vagyis esetünkben jóval nagyobb mértékben vettek részt a lekérdezésben a pótcímlistás személyek, 

mint a korábbiakban (nemegyszer a pótcímlista pótcímlistájából dolgoztunk).
11

  

 

A másik, a kutatótól független probléma, a kérdezőbiztosok oldaláról jelentkezett. Ahogy a 

megkérdezettek részéről is komoly „kihullást” tapasztaltunk, úgy a kérdezőbiztosok esetén is 

komoly fluktuációt észleltünk. Összesen 48 fő kérdezőbiztossal dolgoztunk együtt. Csak 

összehasonlításként, a 2001-2002-es kérdezés során 27 kérdezőbiztos közreműködött.
12

 

Kérdezőbiztosaink egy jelentős része érzelmi válságként élte meg a nagyszámú elutasítást, s többen 

idő előtt felmondták a szerződést vagy kevesebb előre meghatározott kérdőív mennyiséget tudtak 

prezentálni. Ezzel a problémával elődeink is szembesültek, de a dokumentumok tanulsága szerint 

kisebb mértékben: „az adatfelvétel során kisebb gondot okozott […] a visszautasítás elviselésének 

kezelése”.
13

 A napi szinten jelentkező olyan problémák, mint a kérdezőbiztosi kétségek, 

elbizonytalanodások, frusztrációk nagyon megnehezítették a kutatást, s magát a kutatás vezetőt is 

olykor szakmai válságba döntötte. Egyrészt azért, mert pillanatok alatt pótolni kellett az elmenő 

kérdezőbiztosokat, illetve azért is, mert a problémákat a kérdezőbiztosok – persze jogosan - a 

kutatás vezetőjére „borították”, s vártak el tőle nemegyszer bátorítást.
14

  

 

Mindezek leírását azért tartom fontosnak, mert ilyen körülmények között hatalmas KÖSZÖNETET 

érdemelnek azok a személyek, akik vállalták a válaszadás nehézségét, s azok a kérdezőbiztosok, 

akik kitartottak, s a vállalt feladatot becsülettel végig csinálták. A teljes képhez azért az is 

hozzátartozik, hogy akadtak olyan kérdezőbiztosok is, akik a feladatot nem szükségképpen 

megpróbáltatásként élték meg, hanem örömmel, izgalommal és lelkesedéssel, s amiről többen 

beszámoltak, nagyon megható volt, ahogy az emberek problémájukról beszéltek, s ahogy 

élettapasztalatot meríthettek belőjük.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Egyéb összehasonlító elemzéshez nem alkalmasak a korábbi szociális térképről szóló dokumentációk, ugyanis 

ezekben nem a teljes megkeresésekhez viszonyított adatokkal dolgoztak, hanem a sikeres lekérdezésekhez. 
12

 Nadrainé 2002:1. 
13

 Nadrainé 2002: 1. 
14

 Itt szeretném megköszönnöm a kutatás szakmai asszisztensének, HORVÁTH BARBARÁNAK azt a nagy segítséget, 

amit többek között a kérdezőbiztosokkal való kapcsolattartásban, és a pótcímlisták összehangolásában nyújtott 

számomra – R.A.. kutatásvezető. 
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58. táblázat A kérdezőbiztosok fluktuációja 

Jelentkezett 

(fő)

Visszalépett 

(fő)

Legalább 1 db-ot 

teljesített         

(fő)

A vállalt darabszámot 

teljesítette, vagy azt 

meghaladta              

(fő)

I. ütem           

2013.09. 27- 

2013.12.14

32 11 9 12

II. ütem 

2014.01.03 - 

2014.03.21

35 8 6 21

Összes 67 19 15 33  

 

A táblázatból kitűnik, hogy a kérdezőbiztosok 49%-a teljesítette a maximumot, vagy afölött 

dolgozott, ez azt jelentette, hogy a szerződésben foglaltakat a szerződés szerint teljesítették az ide 

tartozók. A kérdezőbiztosok 22% bár a kutatásban részt vett, de nem tudta teljesíteni a vállaltakat, és 

28% már a vállalást követő pár nap után visszaadta a munkát. A táblázatban látott adatokhoz annyi 

tartozik, hogy a második ütemben bekapcsolódó kérdezőbiztosok azért dolgoztak látszólag 

„jobban”, magasabb maximum teljesítménnyel az első ütemben résztvevőkhöz képest, mert a 

nehézségek láttán jócskán lecsökkentettük az egy kérdezőbiztosra jutó kötelező darabszámot.   

 

II.2.2. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Jelen ismertetésünkben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város a 2013-2014-es szociális térkép 

felmérésének eredményeit foglaljuk össze. Az összefoglalásban követjük a kutatáshoz használt 

kérdőív tartalmi logikáját, így az egyes kérdésblokkokat egymást követően tárgyaljuk.  

   

II.2.2.1. A kutatásban résztvevők demográfiai háttere 

A nemek tekintetében a mintába került 1131 háztartásban 503 férfit (44,5%) és 628 nőt (55,5%) 

kérdeztünk le.  

 

A kor tekintetében korosztályi bontást végeztünk. A mintába került személyeket öt korcsoportba 

osztottuk: fiatal felnőttek 1. (18-24); fiatal felnőttek 2. (25-34); „fiatal középkorúak” (35-44); 

„idősebb középkorúak” (45-64); és az „idősek” (65 felett). 

 

59. táblázat Korosztályok részvétele a mintában 

 

 

 

 

 

Korosztályok         Fő                       % 

18-24 89 7,86 

25-34 166 14,67 

35-44 200 17,68 

45-64 417 36,87 

65 felett 259 22,90 

Összesen 1131 100 
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A korosztályok területi megoszlását mutatja a következő két térkép. Bár mindenhol hasonló a 65 

feletti korosztály, de azon belül is különösen Landorhegy és Páterdomb mutatja az elöregedés arcát, 

vagy afelé halad, amennyiben itt is sok a 65 feletti lakos, illetve azok száma is több, akik már az 

aktív korúság harmadik harmadába értek. 

Látható, hogy a 18 évvel fiatalabb korcsoportok háztartásai igen alacsony számban vannak jelen. 

Emellett is jellemzően Pózva, Bazita-Becsali, és Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele városi 

körzetekben található, vagyis jellemzően a város külső kerületeiben, a „falusias” városi 

környékeken. Ez nyílván összefügg - utóbbi kettő kapcsán különösen - azzal, hogy a 

Zalaegerszegen belül a mobil gyermekes családok jelentős része ezekbe a körzetekbe költöznek ki, 

építkeznek vagy vásárolnak ingatlan, melyek vidékies, békés, biztonságosabbnak hit jellegűkkel, 

ugyanakkor a városközpont könnyű megközelítésével, ideális helyszínek a gyermekes családoknak. 

Érdemes ezek fényében nyilván azt további vizsgálat alá venni, hogy ezek a környékek mennyire 

növelik a gyermekes családok komfort érzetét (babakocsis járdák, biztonságos játékterek, nagyobb 

kiépített közösségi terek, stb.)   
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A családi állapot tekintetében megkérdezettek 1/3-a, 37,3% (422 fő) a kérdezés pillanatában  

egyedül élt. Ebből 19,2%-uk (217 személy) hajadon, nőtlen, 8%-uk (90 fő) elvált, 9,6%-uk (109 fő) 

özvegy, és 6 fő (0,5%) úgy él egyedül, hogy bár házas, de házastársától külön él. 

A megkérdezettek 62,7%-a (709 személy) párkapcsolatban élt a kérdezés időpontjában.
15

 Ha a 

családi állapotformákat egymással összevetjük, látható, hogy a legelterjedtebb együttélési forma a 

„klasszikus” házasság, melyben a házastársak együtt is élnek, ez a minta közel 50%-a (547 fő). A 

házassághoz hasonló jogi lehetőségeket rejtő regisztrált élettársi kapcsolat a városban kevésbé 

elterjedt, mindössze 10 személy (0,9%) jelölte ezt be. 

 

Az iskolai végzettség tekintetében a megszokottnál differenciáltabb válasz lehetőségeket adtunk 

meg, azzal az előzetes elképzeléssel, hogy megvizsgáljuk azt is, mennyire elterjedtek a városban a 

kevésbé hagyományos iskolai típusok és végzettségek. Ami jó hír, hogy egyetlen személy sem volt, 

aki ne járt volna iskolába, de 2% közeli (22 személy), aki 8 osztálynál kevesebbel rendelkezett. 8 

osztálya a minta 8,8%-nak van (99 személy). Hozzájuk csatlakozik még 32 személy (2,8%), akik a 

8 osztály mellett valamilyen szakképesítést is szereztek.  

A megkérdezettek többsége szakmunkásképzőt, szakiskolát végzett, ez a minta 21%-a (238 fő). 

Érettségivel rendelkezik 37,9% (428 személy), ebből szakközépiskolai érettségivel 16,3% (184 fő), 

gimnáziumi érettségit tett 10,6% (120 személy), illetve érettségi után egyéb alap- vagy középfokú 

szakképzettséget szerzett további 11% (124 személy). A válaszadók 27,4%-a (309 fő) rendelkezik 

valamilyen felsőfokú végzettséggel. Ebből azok, akik diplomával nem rendelkező felsőfokú 

szakképesítést szereztek, 3,3% (9 ember), illetve a hagyományos iskolai rendszerben 

főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc/osztatlan képzés végzettséget kaptak 21,9% (247 

személy). 8 ember rendelkezik másoddiplomával, s egy személy tudományos/doktori fokozattal bír.   

 

A generációs együttélés tekintetében a már jól ismert trendeket látjuk az általunk megkérdezetteknél 

is. Elenyésző a kettőnél több generációs együttélés. Mindössze 7,8% (88 személy) él három vagy 

négy generációs családban. A többség két generációval él együtt, vagyis a szülők gyerekekkel, ez a 

minta több mint fele (51,8%, 586 személy). Egy generációs élésben a gyerektelen házaspárok adják 

a vizsgált populációnk 26,3%-át (297 fő), s egyedül él a megkérdezettek 14,1%-a (160 fő). 

 

A vizsgálat során adatokat nyertünk a jellemző háztartásnagyságokról, így külön kérdésként 

fogalmaztuk meg, hogy hányan élnek együtt a háztartásban. A legjellemzőbb a két személyes 

háztartás, ez 31,2%-ot (353 fő) képvisel. 24,1% (273 személy) három emberrel él együtt, míg 

19,5% (221 ember) 4 fős háztartásban él. Az 5 vagy annál több fős háztartások száma ezeknél jóval 

                                                 
15

 Párkapcsolat alatt értve a hosszabb idejű – minimum 6 hónapos – együttélést, függetlenül attól, hogy a kapcsolatot 

jogi procedúra összeköti-e, vagy sem. 
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kevesebb. Öt személyes háztartásban 62 személy, hat személyesben 23, hét személyesben 6, nyolc 

személyesben 2, és kilenc személyesben 1 fő él. A minta 16,5%-a (187 fő) él egyszemélyes 

háztartásban. 

A kutatási körzetek tekintetében átlagos háztartási nagysággal bír a körzetek közül a három nagy 

városi részt adó Belváros-Ola, Kertváros és Landorhegy. Ezekben a körzetekben találjuk a 

legkisebb háztartási nagyságot. Ezek az adatok megismétlik a 2001-es kutatási eredményeket, ahol 

az alacsonyabb létszámú háztartások szintén jellemzően a belvárosi körzetekben, Landorhegyen (és 

a külső városrészekben) fordultak elő nagyobb arányban.
16

 Az összes többi körzet háztartása az 

átlagnál nagyobb taglétszámmal bír. Különösen kedvező ez Pózva, Bazita-Becsali, Kaszaháza-

Nekeresd-Neszele-Ságod városrészekben, ahol korábban láthattuk egy másik kedvezőbb adatban a 

18 év alattiak viszonylag magasabb arányát. Hozzájuk csatlakozik még Csácsbozsok és Andráshida 

városi körzetek.  

 

 

                                                 
16

 Nadrainé 2002: 9. 
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Összehasonlítva a korábbi felmérésekkel
17

 az adatokat azt találjuk, hogy a zalaegerszegi 

háztartásnagyság folyamatosan szűkül. Míg 1995-ben az átlagos háztartásnagyság 3,2, addig ez 

2001-ben 3,09 (a leggyakoribb a háromtagú háztartás), a 2013-as vizsgálatban pedig csak 2,75, 

vagyis már nem éri el a háromtagú háztartás nagyságot. A csökkenés jelzi az alacsonyabb 

születésszámot, illetve a lakosság elöregedését. Az adatok az egyszemélyes háztartásokban ellenben 

jelentős növekedést mutatnak, míg 1995-ben ez 9,2%, addig 2001-ben 10,6%, 2013-ban pedig 

16,5%. Amíg 1995-ben tíz vagy tizenhat személyes, illetve 2001-ben is még tizenkét személyes 

háztartás is előfordult mutatóban, addig 2013-ban már nem mutatkozott kilencnél több személyű 

háztartás.  

9. ábra A háztartások összetétele a tagok létszáma szerint (%) 

 

 

Az előző ábrán jól látszik, hogy a településen nő az egyszemélyes háztartások száma, illetve 

csökken a gyereklétszám, így jogos vizsgálatának különös hangsúlya. Legyen szó akár kis, akár 

nagy településről, mindkettő esetében nagyon fontos a településen élő kiskorúak száma. Kiemelt 

jelentőségű ez a települések jövője szempontjából, hiszen mint leendő munkaerők, és mint a jövő 

családjainak megalapítóit vehetjük őket számba. Létszámúk és kormegoszlásuk alakulása 

fontosságot nyer abból a szempontból is, hogy adott település milyen szociálpolitikát folytasson, 

                                                 
17

 Nadrainé 2002: 8. 
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mire helyezze a hangsúlyt a szükséglet- és ellátástervezetben, illetve milyen településfejlesztési 

elképzeléseket lépjen meg: gondolva rájuk kezdetben, mint azokra, akik az oktatási intézményeket 

fognak igénybe venni, illetve, akik később, a családalapítás előtt állva igényelnek bizonyos 

segítséget. Napjaink szociálpolitikai fejlesztései között különösen nagy gondot kell fordítani a 

kiskorúakra abban a tekintetben is, hogy későbbi elvándorlásukat, és máshol való végleges 

letelepülésüket ne segítsük elő, s megérje nekik szűkebb szülőhelyükön új családot alapítani.   

Mivel minden település számára nagyon fontos a jövő generációjának utánpótlása, így ezt a kérdést 

több szempontból körüljártuk. Egyfelől vizsgáltuk a már meglévő gyerekek számát, illetve a 

szülőkkel való rokonsági fokokat, illetve külön vizsgáltuk a gyermek tervezés tekintetében azokat, 

akik már rendelkeztek gyerekkel, s azokat, akiknek még nincs gyermeke. 

A meglévő gyerekek tekintetében a szűkített gyerekes szűkített mintába kerülő 826 személynek 

összesen 1548 gyermek felé van kötelezettsége. Ebből a vérszerinti gyermekek száma 1511 fő 

(97,6%). A vérszerinti gyermekek esetében 460 személynek van két gyermeke (30,4%), ami 

elméletileg azt jelenti, hogy a kérdezés pillanatában ennyi felnőtt esetében van a két szülőpár már 

„pótolva”. Egy gyermeke 249 személynek (16,5%), három vagy annál több gyermeke pedig 106 

megkérdezettnek van (7%) a vérszerinti gyerekek populációjában. Érdekesség, hogy a mintába 

bekerült egy olyan 1924-es születésű párkapcsolatban élő elvált hölgy is, akinek összesen tíz 

vérszerinti gyermeke van.  

A vérszerinti gyermekek jellemzően a jelenleg is házaspárjával együtt élő házasságokban születtek. 

Az 1511 vérszerinti gyermek 62%-a (936 fő) házasságban született. A lekérdezés pillanatában két 

személy „várt” éppen gyermeket: egy 1967-es születésű házas, két gyermekes anya, illetve egy 

párkapcsolatban élő hajadon. 

A nevelt és még inkább az örökbefogadott gyermekek jelenléte elenyésző, 22 személynek van 

összesen 34 nevelt gyermeke, s mindössze három jelezte - egy-egy gyerek létszámmal - az 

örökbefogadást. 

Az 1131 megkérdezettből 305 személynek nem volt gyermeke (27%). 
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10. ábra A mintába kerülő személyek gyermekeinek megoszlása (fő) 

 

 

Külön szociális kérdésként szerepelt kérdőívünkben a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma. A kapott örömök mellett egy gyermek 

minden esetben nagy felelősséggel, odafigyeléssel és terhekkel jár. Ugyanakkor a nehézségek 

általában megsokszorosodnak egy családban, ha abba sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek él.
18

 Ami jó hír, hogy az érintett 826 gyermekes 

személyből „csak” 25 fő jelezte, hogy családjában nevel sajátos nevelési igényű gyermeket, ebből 

egy gyermek nevelt státuszú, az összes többi, a megkérdezett vérszerinti gyermeke. A vérszerinti 

SNI-s gyermek családjában jellemzőbb, hogy a megkérdezett személyek kettő vagy annál több 

gyermeket nevelnek (egy SNI-s gyermeke van 7 személynek; SNI-s gyermeket nevelő két 

gyermekes személy a mintában 15 fő; három gyermeket nevel ilyen problémák mellett 2, míg négy 

gyermeket 1 személy).   

 

A gyermek tervezés tekintetében, akiknek legalább már van egy gyermeke, összességében nem 

igazán vállalnának egy újabb gyereket. A gyermekes válaszolók a teljes minta 73%-át adták ki. Az 

érintett 826 főből 757 személy (92%) nem tervez több kisbabát. A 826 már gyermekes 

megkérdezettből 56 személy további gyereket vállalna (6,8%). 49 fő egy, 6 személy kettő, míg 1 

ember három további gyermeket tervez. Az összesen bevállalt gyermekek száma 64 fő. 11 személy 

nem tudta megadni a választ.  

                                                 
18

 Ennek nehézségét felismerve különböző korrekciókat segítő eszközöket tesznek elérhetővé, kötelezővé a 

közoktatásban (lásd 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47.§), de kevesebb segítsége adódik a családnak 

az otthon falain belül az ilyen gyermekek „kezeléséhez.”   
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Ha az egyes dimenziók tekintetében vizsgáljuk az összefüggéseket, a családi állapot úgy tűnik, 

befolyásolja a további gyermekek vállalásának lehetőséget. Egyértelmű, hogy azok vállalnak inkább 

további gyereket, akik párkapcsolatban élnek. Két olyan kategória volt, ahol nincs aktuális 

párkapcsolat, és még is tervbe van véve további baba, igaz, hogy mindkét családi 

állapotkategóriában mindössze 1-1 személy vállalkozna erre. Ez a párkapcsolat nélküli 

hajadon/nőtlen kategória, illetve a párkapcsolat nélküli elvált kategóriája.  

A párkapcsolatban élőknél, a nyolc regisztrált élettársi kapcsolatban élő személy közül kettő, míg a 

harmincegy párkapcsolatban élő elvált személy közül négy fő vállalkozna még egy gyerekre. Ez a 

házasságban együtt élő 517 személynél 27, míg a párkapcsolatban élő 32 fő hajadon/nőtlen esetében 

14 kisbaba vállalását jelentené. Mindez azt a következtetést is megengedi, hogy mind a mai napig a 

házasság intézménye az, amiben az emberek leginkább el tudják képzelni a gyerek megszületését. 

Az egynél több gyerek bevállalása kizárólag az együtt élő házasok esetén jelentkezik. Míg két 

gyereket 6 házas személy, addig három további gyereket csak egy házas vállalna. Háromnál több 

további gyermeket senki sem vállalna.  

A családi állapot és a további gyerekek nem vállalása között egyértelmű, hogy itt is jellemzően a 

házastársával együtt élő házasok nem vállalnának további gyereket (ez nyilván adódik abból, hogy a 

mintában ők prezentálják a többséget, 62,6%-uk/517 személy házastársával együtt élő házas, illetve 

véleményezhető, hogy esetükben találjuk a legtöbb már meglévő gyermekszámot az összes családi 

állapotkategória közül). A további gyermeket leginkább nem vállaló családi állapot a párkapcsolat 

nélküli özvegyek (12,9%), itt feltételezhetően a kor is szerepet játszik az elutasításban, és a 

párkapcsolat nélküli elváltak (10,3%). 

Az iskolai végzettség tekintetében azt találjuk, hogy statisztikailag az iskolai végzettség szintek 

esetén a magasabb végzettség magasabb gyerektervezést jelent a már meglévő gyerekek mellett. 

Míg az alapfokú végzettségük összesen 16 gyermeket terveznek, addig a középfokú iskolai 

végzettségűek 20, a felsőfokú végzettségűek pedig 28 gyermeket, ebből 27 gyereket az egy 

diplomások.  

A gyermekek születésénél valószínűsíthető összefüggés van a babát tervező személy életkorával. Ez 

igaz mindkét nemnél, de különösen igaz a nőkre, vagyis a szülőképesség összefüggésére. Ezt az 

összefüggést megvizsgálva, nagyon erős korrelációt találtunk (p=0,000) a gyermekes nők életkora 

és a további tervezett gyerekek között, de ugyan ez a szignifikáns érték mutatkozik általában a 

gyermekkel már rendelkezők gyermek tervezése és a születési év között. Az összefüggés szerint 

minél alacsonyabb a gyermekes nő (vagy általában a férfit is beleértve a már gyerekkel rendelkező) 

életkora, annál valószínűbb, hogy a válaszok közül a „nem tervez további gyereket” vagy a „nem 

tudom” választ adja meg. Ez az adat első pillanatban talán furcsának tűnhet, ha az eredményt 

azonban a mai gyermekszületési trendek alapján vizsgáljuk, nem ér váratlanul a kapott adat. Ma 
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jellemzőbb, hogy a többedik gyerek vagy nem születik meg, vagy a nő (férfi) későbbi életkorában 

következik be, vagyis már sok mindent befejezve életében gondol az újbóli gyerekvállalásra. A 

klasszikus, fiatalkorban egymás után megszülető gyerekek „szokása” már nem annyira elterjedt.  

A nemek tekintetében lényeges különbség nem található a további gyermekek vállalása kapcsán. A 

826 gyermekes mintának 40,5%-át (335 férfi) apák alkották, míg a gyermekes nők aránya ennél 

jóval több, a minta 59,5%-a (491 anya). A férfiak 2,8%-a (23 fő), illetve a nők 3,2% (26 fő) vállalna 

1 gyereket az összes gyerekes megkérdezett közül. Ez még kevesebb a 2 és 3 gyereket vállalatok 

esetén. A nők alig 1%-a (5 fő), s a férfiak 0,3% (1 személy) vállalna még 2 gyereket, míg három 

további gyermeket mindössze egy férfi (0,3%) tervez. A nem tervezők közül jellemzőbben a nők 

nem vállalnának további gyerekeket, a nők több mint fele, 55,1%-a (455 hölgy) hajlik erre a 

döntésre, míg 36,7% férfi (302 úr) gondolkodik hasonlóan.     

 

A település lehetséges újonnan érkező gyermekeinek létszámát növelhetné azoknak a gyerekeknek a 

megszületése is, akik a még gyermektelen személyektől származnának. Kérdőívünkben számukra is 

tettünk fel kérdést. Az adatok tanulsága szerint a náluk tervezett gyermeklétszám magasabb, mint a 

már gyermekes személyeknél, de ez a szám nem elegendő, hogy a két szülő pótlásáról 

gondoskodjon. Az előző kérdéssel összehasonlítva, láthattuk, hogy a gyermekes személyek 

többségét a nők adták, itt azonban jellemzőbb a férfiak jelenléte. Az itteni mintába 55% férfi (168 

személy), és 45% nő (137 személy) került be, összesen 305 fő alkotta a még gyermektelen 

személyek számát. Ez a teljes minta (1131 megkérdezett) 27%-a. A gyermektelen személyek esetén 

a gyermekes megkérdezettekhez képest jóval több volt a „nem tudom válasz”, ami komoly 

bizonytalanságot tükröz egy sorsdöntő kérdésben. 73 személy, a szűkített minta közel 24%-a nem 

tudott választ adni a tervezett gyermekek számára. 

A mintába bekerült 305 gyermektelen személy közül összesen 137 fő tervez gyermeket a jövőben, 

ez 44,9%. Az érintettek 249 gyermek vállalásában gondolkodnak, ezt az adat a korábban elemzett 

gyermekes személyek további gyermek vállalásának közel a négyszerese. Jó hír, hogy a többség két 

gyermekben gondolkodik, ez a 305 fő 30,8%-a (94 személy). 9 személy három, míg 34 fő egy 

gyermeket tervez.  

A nemek tekintetében a férfiak inkább gondolkodnak két gyermekben. Ez adatokban: 19,3% férfi 

(59 személy), a nők 11,4%-hoz (35 fő) képest. Egy gyermekben gondolkodik a szűkített minta 

11,1%-a, s közülük is inkább a nők (7,5%, 23 személy). A férfiaknál ez az arány 3,6% (11 fő). 

Ahogy várható volt, a kérdezés időpontjában a gyermektelenek esetében is nagyon alacsony a 

három gyerek tervezése, ez a minta 2,9%, itt a nemek tekintetében nincs kardinális különbség, öt 

férfi és 4 hölgy tervez három gyermeket. Ami még kitűnik az adatokból, hogy ahogy a gyermekes 

válaszolók estén, úgy a gyermekteleneknél is egyértelmű, hogy háromnál több kisbabát senki nem 
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tervez. Ezen adatok alapján úgy tűnik, hogy a több gyermekes családi modellben gondolkodás ideje 

„lejárt”, legalábbis a szűken vett, de reprezentatív mintánk alapján. A gyermektelen és gyermeket a 

jövőben sem akaró személyek, a minta 30,5%-át adják ki, a 305 főből 93 személy. A jövőben nem 

vállaló gyermektelen személyek közül a nemek tekintetében nincs lényeges különbség. A férfiak 

14,7%-a (45 személy), és a nők 15,73% (48 hölgy) nem vállalna egyáltalán be gyermeket.       

Az egyes dimenziók tekintetében vizsgálva az összefüggéseket, a családi állapot úgy tűnik itt is 

befolyásolja a gyermek vállalásának tervét. Egyértelmű, hogy itt is azok vállalnak inkább első 

gyermeket, akik párkapcsolatban élnek. A párkapcsolat nélkül élő kategóriák közül egyedül a 

hajadon/nőtlen kategória tervez gyermeket. Sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermektelenek 

köréből ebben a kategóriában születne meg a legtöbb tervezett gyermek, fölül múlva akár a 

házastársával együtt élő gyermektelen házasok terveit, akár a párkapcsolatban élő hajadon/nőtlen 

személyek elképzeléseit. A párkapcsolatban nem élő hajadon/nőtlen személyek 28,8%-a vállalna 

gyermeket a gyermektelenek körében. Ugyanaz ez adat a párkapcsolatban élő hajadon/nőtlenek 

esetén 11,8%, s ami döbbenetes, hogy a házasságban élő gyermektelenek csak 3,9%-a tervez 

gyermeket. További rossz hír, hogy a maradék 7 családi állapotkategória szinte érdektelen az első 

gyermek tervezésében, egyedül a regisztrált élettársi kapcsolatban élő egy személy vállalna be két 

gyermeket. A gyermektelenek személyek ilyen mértékű alulmotiváltsága a gyermek tervezés 

szempontjából elgondolkodtató és a település szempontjából további vizsgálatot és beavatkozást 

igényel. 

Az iskolai végzettség tekintetében itt jellemzőbben a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

terveznek első gyermeket, elméletileg körükben 112 gyermek születne meg, ez a gyermektelenek 

körének 36,7%-a. A gyermektelen felsőfokú végzettségűek 91 (29,8%), míg az alapfokú iskolai 

végzettségűek 46 gyermekben (15,8%) gondolkodnak.  

Míg a gyermekes személyek kapcsán a születési év és a tervezett gyerekek közt szignifikáns 

összefüggést találtunk, addig a gyermektelen válaszadók születési éve és a gyermek tervezése 

között ilyen összefüggés nincs. 

 

60. táblázat A mintában szereplő gyermeket „tervezők”és a tervezett gyermekek száma 

 Gyermekes válaszadó Gyermektelen válaszadó 

n
em

 

férfi 826 

fő 

334 

fő 

25 fő 56 fő 

tervez 

64 

gyermeket 

305 

fő 

168 fő 75 fő 137 fő 

tervez 

249 

gyermeket 

nő 491 

fő 

31 fő 137 fő 62 fő 

cs
a

lá
d

i 
á

ll
a

p
o

t 

hajadon/nőtlen 

párkapcsolat 

nélkül 

1 fő 1 gyerek 88 fő 164 gyerek 

hajadon/nőtlen 

párkapcsolatban 

14 fő 14 gyerek 36 fő 63 gyerek 

házas 

házaspárjával él 

 

34 fő 42 gyerek 12 fő 20 gyerek 
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házas, de 

egyedül él, 

házastársától 

külön 

- - - - 

házas, de nem 

házaspárjával él 

párkapcsolatban 

- - - - 

elvált egyedül él 1 fő 1 gyerek - - 

elvált 

párkapcsolatban 

él 

4 fő  4 gyerek - - 

özvegy, egyedül 

él 

- - - - 

özvegy, 

párkapcsolatban 

él 

- - - - 

regisztrált 

élettársi 

kapcsolatban él 

2 fő 2 gyerek 1 fő 2 gyerek 

is
k

o
la

i 

v
ég

ze
tt

sé
g

1
9
 

alapfokú 

végzettség  

14 fő 16 gyerek 27 fő 46 gyerek 

középfokú 

végzettség 

18 fő 20 gyerek 61 fő 112 gyerek 

felsőfokú 

végzettség 

24 fő 28 gyerek 49 fő 91 gyerek 

Összes személy/ összes 

gyermekszám terv 

56 fő 64 gyermeket tervez 137 fő 249 gyermeket tervez 

Gyermeket nem 

tervezők 

757 fő A gyermekesek (826 fő) 

91,5%-a. 

A teljes minta (1131 fő) 

66,93%-a. 

93 fő A gyermektelenek (305 fő) 

30,5%-a. 

A teljes minta (1131 fő) 8,2%-a. 
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 Vizsgálatunkban a 14 iskolai végzettség kategóriát ebben a kérdésben összevontuk, s a hagyományos osztályozástól 

kissé eltérően minősítettük. Kutatásunkban alapfokú végzettségnek tekintjük az érettségi nélküli, szakiskoláig, 

szakmunkásképzőig bezáruló iskolai végzettségeket. A kérdőívben ez az 1-5 kategóriák (lásd melléklet 1.). A középfokú 

minősítést az érettségivel rendelkező iskolai végzettségek kaptak, kibővítve a további, maximum középfokú 

szakképesítéssel vagy anélkül (6-8 kategória).  Felsőfokú iskolai végzettségnek tekintjük a diplomák mellett a diploma 

nélküli felsőfokú szakképesítést is, illetve a nyelvvizsga hiányában a diploma nélküli, de államvizsgával/záróvizsgával 

rendelkezőket is (9-14 kategória).  
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II.2.2.2. Anyagi, szociális helyzet 

A szociális térképek legklasszikusabbnak számító vizsgálati köre a lakosság anyagi és 

egzisztenciális helyzete, fogyasztási- és pénzköltési szokásai, megtakarításai, hitelei. Ezeket az 

információkat a szociális helyzet komoly mutatóinak tekinthetjük, és ezeknek az adatoknak a 

beszerzése többnyire empirikus kutatások segítségével történik, hivatalos statisztikák általában nem 

tartalmazzák ezeket. A lakosság anyagi értelemben vett szociális helyzete sejteti az emberek 

életvitelét, életminőségét, a háztartások jólétét. Mint a legtöbb kérdésnek, ennek is vannak objektíve 

mérhető adatai, de ugyanennyire érdekesek, ha nem érdekesebbek, azok az információk, melyek a 

lakosság szubjektív helyzetmegítéléseire vonatkoznak.  

 

II.2.2.2.1. Jövedelmi viszonyok 

A háztartások jövedelmi viszonyainak alakulásáról elmondható, hogy a legtöbb ember 

háztartásában nettó 200.000 Ft felett és 300.000 Ft alatt gazdálkodik (22,8%). Őket követik a 

150.000 Ft felett és 200.000 Ft alatt (22,2%), majd a 100.000 Ft felett és 150.000 Ft alatt (17,3%) 

bevallók. A legalacsonyabb, 50.000 Ft alatti kategóriába került 22 személy, míg a legmagasabb, 

nettó 800.000 Ft felett kereső háztartást 3 fő képviselte. A magas jövedelemből élő családokat, értve 

alatta az 500.000 Ft feletti bevételt, 19 személy jelezte.  

Ezekbe a jövedelem összegekbe a háztartás valamennyi tagjának valamennyi bevételi forrása 

szerepel, a személyes keresettől a segélyekig. A családok nagy része ez alapján a nettó 300.000 Ft 

alatti jövedelem sávba tartozik, ez a minta 75,3%-a.  A nettó félmilliót meghaladó bevételi forrással 

mindösszesen a minta 1,7%-a rendelkezik.
20

 A jövedelmi viszonyokra viszonylag magas az 

adathiány, 11,3% nem adott választ. 
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 Mivel a jövedelmek lekérdezésében nem a konkrét összegek megadására, hanem az egyes kategóriákba való 

besorolásra kértük a válaszadókat (a nagyobb válaszadás érdekében), így nem tudunk egy főre jutó átlag bevételeket 

megadni, ahogy nincs lehetőségünk arra sem, hogy a háztartás nagyságok és az egy főre jutó források alapján 

meghatározzuk és rangsoroljuk az egyes háztartásokat egymáshoz képest. Mivel a korábbi felmérések ez utóbbi alapján 

dolgoztak, így arra sincs mód, hogy a korábbi lakossági jövedelem helyzettel a 2013-ast összevessük.  
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11. ábra A háztartások havi nettó jövedelem bevétele (%) 

 
 

A jövedelemhelyzet területi megoszlását tekintve a legkevesebb bevétellel bír Belváros, 

Landorhegy, Zalabesenyő és Pózva városrészek lakossága. Itt a háztartások bevételeikkel a városi 

átlag jövedelem alatt gazdálkodnak. Ez feltételezhetően összefügg azzal is, hogy ezekben a 

körzetekben több az idősebb ember, akik kevésbé piacképes bevétellel rendelkeznek. Az 

átlagjövedelem legmagasabb szintjeit Andráshida, illetve Bazita-Becsali lakossága éri el.  
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Hogy mire elegendők ezek a háztartási bevételek, azt a lakosság szubjektív vélekedése tükrözi. 

Figyelembe véve adott személy háztartásának jelenlegi életszínvonalát, a többség nem tarja 

megfelelőnek jövedelmi helyzetüket, vagyis számára nem elegendő háztartása nettó havi bevétele. 

Csak a minta 11%-a jelezte, hogy jól vagy afelett jön ki a háztartási bevételből. Közel 6% azok 

aránya, akik egyáltalán nem tudtak kijönni anyagi forrásaikból, vagyis akik számára a legnagyobb 

gondot jelentette a mindennapi megélhetés. A szubjektív megítélés szerint 2013-ban a háztartások 

40,8%-a szűkösen élt, s csaknem ugyanennyien elégedettek, vagyis elfogadhatónak találják anyagi 

forrásaikat (40,9%).  

A korábbi kutatások eredményeivel
21

 összevetve a kapott adatokat, az látható, hogy valamicskét 

nőtt azok száma (2,3%-al), akik jól vagy nagyon jól kijönnek bevételükből. Ugyanakkor nőtt azok 

száma is, akiknek komoly megélhetési gondjai vannak, a 2001-es adatokhoz képest a növekmény 

1,2%. Utóbbi két adat mutatja a jövedelemegyenlőtlenség növekedését, a társadalmi távolság 

fokozódását, vagyis a jövedelmek differenciálódása a szubjektív helyzetértékelésben is tükröződik. 

Szintén nőtt a szűkösen kijövök száma, 4,4%-al, illetve minimálisan csökkent azok száma (0,2%-

al), akik elégedettek azzal, ahogy a háztartásuk a meglévő bevételekkel gazdálkodik. Mindezek az 

adatok összességében romlást mutatnak a 2001-es állapotokhoz képest.    

 

12. ábra A háztartások hogyan jöttek ki a nettó havi jövedelemből? (%) 
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 Nadrainé 2002: 55. 
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II.2.2.2.2. Bevételi források 

A háztartások bevételeit tekintve egy család több forrással is rendelkezhet, mind a munkaerőpiaci, 

mind az egyéb gazdasági/piaci, továbbá a társadalombiztosítási, illetve az egyéb szociális 

támogatások révén. Ez a sokszínűség mintánkban is kimutatható, ugyanakkor az is látszik, hogy a 

megszerezhető bevételek között a háztartások legjelentősebb forrásai a munkaerőpiaci bevételek 

közül kerül ki (87,5%), s köztük is a legjelentősebb, a főállásból származó rendszeres alkalmazotti 

munkabér (66,1%).  

Ha összehasonlítjuk a munkaerőpiaci és egyéb piaci/gazdasági bevételek alakulását a 2001-es 

adatokkal a következőket kapjuk.
22

 

 

61. táblázat Piaci háztartási bevételek alakulása (%) 

Bevételi forrás 2001-2002  2013-2014 

főállásból származó rendszeres alkalmazotti munkabér, 

vállalkozásból származó 

78 76 

másod- és/vagy mellékállásból származó rendszeres alkalmazotti 

munkabér 

10,8 4,8 

munkanélküli járadék 6,2 3,1 

alkalmi munkából származó bevétel 6,4 5,3 

közmunkából származó bér nincs adat 1,4 

alkalmi üzletekből származó bevétel (pl. lakás/nyaraló, 

gépek/szerszámok, egyéb tulajdon kiadása/bérbeadása) 

2,9 1,5 

tőkejövedelem (befektetés, értékpapírok, betétek stb.) 1,6 5,9 

szülőktől, gyermektől (egyéb rokontól) kapott rendszeres pénzbeli 

támogatás 

3,7 4,8 

életjáradék (biztosító, kárpótlás, eltartási szerződés alapon) 0,2 0,2 

tartásdíj 2,6 2,7 

 

A táblázat szerint a legtöbb munkaerőpiaci/egyéb piaci/gazdasági bevételi forrásnál csökkent az 

érintett személyek száma a tizenhárom évvel ezelőtti adatokhoz képest. Így a felére vagy azon túl 

csökkent a másod- vagy mellékállásból származó bevétellel érintettek, a munkanélküli járadékban 

részesülők, illetve az alkalmi üzletekből származó bevételi forrásokkal rendelkezők száma. 

Ugyanakkor felismerve annak hasznát, emelkedett a tőkejövedelmet felhasználok köre, vagyis a 

befektetésből származó források kihasználása. Ugyanígy nőtt az eltartottság abban az értelemben, 

hogy a család támogatása családtagjaik felé továbbra is nélkülözhetetlen, nő a szerepe a háztartási 

bevételekben.  

 

A bevételi források másik nagy csoportját alkotják a társadalombiztosítási és egyéb szociális jellegű 

támogatási formákból származó bevételek. Hasonlóan a 2001-2002-es felméréshez a 

társadalombiztosítási forrásból származó jövedelmek esetén a legtöbb háztartásban, a nyugdíj 
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valamilyen formája jellemző a legnagyobb arányban. A saját jogú öregségi nyugdíj, illetve az 

előrehozott nyugdíj magas aránya (41,2%) a korábbi teljes foglalkoztatás eredménye. Ennek 

jelentősége különösen akkor lesz, ha a mostanság meghúzott vészharang, az elkövetkező 

nyugdíjellátások ellehetetlenüléséről, beigazolódik. Az alanyi jogon járó családi pótlék fontos 

jövedelempótló családi juttatás, a háztartások 25,8%-a jelezte, hogy ezt igénybe veszi. Szintén 

fontos bevételi forrás a kisgyermekes családoknál a gyermekekhez kapcsolódó rendszeres 

támogatások (5,7%), illetve a nagyobb gyermekek, már a fiatal felnőttek kapcsán a tanulmányi 

és/vagy szociális ösztöndíj (5%). 

 

62. táblázat Társadalombiztosítási és egyéb szociális háztartási bevételek alakulása (%) 

Bevételi forrás 2013-2014  

rendszeres szociális segély 3,3 

gyermekekhez kapcsolódó rendszeres támogatások  

(pl. terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési 

támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény stb.) 

5,7 

családi pótlék 25,8 

fogyatékossági támogatás 1 

ápolási díj 1,3 

tartásdíj 2,7 

árvaellátás 1,1 

átmeneti járadék 0,2 

baleseti hozzátartozói nyugellátások 0,3 

baleseti rokkantsági nyugellátás 0,6 

korengedményes öregségi nyugdíj 3,2 

öregségi nyugellátás 38 

özvegyi járadék 3,8 

özvegyi nyugellátás  3,1 

rehabilitációs járadék 1,7 

rendszeres szociális járadék 1,1 

rokkantsági járadék 1,4 

rokkantsági nyugellátás 2,5 

szülői nyugdíj 1,9 

tanulói jogviszonyból származó szociális és/vagy tanulmányi ösztöndíj 5 

 

Itt is lehetőség nyílik összehasonlításra néhány háztartási bevételi forrás kapcsán a korábbi szociális 

térképpel.
23

 2001-2002-es felmérésben az öregségi nyugdíjban érintettek aránya 34,1%, esetünkben 

ez 41,2%, ami mutatja a település elöregedő arcát. Az egyéb nyugdíjak érintettsége a mintákban, 

2001-ben 14,8%, addig most ez 8,1%. Szintén csökkent a családi pótlék száma, ami a kevesebb 

gyermek születésének „hírnöke”, míg korábban ez 34,5%, most 25,8%. 
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II.2.2.2.3. Fogyasztási szokások 

A háztartások jólétet a jövedelem mellett mérhetjük a fogyasztási kiadásokkal is. Emellett persze a 

bevételek nagysága is úgy kapja meg reális értékelését, ha összevetjük, hogy az emberek mennyit 

fordítanak átlagosan a visszatérő, jellemző költségekre, a kikerülhetetlen kiadásokra. Ahogy sejteni 

lehetett, a lakosságnak a legtöbb kifizetése az élelmiszer kiadásoknál, étkezési díjak befizetésénél 

van. Az összes kapott összegeket figyelembe véve, ez átlagban 54.033 Ft-ot jelent havonta. A 

második legnagyobb összeget a lakosság ruházkodásra költi, 50.827 Ft-ot. A harmadik helyen pedig 

átlagosan 47.010 Ft-al, a különböző lakossági kölcsönök, hitelek törlesztése áll, megelőzve a havi 

rezsi költségeket (42.229 Ft). Ami meglepő, hogy a lakosság számára komoly anyagi gondot jelent 

a felsőoktatásra kifizetett díjak, s bár alacsony a megkérdezetteink körében az érintettség, mégis az 

ötödik legnagyobb összeget fizetik ki rá (33.013 Ft), beleértve feltételezhetően az esetleges tandíj, 

illetve tanulási eszközök, továbbá a kollégiumi/albérleti díjakat, és a megélhetés költségeit. Mindez 

arra a problémára hívja fel a figyelmet, hogy míg a kisgyermekes családok szociális és anyagi jóléte 

jellemzően a szociális segítés középpontjában áll, addig sokkal kevesebb figyelem fordul azokra a 

családokra, ahol felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok élnek. Az előbbi több tízezres 

kifizetésekhez képest az általános és középiskolai taníttatásra csak átlagosan 9.410 Ft-ot fizetnek az 

érintettek. Megterheli még a pénztárcákat a lakbér és albérleti díjak, a közlekedés költségei, a 

szociális ellátások díjai, illetve az élvezeti szerek, különösen a cigaretta, illetve a mai modern 

világban elengedhetetlen kiadásként a telefon, elsősorban mobil telefon, és az Internet költségek. 

Ami érdekessége a listának, hogy bár 10 fő teheti meg magának, de így is a 11. helyre került az 

alkalmazottak, köztük a bejárónő/takarítónő, kertész, bébiszitter vagy egyéb háztartási alkalmazott 

foglalkoztatásához kapcsolódó költség, megelőzve az egészségügyi szolgáltatásokra, illetve a 

különböző biztosításokra történő kifizetéseket. 

 

63. táblázat Havi átlag kifizetések az alapszolgáltatásokra az elmúlt egy évben 

 az érintettekre vonatkoztatva  

Kifizetési tételek 

Válaszoló/

érintett 

(fő) 

Átlag 

Ft/hó 

Sorrend Teljes 

összeg 

Ft/hó 

Sorrend 

élelmiszer, étkezési dj 973 54033 1 52.574.600 1 

ruházat, cipő 787 50827 2 40.001.300 3 

hitel/kölcsöntörlesztés 336 47010 3 15.795.200 4 

rezsi: villany, gáz, víz, fűtés, szemétdíj stb. 1028 42229 4 43.411.882 2 

felsőfokú oktatás (tanszerek, tandíj, külön órák 

stb.) 75 33013 5 2.476.000 13 

lakbér, albérleti díj 108 29118 6 3.144.810 11 

közlekedés (üzemanyag, menetjegy, bérlet) 780 16468 7 12.844.910 5 

szociális ellátásokra (pl. bölcsődei, óvodai díjak, 

gondozási díjak) 78 11784 8 919.200 16 

élvezeti cikkek (dohány, alkohol) 405 11417 9 4.623.800 9 

vezetékes és mobil telefon, Internet, kábeltévé 

előfizetés 1013 11041 10 11.185.135 6 
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bejárónő/ takarítónő, kertész, bébiszitter vagy 

egyéb háztartási alkalmazott 10 10700 11 107.000 17 

egészségügy (gyógyszer, kezelés, szolgáltatás, 

vitamin, táplálék kiegészítés, erősítő szerek stb.) 870 10499 12 9.134.410 7 

biztosítás (lakás, baleset, élet, baleset, gépkocsi stb.) 819 9432 13 7.725.275 8 

általános és középiskolai oktatás (tandíj, tanszerek, 

külön órák, felszerelés stb.) 174 9410 14 1.637.500 14 

szórakozási, művelődési cikkek (mozi, színház, 

újság, könyv) 645 5310 15 3.424.650 10 

kedvenc háziállatok/ hobbi állatok tartása pl. 

kutya, macska, hörcsög (élelem, gyógyszer stb.) 262 4450 16 1.165.900 15 

egyes szolgáltatások (fodrász, kozmetika, mosoda, 

javítások stb.) 619 4229 17 2.617.700 12 

 

Amennyiben nem a válaszadók átlagában vizsgáljuk a havi kiadások nagyságait, hanem pusztán a 

teljes havi összegre nézve, akkor kicsit módosul a tételek ráfordításaink sorrendje. Itt is a 

legnagyobb pénzügyi terhet az élelmiszer okozza, ezt követi a rezsi nagysága, illetve a 

ruházkodásra fordított költségnagyság. A költségek nagyságában a negyedik és ötödik helyen a 

kölcsön/hitel törlesztések anyagi terhe, majd pedig a közlekedés kiadásai állnak.  

 

Minél kevesebb jövedelemmel rendelkezik egy család, annál valószínűbb, hogy a szabadidőre, 

sportra, kultúra szánt összegek luxuscikkeknek számítanak, és az emberek jelentős része nem, vagy 

nagyon ritkán áldoz rá. Emellett általában véve is igaz, hogy a gazdasági nehézségek 

fokozódásával, az emberek az ilyen szolgáltatásokról mondanak le leghamarabb. Érdemes 

megnézni, hogy azok körében, ami sokaknak „luxus”, hogyan alakul a sorrend, mire fordítanak az 

emberek gyakrabban és mire nem.  

Az adatok tanulsága szerint az emberek nagy része nem, vagy ritkán költ a nélkülözhetetlen 

elemeken kívüli árukra, szolgáltatásokra. 

A megkérdezettek többsége leginkább a fitnesz és wellness szolgáltatásokat nem veszi igénybe, 

közel 73% sohasem áldoz erre. A második a sorban a dohányáru, a minta 72,3% nem áldoz rá, ami 

nyilván összefügg azzal, hogy ők a nem dohányosok nagy tömege. Szintén jelentős tömeg nem 

érdeklődik a bábszínházak, vidámpark, állatkert, kalandpark szolgáltatásai iránt, 71,4% soha sem 

vett ilyet igénybe, továbbá kevésbé áldoznak az emberek a CD-k és DVD-k megvételére, 71,3% 

erre sohasem fordított. Ez a ráfordítás a könyvtári vagy egyéb tagsági díjakra is igaz, 69,1% 

sohasem áldozott ilyen tételre. Ami meglepő, hogy az olyan általánosabb tételekre is, mint a 

mozijegy, színházjegy, vagy az éttermi szolgáltatások, a mintának majdnem a fele sohasem áldozott.  

Ha a kérdés másik oldalát nézzük, a leggyakoribb pénzfordítás a dohányárura történik, a minta 

17,2%-a gyakran vagy nagyon gyakran költ erre. A második leggyakoribb ráfordítás a ruházkodáson 

van, 16,6%, míg a harmadik helyen a könyvvásárlás áll (10,2%).    
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64. táblázat A szolgáltatások és ráfordításuk gyakorisága (%) 

Áruk, szolgáltatások Soha Ritkán/ 

néha 

Gyakran/ 

nagyon 

gyakran 

mozijegy 48,8 48 2,8 

színházjegy 48,9 41,8 8,9 

koncertjegy 58,7 37,7 3,1 

múzeumi belépő 57,4 81,9 2 

könyvtári és egyéb tagsági díj 69,1 21,3 9 

bábszínház, vidámpark, állatkert, kalandpark belépőjegyei, 

szolgáltatásai  

71,4 23,9 4 

fitnesz és wellness szolgáltatások (szauna, masszázs, fitnesz/konditerem 

jegy/bérlet, uszoda használat stb.)   

72,9 19,2 7,4 

ruházkodás 13,4 69 16,7 

könyvvásárlás 37,8 51,6 10,2 

CD, DVD, videó kazetta 71,3 25,9 2,2 

éttermi szolgáltatás 46,3 46,1 6,9 

sportoláshoz felszerelés (ruházat, cipő, sportgépek és eszközök) 61,9 32,4 5 

sporteseményekhez belépőjegy 67,7 27,3 4,3 

alkoholvásárlás szórakozóhelyen 68,3 27,4 3,6 

játékvásárlás 62,5 27,7 9,2 

alkohol otthonra 53,8 41,9 3,7 

cigaretta és egyéb dohány 72,3 9,8 17,2 

 

II.2.2.2.4. Vagyoni tulajdonlás 

A háztartások jólétét a jövedelem, a kiadások mellett mérhetjük még a vagyoni helyzet egyes 

mutatóival. Utóbbi a vagyoni helyzetet feltáró eszközök és tulajdonok számbavételét jelenti. Mind a 

jövedelmi helyzet, mind a fogyasztásban meglévő különbségek, továbbá a vagyontárgyakban 

meglévő eltérések, pontosabban mutatják a háztartások közötti jóléti különbségeket, s a társadalmi 

csoportok közötti társadalmi távolságot. A vagyontárgyak számbavételével bizonyos szociológiai 

vizsgálatokban a szegénység különböző arcait is be tudják azonosítani, aszerint, hogy bizonyos 

tulajdon birtoklását átlagosnak, normálisnak tekintjük, s ennek birtoklása vagy hiánya, 

meghatározhatja, hogy hova tartozik társadalmilag az ember. Lényegében egyfajta módszere a 

vagyoni tárgyakkal való rendelkezés a relatív szegénység meghatározására. Ez azt jelenti, hogy 

ebben az esetben nem a jövedelemhez kötjük a relatív szegénység meghatározását (lásd pl. ha az 

egyfőre jutó jövedelem kevesebb, mint az átlag 60-, 50- vagy 40%-a). Helyette más életkörülmény 

mutatók alapján beszélünk relatív szegénységről, például azt mondjuk, hogy a mai magyar 

társadalomban bizonyos javak megszerzése, tulajdonlása általánosan elfogadott követelménynek 

tekinthető, ennek hiányában az ide tartozók relatív értelemben szegények. Korábban ilyen volt a 

mosógép, a televízió, majd a telefon, később a mobil telefon és a számítógép. Ma ezek átlagosnak 

tekinthető tulajdonok, hiányuk lemaradást jelent a többségi társadalomhoz képest.   

A felmérésben a különböző vagyontárgyak vizsgálatát kettéosztottuk, megvizsgálva így az 

elektronikai eszközökkel, tartós fogyasztási cikkekkel rendelkezést (ingóságok), a tulajdonnal 

(ingatlannal) rendelkezéstől. Napjainkra ez a kérdés annyiban még finomodik, hogy több áru esetén 
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már nem elsősorban az a kérdés, hogy rendelkeznek-e ilyennel a lakosok, mivel a háztartások 

ellátottsága több cikk kapcsán a telítődés irányába mutat. Hanem az a kérdés sok esetben, hogy 

hány darabbal, illetve hány nagyobb értékű fogyasztási cikk, elektronikai eszköz és egyéb ingóság 

van a birtokukban.    

65. táblázat Elektronikai eszközökkel, tartós fogyasztási cikkekkel rendelkezés a háztartásokban 

Válaszlehetőségek/ darabszám 1 2 3 4 5 6 7 10 15
Nincs 

(fő)

Nincs 

(% )

Összesen hány 

darab

Összesen hány 

embernek van fő

Összesen hány 

embernek van 

%

nem 

tudja

nem 

válaszolt

mobil telefon 307 394 201 139 29 8 2 0 0 45 3,98 2461 1080 95,49 1 5

vezetékes telefon 722 15 2 1 0 0 0 0 0 388 34,31 755 740 65,43 0 3

automata mosógép 1058 12 1 0 0 0 0 0 0 56 4,95 1085 1071 94,7 1 3

használatban lévő 

hagyományos (képcsöves) 

színes tévé 587 236 56 14 1 0 0 0 0 234 20,69 1288 894 79,04 0 3

síkképernyős TV (LCD, 

plazma TV) 394 100 23 3 0 0 0 0 0 608 53,76 675 520 45,98 0 3

mikrohullámú sütő 1025 17 3 0 0 0 0 0 0 82 7,25 1068 1045 92,4 1 3

fagyasztó szekrény vagy láda 821 63 5 1 0 0 0 0 0 237 20,95 966 890 78,7 1 3

hifi torony 329 13 1 0 0 0 0 0 0 785 69,4 358 343 30,33 0 3

házi mozi rendszer 158 5 0 0 0 0 0 0 0 965 85,32 168 163 14,41 0 3

internet csatlakozás 831 12 0 1 0 0 0 0 0 284 25,11 859 844 74,62 0 3

asztali számítógép 586 47 4 0 1 0 0 0 0 489 43,24 697 638 56,41 0 4

személyi számítógép 414 69 10 3 0 1 0 0 0 630 55,7 600 497 43,94 0 4

táblagép 124 9 0 0 0 0 0 0 0 995 87,97 142 133 11,76 0 3

mosogatógép 271 7 0 0 0 0 0 0 0 850 75,15 285 278 24,6 0 3

digitális fényképezőgép 533 46 3 1 0 0 0 0 0 544 48,1 638 583 51,55 0 4

digitális videókamera 162 2 0 0 0 0 0 0 0 963 85,14 166 164 14,5 1 3

5 évnél fiatalabb autó 74 1 0 0 0 0 0 0 0 1052 93,01 76 75 6,63 0 4

5 évnél idősebb autó, de 10 

évnél fiatalabb autó 328 22 2 0 0 0 0 0 0 775 68,52 378 352 31,12 0 4

10 évnél idősebb autó 405 28 7 2 0 0 0 0 0 685 60,56 490 442 39,08 0 4

DVD lejátszó/felvevő 549 17 4 1 0 0 0 0 0 556 49,16 599 571 50,49 0 4

szauna 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 98,5 14 14 1,24 0 3

sporteszközök 100 ezer Ft 

felett 26 2 1 1 1 1 0 1 0 1095 96,82 58 33 2,92 0 3

100 ezer Ft feletti szerszám, 

szerszámgép 41 7 4 1 1 0 0 0 1 1070 94,6 91 55 4,86 3 3

klíma 76 7 3 0 0 0 0 0 0 1042 92,13 98 86 7,6 0 3

kerékpár/db 100 ezer Ft felett 51 14 6 2 1 1 0 0 0 1053 93,1 116 75 6,63 0 3

motorkerékpár /db 100 ezer 

Ft felett 38 3 0 0 0 0 0 0 0 1087 96,11 44 41 3,62 0 3  
 

A táblázatból kiolvasható, hogy a legelterjedtebb eszköz a háztartásokban a mobil telefon, a minta 

alig 4%-a nem rendelkezik vele. Itt igen jelentős változást tapasztalhatunk a 2001-es felméréshez 

képest, ahol az akkori háztartások 62,5%-a rendelkezett ezzel, míg 1995-ben még nem is 

különítették el a vezetékes és a mobil telefon mennyiségi felmérését. A 2001-es zalaegerszegi 

adatfelvételhez képest ez 33%-os növekedés. Ez a jelentős növekedés nyílván összefügg azzal, hogy 

ennek az elektronikus eszköznek a használata alapvető kommunikációs funkciót tölt be, az mellett, 

hogy egyre inkább többfunkciós. Másfelől ma már az átlagos telefonok, sőt nagyon hamar az újabb 

és újabb megoldású mobil telefonok is „filléres” áron hozzáférhetőek. Ugyanakkor ezzel szinte 
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párhuzamosan csökkent a vezetékes telefonnal történő ellátottság, ami nem azért van, mert az 

emberek anyagilag nem tehetik meg, inkább azért, mert a mobil telefonok elterjedtségével szinte 

funkciótalan lett a vezetékes típusú telefon fenntartása. Míg 1995-ben 55,2% a vezetékes telefonnal 

rendelkezés, ez 2001-ben már 84,1%, 2013-ban pedig 65,43%, a tapasztalható csökkenés 19%-os.  

A mobil telefon mellett egy másik a teljes telítettség felé mutató cikk, az automata mosógéppel való 

ellátottság, mely szintén egy jelentő karriert tudhat maga mögött az elmúlt közel húsz évben. 1995-

ben, míg 70,7%, addig 2001-ben 82,3%, 2013-ban pedig 94,7%-os a háztartási rendelkezés vele. 

Hasonló fejlődést mondhat el a mikrohullámú sütők használata: 1995-ben a háztartások 35,4%-a 

rendelkezett vele, ez szinte megduplázódott 2001-re, amikor is elérte a 69,8%-ot elterjedtsége, 

végül a mi felmérésünkben szinte teljes ellátottságot mutat, 92,4% az érintettség.  

Szintén magas, 70% feletti a háztartások rendelkezése a fagyasztó szekrényből (78,7%); a 

hagyományos tv-ből (79,04%), ehhez jön hozzá a síkképernyős tv-k elterjedtsége (45,98%), így a tv 

ellátottság is teljes lefedettséget mutat, valamint az internet-csatlakozás (74,62%), utóbbit a korábbi 

felmérésekben nem mérték.  

Mindezek után érdemes, – ahol lehet – további összehasonlításokat végezni a korábbi 

felmérésekkel. 

 

13. ábra Elektronikus cikkekkel való ellátottság változásai (%) 

  

 

Egyértelmű, hogy a legutolsó szociális térkép felmérése óta Zalaegerszegen, az elektronikus- és 

tartós fogyasztási eszközök tekintetében az anyagi jólét tovább emelkedett. Azoknál a 

vagyontárgyaknál, amelyek bár látszólag csökkenést mutatnak, ott is elsősorban arról van szó, hogy 

más, alternatív, tovább fejlesztett eszköz vette át a helyüket. Így a televíziók világában a 
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hagyományos képernyőjű „dobozokat” kiegészítik a modernebb változatók, így mintánkban is közel 

már a lakosság fele élvezi a LCD vagy plazma tv-ket. A Hifi tornyok csökkenése mögött 

feltételezhető a szabadon hozzáférhető és letölthető Internet adta zenei lehetőségek elterjedése, az 

MP3, a táblagépek vagy a mobil telefonok zenehallgatási adottságai, már a vizualitás élményével 

gazdagabban. Vagy, ahogy korábban volt róla szó, a vezetékes telefonok korát is lassan átveszi a 

mobil telefonok teljes elterjedtsége, ahogy ez megtörtént a nyilvános telefonok drasztikus 

csökkentésével is. Kiemelendő még az a növekedés, ami kisebb mértékben a személyi 

számítógépek esetén mutatkozik, de még inkább a mosogatógépeknél. Utóbbi, bár továbbra is a 

lakosság kisebb részét „boldogítja”, de az elmúlt tizenhárom évben mintegy 20%-nőtt elterjedtsége.  

 

Ami a tartós fogyasztási és elektronikai cikkek darabszámait illeti, egyértelmű, hogy a háztartások 

szinte mindenből egyszerre többet birtokolnak. Ez alól egyetlen kivétel a szauna, ebből minden 

érintettnek csak egy van, illetve ilyen ritkaság az öt évnél fiatalabb autó, itt egyetlen egy háztartás 

birtokol belőle kettőt. Érthető módon a legtöbb dolog, amivel egy adott háztartás rendelkezik az a 

mobil telefon, van olyan háztartás, ami egyszerre hét ilyen telefont birtokol. Szintén egy háztartáson 

belül több személyi számítógéppel rendelkezik a családok jelentős része, sőt az asztali 

számítógépekre is igaz ez, egyszerre akár négy-hat számítógép is lehet otthon. Digitális 

fényképezőgépből is több található egyszerre egy családban, akár három-négy darab, illetve a tv-ből 

akár négy-öt készülék háztartásonként. Meglepő, de még az automata mosógépből, mikrohullámú 

sütőből, és a mosogatógépből is több van (akár három darab is) nem egy háztartásban. Míg a mobil 

telefonok, a személyi számítógép esetén elsősorban a személyes tulajdonlás miatt van több egy 

háztartásban, addig a mikrok, az automata mosógép stb. esetén elsősorban arról van szó, hogy 

idővel elhasználtságuk, a jobb minőség, vagy a jobb fogyasztás miatt lecserélik őket. A régi még 

használható gépeket pedig száműzik a kiskonyhákba, nyaralókba, a hegyre.    

A 2013-2014-es felmérés szerint státusz szimbólumnak tekinthető, és a lakosság döntő része nem 

engedheti meg magának a saját szaunát (1,24%); a klímát (7,6%); az öt évnél fiatalabb autót 

(6,63%). A nagyobb értékű gépeket, mint a kerti kisgépek (4,86%), a kerékpár (6,63%), a 

motorkerékpár (3,62%), vagy a sportgépek, sporteszközök (2,92%). Csak az érdekesség kedvéért: 

2001-ben kerékpár tulajdont a lakosság 59,3%-a jelölt, motorkerékpárt pedig 11,3%. A 2013-as 

felmérésben a nagy csökkenés nem azt jelenti, hogy valóban ennyivel csökkent a háztartások 

ellátottsága ezekből a gépekből, hanem arra utal, hogy a mi kérdőívünkben feltett kérdés értelmében 

a nagyobb értékű gépek megvásárlására (100.000 Ft felett) már keveseknek adódik lehetőség, vagy 

kevesek áldoznak szívesen a valószínűleg jobb színvonalú gépekre.  

A vagyoni helyzet mutatóinak másik oldalát tárja fel az elektronikai és tartós fogyasztási cikkeken 

túl, a különböző ingatlan tulajdonnal rendelkezés alakulása. 
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66. táblázat Tulajdonnal rendelkezés a háztartásokban 

Válaszlehetőségek/ 

darabszám 1 2 3 4 5 9 10 12

Nincs 

(fő)

Nincs 

(%)

Összesen 

hány 

darab

Összesen 

hány 

embernek 

van fő

Összesen 

hány 

embernek 

van %

nem 

tudja

nem 

válaszolt

termőföld/erdő 138 11 8 4 3 2 2 1 958 84,7 265 169 14,94 1 3

üzlet, üzletrész 30 2 0 0 0 0 0 0 1095 96,82 34 32 2,83 1 3

műhely/iroda 40 0 0 0 0 0 0 0 1087 96,1 40 40 3,54 1 3

nyaraló/hétvégi ház 67 0 0 0 0 0 0 0 1061 93,81 67 67 5,92 0 3

másik lakóingatlan 95 5 1 0 0 0 0 0 1026 90,71 108 101 8,93 0 4

szőlő/hegy, kert, pince 319 6 1 0 0 0 0 0 801 70,82 334 326 28,82 0 4

építési telek 25 2 1 0 0 0 0 0 1099 97,17 32 28 2,47 0 4  
 

A zalaegerszegi adatfelvétel eredményei azt mutatják, hogy általában véve a háztartások tulajdoni 

részesedése - saját házukon, lakásukon túli - egyéb ingatlanokban nem annyira jellemző. A 

leginkább elterjedt tulajdonlás a szőlő/pince/kert/hegy ingatlan típusok vonatkozásában van 

(28,82%). A háztartások 14,94%-a rendelkezik termőfölddel és erdővel, itt további jellemző, hogy 

leginkább itt találkozhatunk több darabszámú tulajdonlást is, vagyis a háztartások egy jelentős része 

egyszerre több termőfölddel, erdővel rendelkezik. Nem elhanyagolható azok száma sem, akik másik 

lakóingatlannak rendelkeznek (8,93%). Hogy mégis mit is jelentenek ezek az arányok, arra választ 

ad, ha összehasonlítjuk a számokat a korábbi felmérési tapasztalatokkal.
24
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 Nadrainé 2002: 60. Az építési telekről és a másik lakóingatlanról 1995-1996-os adat nem áll rendelkezésre. 
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14. ábra Ingatlan tulajdonnal rendelkezés a háztartásokban (%) 
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A különböző „ingatlannak” tekinthető tulajdonok birtoklásában jelentős változás az elmúlt 

évtizedekben nem következett be. Míg a háztartások tartós fogyasztási és elektromos eszközökkel 

való felszereltsége komoly fejlődést mutat a korábbi évekhez képest, ugyanezt nem tapasztaljuk a 

„tulajdonnal” rendelkezés terén. Többnyire stagnálás mutatható ki a legtöbb esetben, illetve a 

szőlő/hegy/pince/kert tulajdonlásában egy nagyon erőteljes csökkenés tapasztalható, ami azt üzeni, 

hogy az ezekbe befektetett jövedelem már nem igazán vonzó az emberek számára. Ez még akkor is 

igaz, hogy egyre több család költözik ki lakásából, a már meglévő vagy vásárolt kisebb házzal is 

rendelkező pincéje/hegye/szőlője mellé. Talán egyetlen esetben mondhatjuk, hogy a zalaegerszegi 

lakosság körében egy lassú vagyonosodás látszik, ez a másik lakóingatlan kapcsán tapasztalható 

növekedő tulajdonlás (2,33%-al nőtt).   

 

II.2.2.2.5. Háztartási szociális problémák 

A lakosság által a legjelentősebbnek értékelt probléma a háztartásokban az anyagi jövedelem 

szűkössége, első helyen említette ezt a minta 42,6%-a. A második legégetőbb gondként jelölték a 

komolyabb betegség bekövetkeztének lehetőségét, a betegségtől való félelmet (22,7%). A harmadik 

helyen végzett a rangsorban, a munkanélküliségtől való félelem, 11% minősítette ezt legnagyobb 

problémaként, míg a negyedik kiemelten értékelt háztartási gond a munkával, munkahellyel 

kapcsolatos probléma (5,3%-nak első helyen).  

A 2001-2002-es kutatás eredményivel hasonlítva a most kapott adatokat, kitűnik, hogy az első négy 

helyen és rangsorban semmi változás nem történt.
25

 Tizenhárom évvel ezelőtt is ugyanezek a 
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 Nadrainé 2002: 85. Teljekörű összehasonlításra nincs mód az eltérő számú minősítésre váró  kategóriák miatt. 
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problémák, és ugyanezzel a sorrenddel foglalkoztatták az embereket. Ami új eredmény, hogy a 

gyermeknevelés és gondozás a 2013-as felmérésben nagyobb gonddal esik latba, vagyis mostanra 

ez nagyobb problémát jelent a családoknak, mint a korábbi szülőknek. Ugyanakkor az ápolásra és 

gondozásra szoruló személyről való gondoskodás kevésbé jelenik meg problémaként a tizenhárom 

évvel ezelőtti eredményhez képest.    

67. táblázat A legjelentősebbnek értékelt probléma a háztartásokban 

Problémák Elsősorban 

említette (fő) 

Másodsorban 

említette (fő) 

Harmadsorban 

említette (fő) 

Összesen % Sorrend 

anyagi gondok, 

kevés jövedelem 

482 135 95 712 24,28 1 

gyermeknevelés, 

gondozás 

26 44 37 107 3,63 8 

munkával 

kapcsolatos 

problémák   

60 128 73 261 8,86 4 

félelem a 

munkanélküliségtől 

124 167 91 382 12,97 3 

saját tanulmányi 

problémáim 

8 15 15 38 1,29 12 

gyermekem 

tanulmányi 

problémái 

8 27 35 70 2,37 10 

komolyabb 

betegség, félelem a 

betegségtől 

257 231 171 659 22,38 2 

kapcsolati 

nehézségek, 

különélés, válás 

11 23 28 62 2,10 11 

ápolásra, ellátásra 

szoruló személy 

21 36 37 94 3,19 9 

adósság 

felhalmozódása 

22 49 98 169 5,74 7 

félelem az idős 

kortól 

25 75 87 187 6,35 5 

félelem a magánytól 14 42 124 180 6,11 6 

félelem a hátrányos 

megkülönböztetéstő

l, kirekesztéstől 

1 4 18 23 0,78 13 

Összesen    2944 említés 100  

Érdemes pár kiemelt háztartási probléma esetén annak körzeti alakulását megtekinteni. Az anyagi 

nehézségekhez leginkább Pózva és Bazita-Becsali lakosságának félelmei kapcsolódnak. Utóbbi 

azért is érdekes, mivel a korábbi kérdésben láthattuk, az átlagjövedelem tekintetében jobban áll a 

többi körzethez képest.  

A gyermeknevelés problémája kapcsán a legkevésbé érintett Pózva és Csácsbozsok, illetve a 

betegségtől való félelem esetén szintén a legkevésbé aggódó Pózva, illetve Zalabesenyő-Botfa.  

Pózva városrész kedvező helyzete abban is kitűnik, hogy az ápolásra, ellátásra szorulás problémáját 

is a pózvai lakosok értékelik a legkisebbre, a Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele összevont 

körzetekkel együtt. Emiatt a probléma miatt, leginkább a Zalabesenyő-Botfa részek lakossága 

aggódik.   
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II.2.2.2.6. Megtakarítások és adósságok 

A lakosság a megtakarítások tekintetében a vártnál jobban „teljesített”, 62,2%-nak van (706 

személy) megtakarítása, amellett, hogy a többség azt is elismeri, hogy bár spórol, de a megtakarítás 

komoly problémát jelent számára (50,2%).  

A lakosság 27%-nak okoz olyan mértékben problémát a spórolás, hogy nem tud megtakarítani: vagy 

azért mert soha nem volt félretehető pénze (8,9%), vagy, mert már nem teheti ezt meg (18,1%). 

Ehhez kapcsolódik azok kisebb tömege, akik más miatt nem élnek vele (6,5%). Közöttük azok, akik 

semmi értelmét nem látják ennek (2%), és hozzájuk csatlakoznak azok, akiket a kérdés nem érdekel 

(4,5%). Az adatközlők szerint a háztartások 33,5%-a nem takarít meg pénzt. 2001-ben ez az adat 

69,1% volt, bár itt nem tudni, hogy ők azokat képviselik csak, akik nem tudtak spórolni, vagy azok 

is köztük vannak, akik nem akartak spórolni.   

 

68. táblázat Spórolási attitűdök (%) 

Vélemények Érintettség 

semmi gondot nem okozna, ha spórolni szeretnék, de nem látom 

értelmét 

2 

spórolhatnék, de nem érdekel a kérdés 4,5 

spórolok, és könnyen tudok megtakarítani  12,2 

spórolok, de nehezen tudok megtakarítani 50,2 

korábban spóroltam, de már nem tudok több helyről pénzt 

megvonni 

18,1 

sohasem spóroltam, mert soha nem volt annyim, hogy 

megtakarítsak 

8,9 

egyéb 1,1 

nem tudja/nem válaszol 2,8 

  

A 2001-es háztartási felméréshez képest (29,6%),
26

 a 2013-as kutatásban a lakosság növekvő aránya 

jelezte, hogy képes jövedelméből megtakarítani. Ez 1/3-os növekedés (32,9%), ami nagyon komoly 

eredmény, s mutatja a lakosság részéről azt a tudatosabb pénzügyi magatartást, melyhez 

feltételezhetően - az esetleges növekvő jövedelmi bevételek mellett, - a 2008-as gazdasági és 

pénzügyi válság következményei vezettek.  

 

A magyar lakosság egy részének egzisztenciális helyzetében komoly problémaként jelentkezett a 

2008-ban kezdődő gazdasági és pénzügyi világválság. Ennek egyik sarkalatos megnyilvánulása volt 

a hitelválság, benne a lakossági kölcsöntörlesztések ellehetetlenülése, elsősorban a devizahitelek 

kapcsán megemelkedett törlesztő részletek miatt. Jogos volt tehát a kezdeményezés, hogy nézzük 

meg Zalaegerszeg városában és mintánkban, ez hogyan terheli a kutatásban résztvevőket. Az adatok 

áttekintése előtt érdemes megjegyezni, hogy egyfelől a hitelkérdésekre a lakosság nem szívesen 

                                                 
26

 Nadrainé 2002: 58. 
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válaszolt, illetve az országos átlaghoz mérve, a településünkre kapott adatokat itt-ott meg kell 

kérdőjeleznünk, az adatok valóságtartalma miatt. 

Vizsgálatunkat azzal kezdtük, hogy megkérdeztük, adott személy háztartásában van-e valamilyen 

pénzügyi intézet, bank, hitelintézet felé tartozás. A minta közel 17%-a (190 fő) számolt be 

tartozásról hitelintézet felé, míg a megkérdezettek döntő többsége „nem”-mel válaszolt (82,1%, 929 

személy). Három személyt nem tudta, míg 9 fő meg tagadta a választ. A 17%-os érintettséget 

alacsonynak kell tekintenünk, mely az ország teljes lakosságának a kölcsön terheltségét messze alul 

múlja. Ugyan ez igaz a kölcsön nagyságára is. Feltételezhető, hogy a valóságosnál kedvezőbb képet 

kaptunk a kölcsön kérdéseknél.   

A következőkben ezzel a 190 emberrel fogunk foglalkozni. Közülük 152 vallott be valamilyen 

összeget tartozására, 13 kérdezett nem válaszolt, 25 személy pedig nem tudta megmondani az 

összeget. A kérdésre válaszolók díjhátralék átlaga 2.906.500 Ft. A 152 személy háztartásának az 

összes kinnlevősége 44.178.800 Ft, a legkisebb terhelés 20.000, a legnagyobb 17 millió Ft. 

Az érintettek közül több mint felének (58%) nincs határidőt átlépő, aktuális fizetési hátraléka. 

Három hónapon belüli 12%-uk, míg három hónapon túli, de nem haladva meg az egy évet 5,8%-uk 

tartozása. Egy éven túli határidőt átlépő tartozása van az érintettek 17,7%-nak.      

Ami a tartozások minőségi megoszlását illeti, a legdominánsabb a jelzálog alapú lakáscélú 

kölcsöntörlesztés, a válaszadók 35,8%-a jelezte ennek létét. A másik gyakoribb tartozás a jelzálog 

nélküli egyéb kölcsön (13,53%), továbbá a lakásfenntartási költségekkel kapcsolatos elmaradás 

(10,48%). A válaszadók közül az egyéb kategóriában többen kiemelték a diákhitel, az autóhitel, a 

személyi kölcsön és a hitelkártya adósságokat. 
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15. ábra A lakosság hátralékai a tartozástípusok megoszlásában (fő) 

 

 

Az intézményi tartozásokban legkevésbé érintettek a kisebb városi körzetek, mint Pózva, 

Zalabesenyő, illetve Csácsbozsok. Az eladósodás Andráshida, Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele, 

továbbá a Kertváros és Páterdomb lakosságát érinti leginkább. 
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A hiteltartozások során nem csak a bankok, hitelintézetek vagy egyéb intézetek felé való 

tartozásokat mértük fel, hanem a magánszemélyek felé lévő kölcsönöket. Ebben az esetben még 

kevesebb értékelhető adatot kaptunk. Mindössze 13 személy jelezte, hogy rendelkezik ilyen 

tartozással, s 8 fő választotta a nem tudom/nem válaszol lehetőséget. Az összes többi megkérdezett 

nem jelzett magánszemély felé tartozást (98%). A 13 érintettből tíz személy mondta meg tartozása 

nagyságát, ez alapján a tartozások átlaga 1.042.000 Ft. A tíz ember teljes kintlévősége 10.420.000 

Ft, melyben a legkisebb tartozás 10.000 Ft, a legnagyobb 4 millió. A tíz személy felének nincs 

határidőn túli tartozása, két embernek három hónapon túli és egy éven belüli, s megint két 

személynek egy éven túli tartozása van.  

A különféle kölcsön és hitel tartozások legsúlyosabb következménye, ha idővel hivatali, hatósági 

szankciók követik a nem, vagy késedelmes fizetésüket. Kérdőívünkben erre a kérdésre is 

rákérdeztünk. Az ilyen súlyos következményekben való érintettség a megkérdezetteink körében 

igen alacsony, 2% alatti. 

16. ábra Nem fizetési következmények megoszlása (fő) 

  

 

II.2.2.2.7. Jövedelmi helyzetváltozás és következményei 

Az anyagi helyzettel kapcsolatos kérdésblokkot egy erőteljesen szubjektív véleményezéssel fejeztük 

be. Arra kértük a válaszadókat, hogy határozzák meg milyen irányban változott háztartásuk 

jövedelmi helyzete az elmúlt két évben. Bár a legtöbb válaszadó nem érzékelt változást jövedelmi 

helyzetében (46,6%), ugyanakkor majdnem 40% annak romlásáról számolt be.  
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17. ábra A jövedelmi helyzet változása 

 

 

A jövedelmi helyzet változásaiban kulcskérdés, hogy az érintettek tettek-e változtatásokat a napi 

kiadásokban és fogyasztási szokásokban. Mi is rákérdeztünk erre, egyfelől a magyar lakosság 

számára legkritikusabb élelmiszerfogyasztásra vonatkozóan, illetve az esetleges más termékekkel 

kapcsolatos fogyasztási szokásokra. 

Ahogy feltételezni lehetett, a válaszok többsége arra utal, hogy a lakosság az elmúlt öt évben nem 

változtatott élelmiszerfogyasztásán (54,64%, 618 személy). Ez annyiban érthető, hogy ezt a 

legnehezebb megváltoztatni, illetve ez az áru az utolsók egyike, amin meghúzzuk az emberek a 

„nadrágszíjat”. Ugyanakkor azon sincsenek kevesen, akik mégis változtattak valamit 

élelmiszerfogyasztásukon, ők a minta 44,47%-át adják (503 fő). 11 személy esetén nincs adatunk. 

Az élelmiszerfogyasztási szokások változása jellemzően a lemondások irányába mozdult el, így 

azok, akik a megmaradt mennyiség mellett olcsóbb termékre váltottak, a minta 26,64%-át adják ki 

(134 személy háztartása). A válaszok többségét adta a megkérdezettek 32,2%-a (162 fő), akik 

mindkét irányban változtatni kényszerültek, így az élelmiszervásárlásban kevesebb mennyiségre és 

olcsóbb élelmiszerekre váltottak. Pár százalék azok aránya, akik megengedhették maguknak az 

elmúlt öt évben, hogy több és jobb minőségű élelmiszerfogyasztásra váltsanak (12 háztartás). 

Továbbá ott, ahol az élelmiszerfogyasztási szokások jobb irányba fordultak, azok közül 27,83% 

(140 érintettség) változatlan mennyiség mellett, de jobb minőségű élelemre tudott váltani.  

Az egyéb válaszok kapcsán mintegy 51 személy jelezte, hogy háztartásukban további változtatások 

történtek az élelmiszerfogyasztásban. Köztük lehetőség nyílott bizonyos visszatérő kategóriák 

utólagos összeállítására. 24 személy jelezte, hogy kevesebb, de jobb minőségű árukra változtatták 
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élelmiszervásárlásukat, míg 18 fő az egészségesebb táplálkozásban látja az élelmiszerfogyasztásuk- 

és vásárlásuk fő változását, beleértve a diéta tartását, a több gyümölcs és zöldség bevitelt, de értve 

alatta azt is, hogy többen saját előállítású élelmiszerre váltottak pl. a zöldség, gyümölcs vagy a 

kenyér kapcsán. Végül 6 személy jelezte, hogy az élelmiszerfogyasztási és vásárlási változások 

esetükben, nagyban függ a mindenkori akciók alakulásától.    

A más cikkekkel kapcsolatos fogyasztási szokások esetén is jelentős a nem változtatok száma, közel 

40% (429 fő) semmilyen formában nem változtatott korábbi fogyasztási szokásain. Akik 

változtattak is, jobbára a megszorítások irányában. A válaszolók 32,4%-a pár termék, szolgáltatás 

kapcsán olcsóbbra váltott, és 33,1% azok aránya is, akik egyszerűen lemondtak bizonyos javak 

fogyasztásáról. Azok, akiknek jobb lett, s lehetőségük volt több termék megvásárolására (1,3%), 

vagy jobb minőségű áruk megvételére (8,7%) igen kevesen voltak, a mintában összesen ez 113 

háztartást érint. Érdekes módon, a kedvezőbb irányban lehetőséghez jutok többségét inkább a jobb 

minőségi szolgáltatás érinti, s kevésbé mutatkozik meg ez a pozitív változás a termék- és 

szolgáltatásvásárlás mennyiségi növelésében.   

 

18. ábra Fogyasztási szokások változásai egyéb cikkekkel kapcsolatban (%) 

    

 

II.2.2.2.8. Mennyiből szeretnék élni 

Az elégedettség és elégedetlenség kapcsán érdemes feltenni azt a kérdést, hogy az emberek 

mekkora nettó jövedelemmel lennének elégedettek ahhoz, hogy családjuk/háztartásuk (egy főre jutó 

nettó) igényét - a megadott különböző szempontok alapján - kielégítsék. Az eltérő megélhetési 
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dimenziókat öt csoportba soroltuk: „nagyon szűkösen megéljen”; „szűkösen megéljen”; „átlagosan 

éljen”; „jól éljen”; „az átlagosnál lényegesen jobban éljen”.  

Az adatokat érdemes összevetni a 2001-2002-es kutatási eredménnyel.
27

 A kapott átlagok szerint a 

„nagyon szűkösen megéljen” kategóriába 2001-ben a megkérdezettek 30.133 Ft-ot határoztak meg, 

ugyanez a mostani kutatásban már 96.212 Ft, 3,19-szeresére nőtt. A „szűkösen megéljen” 

dimenzióban 37.241 Ft, esetünkben ez 125.039 Ft, 3,35-szörös növekedés az elmúlt 13 évben. Az 

„átlagosan éljen” csoportban az átlag összeg 51.869 Ft, a 2013-as kutatásban 171.510 Ft, 3,30-

szoros növekedés. A „jól éljen” dimenzió 74.642 Ft-ja, nálunk 238.714 Ft-ot kapott, 3,19-szeres 

növekedés. Végül „az átlagosnál lényegesen jobban éljen” 2001-es 118.732 Ft-jához képest, ez 

most 384.641 Ft-ot ér, 3,23-szoros növekedés. Bár többeknek soknak tűnhet ez a minden 

kategóriában kitapintható több mint háromszoros növekedés, de érdekes módon ugyanezt 

tapasztalták a 2001-es kutatók az 1995-ös eredményekhez képest. Ahogy a korabeli dokumentum 

fogalmaz, „a lakosság véleménye szerint a megélhetéshez szükségesnek tartott egy főre jutó 

jövedelmek átlagosan háromszorosára növekedtek 1995 óta.”
28

 Míg ehhez korábban hat év kellett, 

most ez a növekedés tizenhárom év alatt következett be. Az egyértelműen leszűrhető, hogy a 

hiányzó összegek minden kategóriában erősítik a lakosság szubjektív helyzetmegítélésében 

megjelenő elégedetlenséget a jövedelmi helyzetet illetően. 

 

19. ábra Mennyire van szükség ahhoz, hogy megéljen…? 

 

A legnagyobb mértékben a szűkös és az átlagos megélhetéshez szükséges összeg emelkedett, ami 

jelzi a mindennapi kiadásokra szükséges jövedelem szűkösségét. A jól és az átlagosnál lényegesen 

                                                 
27

 Nadrainé 2002: 56. 
28

 Nadrainé 2002: 57. 
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jobban élés dimenziókban kisebb a növekmény a szükséges összeget illetően, ez mutathatja a 

lakosság esetleges visszafogottabb fogyasztási szándékát, vagy a helyzet elfogadását. 

Csak az érdekesség kedvéért érdemes megtekintenünk, hogy micsoda eltérések vannak igények és 

igények között, illetve milyen irracionális vágyálmok a jövedelmeket illetően. Különösen a 

legmagasabb összegek kapcsán értelmezhetetlen a több milliós tételek, melyeket a háztartás egy 

főre jutó nettó havi összegére kértünk. A nagyobb összegek láttán valószínű, hogy utóbbi esetekben 

nem havi szinten gondolkodó, vagy esetleg hosszabb távra értelmező személyek válaszát kaptuk 

meg. 

20. ábra  A háztartás megélhetéséhez szükségesnek tartott egy főre jutó nettó legkisebb és legnagyobb összegek 

 

A korrelációs összefüggéseket vizsgálva szignifikáns összefüggést találtunk az iskolai végzettség, 

az életkor és a megélhetési dimenziók között. Eszerint minél idősebb az ember, annál nagyobb 

összegre van szüksége ahhoz, hogy „nagyon szűkösen megéljen” (p=0,001), hogy „szűkösen 

megéljen” (p=0,003), hogy „átlagosan éljen” (p=0,004), illetve hogy „jól éljen” (p=0,026). 

Ugyanakkor nincs korreláció az életkor és az „átlagosnál lényegesen jobban éljen” változó között, 

vagyis a magas összegű fogyasztási intenzitás ilyen korban már lelassul. Általában elmondható, 

hogy minél szűkösebb dimenziókra kérdezünk rá, annál nagyobb a korreláció erőssége az idős 

korral.  Szignifikáns összefüggés van az iskolai végzettséggel is. Minél magasabb az ember iskolai 

végzettsége, annál nagyobb összegre van szüksége ahhoz, hogy „nagyon szűkösen megéljen” 

(p=0,003), hogy „szűkösen megéljen” (p=0,003), hogy átlagosan éljen (p=0,006), illetve hogy „jól 

éljen” (p=0,030), továbbá, hogy az „átlagosnál lényegesen jobban éljen” (p=0,02). Az iskolai 

végzettség kapcsán a korrelációs összefüggés erősségét vizsgálva az életkorral ellenkező eredményt 
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kaptunk. Vagyis a legerősebb szignifikancia szint „az átlagosnál lényegesen jobban éljek” 

változóval van a magasabb iskolai végzettségnek.  
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II.2.2.3. Egészségi állapot 

Az egészségi állapot a legösszetettebb jelenség szociális szempontból, mivel szinte mindennel van 

összefüggése és ráhatása. Befolyásolja általában a fizikai és mentális állapotunkat, mely hatással 

van tevékenységünk és aktivitásunk minőségére és mennyiségére. Befolyásolja, hogy mennyit 

tudunk foglalkozni szeretteinkkel, embertársainkkal, a munkánkkal és egyéb tevékenységekkel. 

Többnyire hatással bír anyagi helyzetünkre is (munkavégzés korlátozottsága, nagyobb kiadások). 

Meghatározza, hogyan tudjuk végezni a mindennapi rutin dolgokat, akár olyan egyszerűnek tűnő 

dolgokról is legyen szó, mint a bevásárlás, főzés, takarítás, mosakodás vagy evés. Befolyásolja 

általában közérzetünket, hogy derűsen vagy leverten figyelünk a világra. Illetve hatással van arra, 

hogy lehetőségeinket mennyire tudjuk kihasználni, kiaknázni. Végül, ha valaki nincs jó egészségi 

állapotban, az általában véve minden további nehézséget fokozottabb intenzitással él meg, s 

nehezebben birkózik meg egyéb problémákkal. Mindezekből látszik, hogy az egészségi állapot 

szociális kérdés abban az értelemben is, hogy rászorultságot okozhat, de abból a perspektívából is, 

hogy szociális helyzetünk, státuszunk egyik meghatározója (lásd pl. a fogyatékosság kérdését). 

A város lakosságának egészségi állapotát a különböző betegségek előfordulási gyakoriságával, az 

orvoshoz, s egyéb egészségügyi ellátás igénybevételének intenzitásával, a devianciák 

elterjedtségének mérésével közelítjük meg. 

Az egészségügyi kérdéseket azzal kezdtük, hogy egyfajta szubjektív „állapotfelmérésre” kértük a 

válaszadókat, minősítsék saját egészségi állapotukat egy ötfokú skálán.  

21. ábra A lakosság egészségi állapota (%) 
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Az adatok tanulsága szerint a lakosság egészségi állapota nem jelez rossz mutatót. Persze az 

adatoknál figyelembe kell venni, hogy az ilyen jellegű szubjektív önbesorolásoknál gyakoribb a 

felfelé minősítés, vagyis esetünkben az, hogy „ha nem fáj, akkor nincs semmi bajom”. Ez még 

annyi finomításra szorul, hogy a magyar lakosság körében nem elterjedt szokás az évenkénti teljes 

egészségügyi kivizsgálás, illetve a szűrővizsgálatokra is nagyon kevesen mennek el, így nem 

egyszer később tudatosul, ha valaki már komoly problémákkal küzd. Mindenesetre mintánkban a 

megkérdezettek közel 9% jelezte, hogy rossznak vagy ennél is rosszabbnak ítéli az egészségi 

állapotát, míg közel 43% jónak vagy nagyon jónak érzi ugyanezt. Ahogy várható volt, a legtöbb 

válasz a középértékre érkezett, vagyis az emberek többsége váltózónak minősíti saját egészségi 

állapotát, hol jobban, hol rosszabbul érzi magát (48,3%).  

Az egészségi állapot, de annak érzése is, több változó függvénye, így érdemes volt megnézni azt a 

lakosság demográfiai hátterében. Úgy tűnik, a családi állapot nem befolyásol, vagyis az, hogy az 

emberek párkapcsolatban vagy anélkül élnek, nem képez korrelációt az egészségi állapot személyes 

érzésével. Ugyanakkor a többi demográfiai adattal szignifikáns kapcsolatot találtunk. Ezek szerint a 

nők inkább vallják azt, hogy jó vagy nagyon jó az egészségi állapotuk (p=0,031). Minél fiatalabb 

valaki, annál inkább igaz, hogy jobbnak ítéli egészségi állapotát (0,000), illetve minél magasabb az 

iskolai végzettség, a személy szubjektív önbesorolása alapján annál inkább jól vagy afölött érzi 

egészségi állapotát (p=0,000).     

  

Tudjuk, hogy az egészségi állapot komoly mértékben befolyásolja a személy munkaképességét, 

mégpedig több szempontból is. Akár úgy, hogy vannak olyanok, akik eleve nem tudnak munkát 

végezni, vagy nem minden munkát tudnak elvállalni. Vagy úgy, hogy időnként egy betegség vagy 

baleset, átmeneti időre munkaképtelenné tehet bárkit. Utóbbi a mi mintánkra is igaznak bizonyult, a 

megkérdezettek 10,4%-nak az elmúlt egy évben meg kellett szakítania munkáját egészségi okból. A 

munkakiesés egyrészt a magyar gazdaság számára jelent kiesést a termelés/szolgáltatás részéről, 

másfelől maga az egyén egzisztenciáját is csökkenti a bejövő jövedelme felől, így nem mindegy, 

hogy milyen hosszan tart ez a kiesés. Azok, akik arra kényszerültek, hogy egészségi okból 

abbahagyják egy időre munkájukat, azok átlagban több mint egy hónapot (33,123 nap) voltak 

betegállományban.     

Minél alacsonyabb az ember iskolai végzettsége, annál kevésbé szakítja meg munkáját 

egészségügyi okból, s megy táppénzre (p=0,01), s ez igaz a minél magasabb életkorra is (p=0,000). 

 

A zalaegerszegi lakosok betegség érintettségét vizsgálva úgy tűnik, nem sok minden változott a 

2001-2002-es felmérés óta. A teljes minta nagyságra vonatkozóan az elmúlt egy év viszonylatában 

továbbra is a magas vérnyomás vezet az egészségügyi problémák között. A háztartások közel 62%-a 
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érintett benne. Hasonlóan mindkét kutatásban a második helyen a szív- és érrendszeri betegségek 

(35%), a harmadikon a mozgásszervi megbetegedések (33%), illetve negyedik helyen mindkét 

esetben az allergia (26,3%) áll. Mindez azt is jelenti, hogy a város egészségügyi stratégiájában az 

elmúlt 13 évben nem sikerült a település betegség struktúráján változtatni. Ami szomorú tény, hogy 

jelentős népességcsoportokat érint a mentális betegségek bizonyos formái, mint a rosszkedv, 

depresszió (27%), vagy a szorongás és stressz helyzet (23%). Az olyan problémás viselkedések, 

mint az alkoholizmus (0,7%), a különböző fóbiák (3,2%), vagy pánik betegségek (3,1%), kevésbé 

jellemzőek, sőt kábítószer függőséget egyetlen háztartás sem jelzett. A további betegségcsoportok 

előfordulását a lenti táblázat mutatja. 

Az 1131 háztartásra vonatkozó adatfelvételben 267 háztartás jelezte (23,6%), hogy esetükben az 

elmúlt egy évben semmilyen betegség nem fordult elő. Az egyéb válaszlehetőséggel 37 személy élt 

a legváltozatosabb betegségekkel (migrén, visszatérő fejfájás, fog problémák, szembetegségek, 

pajzsmirigy problémák, pikkelysömör, gerinc bántalmak, sclerosis multipex, epilepszia, stb.).  

69. táblázat A betegség formák elterjedtsége 

Betegségek Érintettség 

(%) 

Sorrend 

magas vérnyomás 61,6 1 

szív- és érrendszeri betegség 34,8 2 

mozgásszervi betegség 32,7 3 

allergia 27,6 4 

rosszkedv, lehangoltság, depresszió 26,3 5 

szorongás, félelem, stressz 22,6 6 

cukorbetegség 21,3 7 

légzőszervi betegség 16,4 8 

emésztőrendszeri betegségek 12,6 9 

gyomor- és bélrendszeri betegség 12,6 9 

vesebetegség 7,6 11 

daganatos betegségek 7,3 12 

idegrendszeri betegségek 7 13 

baleset 6,2 14 

nőgyógyászati problémák 4,3 15 

fertőző betegség 4,2 16 

agyér betegség (pl. trombózis, agyérgörcs, embólia, agyvérzés, gutaütés, 

sztrók) 

4 17 

fóbiák 3,2 18 

pánik betegség 3,1 19 

máj betegség 2,4 20 

alkoholizmus 0,7 21 

koraszülés 0,6 22 

művi vetélés 0,2 23 

csecsemőhalál 0,1 24 

kábítószer függőség 0 fő 25 

 

Az egészségi állapot kérdéséhez szorosan hozzátartozik a szociológiában devianciáknak nevezett 

viselkedések vizsgálata. Ezek egy jelentős része az egészségkárosító szokások közé tartozik, 

befolyásolva az egészségi állapotot. Ezek olyan magatartási problémák, melyek a többségi 

társadalom szemében normasértőek, egyéni és/vagy többségi kárt okoznak, s a közösség bizonyos 
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intézményi reakciót ad rájuk (melyek takarhatnak például egészségügyi ellátásokat is). Mivel ezek a 

kérdések társadalmi, családi és egyéni problémaként jelentkeznek - szorosan érintve az egyén intim 

zónáját, - így feltételezhető, hogy az emberek kevésbé motiváltak a válaszadásra (esetleg az igaz 

válaszokra). Mindez azt is jelenti, hogy ezeknél a kérdéseknél a válaszokat óvatosan kell kezelni, 

ami annyit jelent, hogy egyes viselkedéseknél kevésbé érezzük reálisnak a kapott adatokat.  

Bár a dohányzás nem tartozik a deviáns viselkedések közé, azonban egyre inkább korlátozzák és 

próbálják visszaszorítani - hazánkban is - ennek az élvezeti szernek a fogyasztását, melynek oka, 

elsősorban egészségkárosító következménye. Az „akadályozások” között van, hogy folyamatosan 

drágítják árát, tiltják fogyasztását bizonyos helyeken (lásd iskolák, üzletek, vendéglátó egységek), 

illetve bizonyos emberek körében (lásd kiskorúak). Mindezek ellenére, ma még ez az élvezeti szer 

„normális”, elfogadott és bevallott. Az adatok tanulsága szerint a lakosság egyharmadát érinti 

használata (32%), ami reálisnak tekinthető a lakossági közlés alapján. 2001-ben ez az adat 27,5% 

volt. Érdekes adat, hogy valamennyi vizsgált körzetben Zalabesenyő az egyetlen, ami kitűnik a 

dohányzási szokások visszafogottságában, az érintettség messze az átlag, 8% alatti.  
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A dohányzáshoz képest a többi egészségkárosító magatartás esetén látható, hogy a megkérdezettek 

ezeket kényesebb kérdéseknek tekintették. A válaszok tanulsága szerint a háztartásokban 

minimálisnak mondható a problematikus viselkedésekben való érintettség. Minden további 

magyarázat nélkül összesítjük ezeket az adatokat. 

22. ábra Az egészségkárosító magatartások alakulása (fő) 

 

    

Az egészségügyileg problémás helyzetek vizsgálatát, - az egyes deviáns viselkedések mellett – 

kiegészítettük a megváltozott munkaképességű személyek felmérésével. A megkérdezett 

háztartások 7,95%-át érinti ez a probléma (90 személy jelezte ezt). Az érintetteknél a 

munkaképesség korlátozottsága mögött a következő motívumok húzódnak meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

23. ábra A munkaképesség korlátozottság okai (fő) 

  

 

Első helyen, a szerzett vagy veleszületett egyéb betegségek (az érintettek 24,4%-a), majd a 

fogyatékosság (21,11%), továbbá a testi betegség (18,88%), valamint a balesetből eredő maradandó 

állapot (17,77%). Az egyebek kategóriában olyan problémákat emeltek ki a válaszadók a korlátozott 

munkaképesség okaként, mint a daganat, agyvérzés, szívinfarktus, orvosi műhiba, trombózis, agyi-

infarktus.  

A korlátozott munkaképesség esetén a válaszadók 21%-a jelölte be a fogyatékosságot általában. Ha 

a fogyatékosságon belül a konkrét okokat keressük, érdekes eredményre jutunk. Ennél a kérdésnél a 

korábban adott válaszok alapján 19 érintettnek kellett volna választ adnia a fogyatékosság 

mikéntjére, helyette azonban 35 személy válaszolt. Ez két feltételezést takar. Vagy félreértelmezték 

a kérdést, vagy – ami valószínűbb, - korábban nem azonosították magukat a fogyatékos 

társadalommal (munkaképességük korlátozottsága okán), helyette a testi betegséget vagy balesetet 

írtak be, majd a következő kérdésben mégis szükségét érezték, hogy megváltozott állapotuk 

(fogyatékosságuk) minőségére választ adjanak. Feltételezhető, hogy ezek az emberek többsége a 

mozgássérültek csoportját alkotja inkább, mert ez az az állapot, melyben a leginkább a legnehezebb 

a fogyatékos státusszal azonosulni, különösen, ha egy baleset eredménye, s nem veleszületett 

dologgal állunk szemben. Most ezt a kibővített eredményét látjuk a lenti ábrán, ahol egyértelműen 

leolvasható, hogy a fogyatékosságon belül a mozgássérültség befolyásolja leginkább a 

munkaképességet (több mint 50%-ban érintett).     
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24. ábra A munkaképesség korlátozottság „fogyatékos oldala” 

 

 

Az egészségi állapot alakulásáért felelős a társadalmi-gazdasági környezet (hozzáférhetőség, díjak, 

szolgáltatások köre), valamint az egyén maga, elsősorban életmódjával. Az egyéni felelősség 

vállalásának egyik mérhető mutatója az orvoshoz/egészségügyi intézményekhez fordulási szokások 

alakulása, vagyis, hogy mit és milyen gyakorisággal keresnek fel az emberek. 

A mintánkban azzal vizsgáltuk az egyes egészségügyi szolgáltatások felhasználásának sorrendjét, 

hogy megvizsgáltuk összesen az egyes kategóriákban lévő emberek létszámát a teljes minta 

létszámhoz képest (beleértve azokat is, akik az elmúlt egy évben egyszer sem keresték fel adott 

intézményt, s beleszámolva azokat is, akik hetente többször használják adott szolgáltatást). Ott, ahol 

egyezés mutatkozott az érintettségben, ott az döntötte el a sorrendet, hogy „az utóbbi egy évben 

egyszer sem” kategória hogyan alakult.  

Az eredmények tükrében úgy tűnik, megismételjük a 2001-2002-es vizsgálat eredményét. 

Esetünkben is az első helyeken a háziorvos/családorvos, majd a szűrések, továbbá a fogorvosi 

ellátás igénybevétele.
29

 Utóbbi kettő esetén mindenképpen pozitív a kép azokhoz a köznapi 

tapasztalatokhoz, nyilatkozatokhoz képest, melyek a magyar lakosság szűrővizsgálatra és 

fogorvoshoz járásának hiányosságát jelzik.  

Csemegézve az adatokból, ami érdekes, hogy a pszichológiai/pszichiátriai szolgáltatások 

igénybevétele előbbre van a fekvőbeteg ellátásnál vagy a baleseti ellátásnál. Illetve az alternatív 

gyógymódok felé fordulás is bekerült az első tízbe. A lista végén álló utolsó két helyezett annyiban 

                                                 
29

 A 2001-2002-es és a mostani kutatás nem azonos módszerrel dolgozott, így teljes összehasonlításra nincs lehetőség. 
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magyarázatra szorul, hogy a kimondottan kisgyermekes egészségügyi szolgáltatások használatának 

kevesebb aránya a válaszadók magasabb életkorából fakadhat, vagyis, hogy a mintában nem 

annyira kisgyermekes családokról lehet szó.   

70. táblázat A háztartások orvoshoz fordulási gyakorisága 

 

A betegségek közül az egyik legsúlyosabbnak tartott a különböző daganatos megbetegedések 

előfordulása. Nemcsak a betegségben szenvedő, hanem hozzátartozók életét is teljesen 

megváltoztatja egy ilyen diagnózis a családban. Különösen nehéz a kérdés akkor, ha ez 

gyógyíthatatlan orvosi minősítést kap. Ekkor az egykori betegség szociális kérdéssé is válhat, 

olyannyira, hogy az ilyen betegségben szenvedők számára segítőkre van szükség a helyzet 

feldolgozásához, a mindennapi élet nehézségeinek elviseléséhez. Erre ma már komoly, 

professzionalizálódott intézményrendszer állhat rendelkezésre. A feltételes mód itt most azért áll, 

mert a településen erre szakosodott, kiépített hálózat nincs, de ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a 

lakosság igényli egy ilyen hospice ellátás felállítását. 

A mintánkban az elmúlt öt évben 134 családot érintett gyógyíthatatlan daganatos megbetegedés 

(13,6%). 15 ember nem válaszolt. Az olyan állapot, mint a gyógyíthatatlan daganatos betegség, több 

érzelmet a felszínre hoz. A fájdalom mellett az elmúlás, a hasznavehetetlenség, a félelem, a 

 Az összes 

kategóriában 

előfordulási 

gyakoriság 

összesen (%) 

Sorrend  Az összes 

kategóriában 

előfordulási 

gyakoriság 

összesen (%) 

Sorrend 

családorvosi/ 

háziorvosi ellátás 
99,20 1 mentőszolgálat  98,49 

12 

gyógyszer ellátás 

(gyógyszertári szolgáltatás) 
99,20 2 

speciális kórházi 

szolgáltatások (pld. 

kemoterápia, dialízis) 

98,49 
13 

szűrések (tüdőszűrés, 

rákszűrés, csontritkulás 

stb.) 

98,93 3 
kórház baleseti osztálya 

járóbeteg szakellátása 
97,70 

14 

fogorvosi ellátás 98,85 4 orvosi ügyelet 98,40 15 

röntgen, ultrahang, MR, 

CT, laboratóriumi 

vizsgálatok 

98,85 5 
gyógyászati segédeszköz 

ellátás 
98,40 

16 

pszichológiai/ 

pszichiátriai szolgáltatás 
98,76 6 

speciális szolgáltatások (pl.: 

logopédus) 
98,40 

17 

daganatos beteg támogató 

/HOSPICE/ ellátása 
98,67 7 rehabilitációs otthon 98,40 

18 

fizikoterápia (pl. 

gyógytornász, masszőr) 
98,58 8 egyéb járóbeteg szakellátás 98,23 

19 

fekvőbeteg ellátás (kórház 

bent fekvéssel) 
98,58 9 védőnői ellátás 97,70 

20 

alternatív gyógymódok (pl. 

akupunktúra, csontkovács, 

diabetika) 

98,58 10 gyerekorvosi ellátás 97,52 
21 

házi ápoló-gondozó 

szolgálat 
98,58 11  



 153 

veszteség. Ezek pszichés feldolgozása nem könnyű. Megkérdezetteinket is többféle dologtól 

tartanának, ha ilyen betegségben szenvednének.  

 

25. ábra Mitől tartana leginkább, ha gyógyíthatatlan daganatos beteg lenne? (%) 

   

 

A legtöbb ember attól tartana leginkább, hogy mások, s különösen családtagjaik számára teher lenne 

ilyen állapotban, miközben a kiszolgáltatottságot éli meg (491 fő). Mindez arra is utal, hogy 

ezekben a helyzetekben, az ellátásban „profi” szociális segítőket alkalmazni, mind a két fél számára 

könnyebbséget okozhat. Egyfelől a beteg nem érezné a kiszolgáltatottságot és terhelését családtagjai 

felé, hiszen szolgáltatásként intézményesült formában kapná meg azt, amire szüksége van 

fizikálisan, mentálisan vagy akár érzelmileg. Mindeközben nem kell elveszítenie szerettei 

támogatását és szeretetét sem. Másfelől jó lehet a hozzátartozóknak is, hiszen a betegséghez 

szükséges különleges elbánás terhét leveszik válláról, s akár támogatóbb is tud lenni beteg 

családtagja irányában.  

A másik nagy érzés, amit ilyenkor az emberek vélhetően megélnének, a szeretteik elvesztésének 

gondolata (412 fő). Ezzel már nehezebb bármit kezdeni.  

Minél idősebb az ember, annál valószínűbb, hogy az emberek reakcióitól tartana egy 

gyógyíthatatlan daganatos betegség esetén (p=0,001), s ugyan így igaz a párkapcsolatban élőkre is 

(p=0,005). 

Az összválaszok tekintetében érdekesség, hogy azok közel 80%-ban nem elsősorban a beteg ember 

személye van jelen, hanem a mások iránti aggódás, szeretet, féltés. 
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Az egyéb válaszok tekintetében (22 személy élt vele) többek között többek azt jelezték, hogy nem 

félnének semmitől; többen a haláltól tartanak; hogy nem tudják gyerekeiket segíteni, felnevelni; 

megint mások a szenvedést emelték ki, beleértve a hozzátartozók szenvedését is; illetve a kitartás 

hiányát. 

A megkérdezett lakosság döntő hányada (közel 84%) ápolná otthon hozzátartozóját egy ilyen 

gyógyíthatatlan helyzetben. Ebből 42,2% csak akkor, ha maga mellett tudhat egy megfelelő 

gondozói hálózatot, illetve 41,7% akár egyedül is vállalná ezt. 9% valószínűsíti, hogy nem vállalná 

egy ilyen horderejű feladatot. 7%-nál nem kaptunk érdemi választ. A nők jellemzőbben jobban 

vállalnák a gondozást egyedül is (p=0,001). 
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II.2.2.4. Szociális ellátó rendszer 

A szociális ellátó rendszer fejezetében a lakosság szociális problémáját, rászorultságát, illetve a 

szociális ellátó rendszer igénybe vételét, és annak minősítését mértük.  

 

A kérdések sorában a lakosság 18,30% (207 fő) jelezte, hogy van valamilyen szociális gondot 

okozó problémája. Közülük 5,83% (66 személy) csak egy problémát jelölt meg, míg 12,47%-uk 

számára (141 személy) egynél több a szociális segítséget igénylő probléma. Összesen 18,3% 

jelezte, hogy vannak szociális gondjai. Ez a kérdés a 2001-2002-es kutatásban 16,5%-os 

érintettséget eredményezett, vagyis ennyi háztartás számára jelentett kisebb-nagyobb mértékben 

problémát az ott felsorolt alternatívák.
30

 Ez egy minimális romlást mutat a 13 évvel ezelőtti 

állapothoz képest. A megkérdezett háztartások 80,73%-ának (913 fő) nincs ilyen jellegű gondja. 

A problémák közül a háztartások többsége számára a legtöbb gondot a bevásárlás jelenti. A teljes 

minta 6,7%-a jelezte ezt, s ez az adat abban az értelemben érdekes, hogy ez a probléma viszonylag 

réteg probléma, vagyis kifejezetten a mozgásukban valamilyen oknál fogva korlátozottak (időskor, 

betegség) klasszikus szociális problémájaként jelentkezik. A második jelentős problémaként jelzik a 

megkérdezettek a hivatalos ügyek intézését, mely már kimondottan és globális érintettséggel egy 

hagyományos szociális probléma és rá kiépült segítési forma (5,5%). Végül a harmadik helyen egy 

olyan kérdés jelentkezik problémaként, melyre nem szükségképpen van bejáratott szociális eszköz, 

ez pedig a magányosság (5%). Jelentős problémának értékelhető még az akadálymentesítés hiánya a 

közlekedésben (4,5%), és a gyógyszerkiváltás (4,3%).  

 

71. táblázat Háztartási gondok és érintettségük 

Szociális gondok Érintettség 

% 

Sorrend Szociális gondok Érintettség 

% 

Sorrend 

étkezésről gondoskodás, vagy 

maga az elfogyasztás 

kivitelezése 

4,2 6 beteg (vagy különleges 

ellátást igénylő) gyerek 

gondozása, ápolása 

2,3 18 

 bevásárlás 

6,7 1 a gyerek tanulmányi 

előremenetelének 

elősegítése 

2,9 15 

ruházkodás vétele, vagy az 

öltözködés maga 

4,2 6 idős személy napközbeni 

felügyelete 

3,7 10 

 mosás 
3,4 12 idős beteg ember 

gondozása, ápolása 

4,2 6 

takarítás 
3,6 11 fogyatékkal élő személy 

napközbeni felügyelete 

2,8 16 

kert, udvar gondozása 
4 9 fogyatékkal élő személy 

gondozása, ápolása 

3 14 

hivatalos ügyek intézése 
5,5 2 függőségben élő személy 

problémájának kezelése 

2,5 17 

gyógyszerkiváltás 
4,3 5 családi konfliktusok 

feloldása 

3,3 13 

                                                 
30

 Nadrainé 2002: 85. Megjegyezendő, hogy a két felmérésben használt kategóriák nem egy az egyben fedik egymást. 
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közlekedés lakásban 

(akadálymentesség) 

2,3 18 
magányosság 

5 3 

közlekedés a lakáson kívül 

(akadálymentesség) 

4,5 4 egészségügyi 

segédeszközök hiánya (pl. 

kádülőke, fürdető szék, 

kerekesszék, járóbot, 

mankó, járókeret, roller)   

2,3 18 

kisgyerek napközbeni 

felügyelete (gyermekfelügyelet) 

1,8 21 
egyéb 

3 fő
31

  

Mivel az első ötből négyben jellegzetesen időskori problémával állhatunk szemben, így érdemes 

megnézni, hogy milyen korosztályból áll össze a válaszadók száma. 

Az adatok tanulsága szerint egyértelmű, hogy valamennyi problémánál az időskorúak, vagyis a 65 

év felettiek prezentálják a válaszadók többségét. Vagyis esetükben halmozott problémákról 

beszélhetünk, mely elővetíti a különböző problémákra szakosodott intézményi összefogás 

szükségességét. Ami szembetűnő, hogy a középkorú korosztályoknál, - akik még elvileg 

gazdaságilag/társadalmilag aktív státuszúak – is akad olyan (ha kis létszámmal is), akik számára a 

bevásárlás, a hivatalos ügyek intézése és a gyógyszerkiváltás problémát okoz.  

Az is látszik, hogy annak, aki egyedül él, általában véve nagyobb problémát okoz a bevásárlás, a 

hivatalos ügyek intézése, stb. A másik érzékelhető tény, hogy bár az egyedülállók közt több a 

problémát jelző, de minden esetben, kapcsolatban élők is jelzik ugyanazokat a problémákat 

(ráadásul általában kis különbséggel). Ez még a legnagyobb különbséget mutató magányosság 

kérdésnél is így van, itt sem egyértelmű a helyzet abban a vonatkozásában, hogy a magányosságnál 

érintett 56 személyből 15 fő bár párkapcsolatban él, mégis egyedül érzi magát.  

72. táblázat A leggyakoribb háztartási gondokkal küzdők családi háttere 

 

B
ev

á
sá

rl
á

s 

Kor Fő Egyedülálló (fő) Kapcsolatban él (fő) 

18-24 2 1 1 

25-34 3 2 1 

35-44 7 4 3 

45-64 27 11 16 

65- 37 22 15 

Összesen 76 40 36 

 

H
iv

a
ta

lo
s 

ü
g

y
ek

 

in
té

zé
se

 

Kor Fő Egyedülálló (fő) Kapcsolatban él (fő) 

18-24 3 1 2 

25-34 1 1 0 

35-44 8 2 6 

45-64 21 11 10 

65- 29 16 13 

Összesen 62 31 31 

  

M
a

g
á

n
y

o
ss

á
g

 

Kor Fő Egyedülálló (fő) Kapcsolatban él (fő) 

18-24 1 1 0 

25-34 4 4 0 

35-44 11 5 6 

45-64 17 14 3 

65- 23 17 6 

Összesen 

 56 41 15 

                                                 
31

 A három fő jelzett problémája: szobakerékpár hiánya; fürdőszoba hiánya; nincs anyagi lehetőség a fürdőkádat 

zuhanyfülkére cserélni. 
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G
y

ó
g

y
sz

e
rk

iv
á

lt
á

s Kor Fő Egyedülálló (fő) Kapcsolatban él (fő) 

18-24 1 1 0 

25-34 0 0 0 

35-44 4 2 2 

45-64 18 9 9 

65- 26 16 10 

Összesen 
49 28 21 

 

A
k

a
d

á
ly

m
en

te
ss

ég
 Kor Fő Egyedülálló (fő) Kapcsolatban él (fő) 

18-24 1 1 0 

25-34 3 3 0 

35-44 2 0 2 

45-64 18 10 8 

65- 27 14 13 

Összesen 
51 28 23 

   

        A szolgáltatások biztosítottságának megítélése, egyben tükrözi azok ismertségét is a 

lakosság körében. Így a szociális problémák ügye nemcsak abban a kérdésben vizsgálandó, hogy 

kik azok, akik jellegzetesen rászorulnak, hanem annak tisztázása is fontos, hogy egyáltalán ismeri-e 

a lakosság azokat a szociális intézményeket, amelyeket a probléma esetén fel lehet keresni. Hallott-

e róluk valaha, vagy ha hallott is, pontosan tudja-e mivel foglalkoznak. Ennek vizsgálatát 

egészítettük ki azzal, hogy a település jellegzetes szociális intézményit felsorolva, rájuk 

vonatkozóan az elmúlt egy évben előforduló segítségkérési szokásokra kérdeztünk rá. Az 

eredményeket az alábbi táblázatban közöljük. 

 

73. táblázat A szociális intézmények ismertsége
32

 

 Hallott 

róla, de 

nem tudja, 

mivel 

foglalkozik 

 

 

Sorrend 

Ismeri, és 

tudja, 

mivel 

foglalkozik 

 

 

Sorrend 

Fordult 

hozzá  

segítségért 

elmúlt egy 

évben 

Sorrend Nem 

ismeri 

 

 

Sorrend 

Polgármesteri Hivatal 7,9 26 71,9 3 18,9 1 0,7 28 

Gyermekjóléti Központ 32,5 10 59,1 11 2 5 5,6 23 

Családsegítő Szolgálat 27,9 18 63 8 2,7 4 5,7 22 

Gondozási Központ 

(mint étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

32,8 7 55,1 16 1,6 6 9,5 17 

Idősek Gondozóháza 25,5 22 67,7 5 1,1 8 4,9 25 

Nyugdíjas Otthonház 24,8 23 68 4 0,9 10 5,4 24 

Belvárosi Idősek 

Klubja 

32,6 8 57,6 12 0,4 14 8,6 19 

                                                 
32

 A 2001-2002-es vizsgálatban is volt kérdés a szociális hálózat ismertségére, ott azonban csak arra kérdeztek rá, hogy 

ismeri vagy sem (vagyis a tevékenységük mikéntjére nem), illetve a korábbi kutatásban egyszerre kérdeztek 

intézményre és segítségnyújtási szolgáltatásra. Emiatt a módszertani eltérések miatt nincs lehetőség az adatok 

összevetésére. 
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Landorhegyi Idősek 

Klubja 

32 11 56,5 14 0,1 27 10,6 16 

Andráshidai Idősek 

Klubja 

33,6 3 47,7 19 0,3 21 17,5 11 

Idősek Otthona 28,8 16 62,2 9 0,8 12 7,4 20 

Szociális Klub 

(Pszichiátriai és 

Szenvedélybetegek 

Nappali Intézménye) 

37,8 1 39,4 23 0,2 24 21,8 9 

Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők 

Református 

Gondozóháza 

33,2 6 32,5 25 0,4 14 33 4 

Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete 

Hajléktalanok 

Átmeneti Gondozási  

Központja 

25,6 21 64,2 7 0,4 14 9 18 

Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete 

Családok Átmeneti 

Otthona 

28,4 17 57,4 13 0,4 14 12,9 12 

Fogyatékkal Élők 

Támogató Szolgálata 

34,1 2 40,4 22 0,3 21 24,2 8 

Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete 

Pszichiátriai Betegek 

Közösségi Ellátó 

Szolgálata 

32,4 9 41,1 21 0,3 21 25,1 7 

Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete 

Szenvedélybetegek 

Közösségi 

EllátóSzolgálata 

31,7 12 41,8 20 0,2 24 25,4 6 

Tevékeny Szeretet 

Közössége 

33,3 5 17,9 27 0,2 24 47,5 2 

Zala Megyei 

Gyermekvédelmi 

Központ 

30,5 15 56,2 15 0,7 13 11,8 15 

Nevelési Tanácsadó 25,7 20 64,7 6 1,4 7 7,3 21 

Magyar Kolping 

Szövetség Támogató 

Szolgálat 

33,5 4 30 26 0,4 14 35 3 

Levendel László 

Otthon 

31,6 13 16,8 28 0,1 27 50,3 1 

Integrált Szociális 

Intézmény (Pózva) 

26,1 19 59,2 10 1,1 8 12,9 12 

Tündérkert Családi 

Napközi és Játszóház 

30,2 16 36 24 0,4 14 32,3 5 

Bandi Cica Mini Ovi 

Családi Napközi 

25,2 25 52,4 18 0,9 10 20,5 10 

Munkaügyi Központ 9 26 79 2 9 3 2,2 26 

Társadalombiztosítás 8,3 27 80 1 9,2 2 1,8 27 

Telefonos lelki 

segélyszolgálat 

31,6 28 54,8 17 0,4 14 12,4 14 

 

A lakosság számára a legkevésbé ismert intézmény a 2001 óta működő Levendel László Otthon (a 

megkérdezettek 50,3%-a egyáltalán nem hallott róla), mely a pszichiátriai (szenvedély) betegek 
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számára nyújt lakóotthont. Szintén ismeretlen a megkérdezettek jelentős körében az egyházi vonalú 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Zalaegerszegi szolgálata, amely a szociális alapellátás keretein 

belül nyújt házi segítségnyújtást (47,5%). Harmadik a sorban, a Magyar Kolping Szövetség 

Támogató Szolgálat (35%), mely egyházi fenntartásúként, a fogyatékosok problémájával foglalkozó 

szociális segítő intézmény. A negyedik helyen szintén egy egyházi fenntartású intézmény, a 

Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza (33%), míg a sorban az ötödik 

legkevésbé ismert szociális segítő, a 2009 óta működő Tündérkert Családi napközi és játszóház, 

mely a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek nevelését és gondozását látja el 1,5-5 éves korig, civil 

szerveződésben. Amit még érdemes megemlíteni a listáról, hogy a megkérdezettek körében akad 

olyan nyolc ember, aki nem ismeri a polgármesteri hivatalt, még az említés szintjén sem! 

Nem folytatva a sort, a fenti táblázatból egyértelműen kiolvasható, hogy a lakosság általában azokat 

az intézményeket nem ismeri, melyek jellemzően nem önkormányzati fenntartásúak, illetve azokat, 

amelyek a segítségre szoruló lakosság köréből azokat karolja fel, akik társadalmi „perifériára” 

szorult problémákkal (lásd fogyatékosság, pszichiátriai és szenvedélybetegségek) küzdenek. 

Nyilván ebben az irányban lenne még mit tenni, vagyis hogy a lakosság megismerhesse a város által 

nyújtott szélesebb szociális ellátórendszert.  

 Ami jó hír, hogy a megkérdezettek több mint fele ismeri egyenként, tevékenységéről is, a megadott 

28 szociális intézményből 18-at. A szociális segítséget nyújtok köréből a legismertebb - 

tevékenységét tekintve - a Társadalombiztosítás (80%), a Munkaügyi Központ (79%), és a 

Polgármesteri Hivatal (71,9%). Őket követi a Nyugdíjas Otthonház (68%), az Idősek Gondozóháza 

(67,7%), a Nevelési Tanácsadó (64,7%), a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja (64,2%), a Családsegítő Szolgálat (63%), az Idősek 

Otthona (62,2%), és 10. helyen a Pózvai Integrált Szociális Intézmény (59,2%). Ami meglepő, hogy 

nem került be az ismertebb intézmények első tíz helyezettjei közé a Gyermekjóléti Központ (11. 

hely, 59,1%), valamint az étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

oldaláról a Gondozási Központ (16. hely, 55,1%). 

 

A mintánkban viszonylag alacsony azok száma, akik az elmúlt egy évben intézményi segítségért 

fordultak. Az adatok szerint a minta közel 29%-a (327 fő) fordult segítségért valamilyen szociális 

intézményhez, s közülük 42% (137 személy) több intézménynél járt szociális támogatásért, vagyis 

látható, hogy sokaknak nem csak egy intézménnyel van kapcsolata segítségre szoruló kliensként. A 

segítségkérés és segítségadás útjának követése egy adott szociális hálón belül ezért is olyan fontos, 

hogy ne legyenek átfedések, vagy ha vannak, tudjanak róla az egyes intézmények a hatékonyabb 

ellátás érdekében.  
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A „prímet” a Polgármesteri Hivatal viszi, esetében a válaszadók 18,9% fordult segítségért az elmúlt 

egy évben. Ezt követi a Társadalombiztosítás (9,2%), és a Munkaügyi Központ (9%). Őket követi a 

három nagyobb, önkormányzati finanszírozású, klasszikusan szociális intézmény, mint a 

Családsegítő Szolgálat (2,7%), az előbbihez tartozó, de eltérő feladatot megoldó Gyermekjóléti 

Központ (2%), továbbá a Gondozási Központ (1,6%). A mintánkra vonatkozó adatok arra engednek 

következtetni, hogy míg a lakosság egésze utóbbi három intézmény tevékenységét kevésbé ismeri 

(vagy éppen más intézmények ismertsége nagyobb), ugyanakkor a célközönsége megtalálja őket, 

vagyis azok, akiknek szüksége van rájuk, kimondottan segítségért fordulnak hozzájuk.  

Ahogy a fenti (és az ezt követő adatokból is) kitűnik, alacsony az egyházi és a civil szervezetek 

igénybevétele, holott feladataikat és szabályozottságukat tekintve is hasonló módon működnek az 

állami/önkormányzati fenntartású intézményekkel. A miértekre számos válasz adódik, talán nem 

olyan az ismertségük, vagy kevesebb a bizalom irányukban, vagy esetleg attól tartanak az emberek, 

hogy egyéb feladataik révén, kevésbé specifikusak és felkészültek, kevesebb eszközzel ellátottak.      

Az intézményhez fordulás intenzitását tekintve a következő eloszlásokat kapjuk.  

74. táblázat A professzionális intézményi segítségkérés gyakorisága 

Fő Intézményi segítségkérés szám  

 

 

 

 

 

segítséget kért az elmúlt egy évben 

(ennyinél járt) 

190 ember 1 intézményi 

70 ember 2 intézményi 

41 ember 3 intézményi 

9 ember 4 intézményi 

5 ember 5 intézményi 

2 ember 6 intézményi 

4 ember 7 intézményi 

2 ember 8 intézményi 

3 ember 9 intézményi 

1 ember 17 intézményi 

Összesen 327 fő  614 intézményi   

 
 

Feltételeztük, hogy az emberek egy része első körben nem szívesen fordul intézményi segítségért, 

ha bajba kerül, ezért más megoldást keres. Emiatt célszerűnek látszott a kevésbé professzionálódott, 

vagy első pillanatban kevésbé az adott személynek/csoportnak elsődleges feladatai közé sorolt 

lehetőségeket is számba vennünk. Így kerültek be a lehetséges szociális segítséget nyújtok körébe 

az önsegítő csoportok, a civil szervezetek, a családtagok, a szakszervezetek, az egészségügyi 

hálózat kiemelt személyei (mint a háziorvos, védőnő, gyerekorvos), a pártok, a magánszemélyek és 

az egyházi szervezetek. 
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Az adatok szerint a minta közel 19%-a (205 fő) fordult segítségért valamilyen, nem, vagy kevésbé 

professzionális szociális segítőhöz, s közülük 47% (95 személy) több ilyen lehetőséget használt fel 

a szociális támogatás megszerzéséért. 

Előzetes feltevésünk beigazolódott, hiszen több ember kért segítséget az elmúlt egy évben 

családtagtól (10,3%), vagy akár az egészségügyben dolgozóktól (9,5%), mint az előbbi intézményi 

lista második vagy harmadik helyezettjétől. Utóbbi eredmény mindenképpen jelzésértékű arra 

vonatkozólag, hogy a szociális problémák ügyében az eddigieknél is jobban be kell vonni a 

leginkább érintett egészségügyi dolgozókat (háziorvosok, gyerekorvosok, védőnők), hiszen a 

hozzájuk fordulóknak az évek alatt kialakulhat velük egy személyesebb, bizalmasabb viszony, s erre 

lehet építeni a bizonyos élethelyzetekben jelentkező válságok, vagy akut krízisek idején. Nem 

véletlen, hogy ezt felismerve a jogalkotó a gyermekek védelme kapcsán szignalizációs 

kötelezettséggel „terheli” őket.  

Ha a korábbi kutatásokkal összevetjük az itt kapott eredmény, mind három szociális térkép 

eredménye azt hozza, hogy az emberek többsége problémái megoldásához változatlanul a családtól 

kérne segítséget.
33

 Ez is utal arra, hogy a család megerősítése ebből a szempontból is milyen fontos, 

illetve hatásos lehet eredményeit illetően.  

A sort tovább folytatva, feltevésünket erősíti, hogy a lista 3. helyén állnak a barátok, ismerősök 

(5,4%), illetve az 5. helyen egyéb magánszemélyek (1,2%). Mindez arra is utal, hogy a kevésbé 

„szakmainak”, intézményesültnek tartott kategóriák esetén is, jobban megbíznak az emberek az 

egyes magánszemélyekben, mint a „társulásokban”, lásd utóbbira az egyházi vagy civil 

szervezeteket, pártokat, szakszervezeteket. Amit érdemes még kiemelnünk, hogy ebben a listában a 

negyedik helyen szerepelnek a bankok, hitelintézetek, mint „szociális segítők”, abban az 

értelemben, hogy a gazdasági- és hitel válság miatt az emberek egy része kénytelen volt feléjük 

fordulni segítségért, hiteltörlesztéseik átmeneti/kisegítő megoldásáért (35 személy, 3,1%). 

Érdemes itt is megvizsgálnunk, hogy az általunk „alternatívnak” elnevezett, nem professzionális 

segítők köréből milyen volt a segítségkérési gyakoriság.     

75. táblázat Az „alternatív segítségkérések intenzitása 

Fő „Alternatív segítségkérés száma  

 

 

 

segítséget kért az elmúlt egy évben 

110 ember 1 „alternatív” 

55 ember 2 „alternatív” 

24 ember 3 „alternatív” 

8 ember 4 „alternatív” 

6 ember 5 „alternatív” 

2 ember 10 „alternatív” 

Összesen 205 fő  374 alternatív  

                                                 
33

 Nadrainé 2002: 86. A felmérés erre vonatkozó adatszerzése nem azonos módszerrel történt a három kutatásban. 



 162 

Külön kérdésként vizsgáltuk, hogy az elmúlt egy évben fordultak-e a háztartások szociális 

segítségért, illetve, hogy ilyen irányú kérésük meghallgatásra került-e, s amennyiben nem, milyen 

indokból utasították el a segítségkérést. Ez a kérdés már átvezet bennünket a település szociális 

intézményeinek lakossági minősítésébe. 

A megkérdezettek 10,9%-a (123 személy) jelezte, hogy az elmúlt egy évben ő és/vagy 

háztartásának tagja igénybe vette a szociális segítségkérés lehetőségét.
34

 Ez a 123 személy összesen 

263 esetben kért segítséget.  

Mivel a háztartás egészére vonatkoztatva kérdeztünk rá a szociális támogatáskérésre, így nincs 

értelme a válaszadó demográfiai háttérmutatóit ezzel kapcsolatban megvizsgálni, hiszen nem 

tudhatjuk, hogy a válaszadó vagy esetleg a háztartás más tagja vette azt igénybe, vagy éppen 

mindkettő, vagy éppen akár többen is a családból. Ellenben annak van értelme, hogy megnézzük 

melyik városi körzet lakossága szorul rá leginkább a támogatásra. Az adatok alapján elmondható, 

hogy az elmúlt egy évben a Páterdombon és a Landorhegyen élők képviselték leginkább a szociális 

támogatást kérőek. Mindez megerősíti azt a korábbi megállapításunkat, hogy itt látjuk leginkább 

megvalósulni a városra jellemző elöregedés tendenciáját leginkább. Ugyanakkor kevésbé vette 

igénybe a szolgáltatást a landorhegyi, a zalabesenyői és a csácsbozsoki lakosság.    

                                                 
34

 A kutatás során az itt kapott konkrét eredmények - az elmúlt egy évben kért segítségkérésekkel kapcsolatban - nem 

egyeznek meg az ugyanerre – más helyen, más megközelítésben – feltett kérdésekre vonatkozó korábbi válaszokkal. 

[Lásd 45 és 46 kérdések viszonyítva a 47.a. kérdéssel.] Erre az ambivalenciára nem tudunk magyarázatot adni, 

valószínűsíthető, hogy a megkérdezettek eltérően értelmezték a két helyen feltett azonos kérdést és a 45 és a 46-os 

kérdéseknél feltételezhető, hogy több éves intervallumban gondolkodtak a válaszadók. 
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A rászorultsági formákat vizsgálva, a legtöbb ember lakhatási támogatást kért, illetve második 

helyen a munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos problémák miatt fordultak az emberek 

segítségért. A harmadik leggyakoribb gondot az étkeztetéssel, étkeztetési költséggel, élelmiszer 

beszerzésével és vásárlásával kapcsolatos problémák okozzák. Kimagaslik még a lakástörlesztéssel, 

rezsi költséggel, albérleti díjjal kapcsolatos támogatáskérés, illetve a gyógyszervásárlással, továbbá 

a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítségkérés.  

76. táblázat A rászorultsági formák gyakoribb esetei 

Támogatási formák  Fő % 

 

 

Sorrend 

 lakhatással  kapcsolatos támogatás 
57 21,67  

1 

étkeztetéssel, étkeztetési költséggel, élelmiszer 

beszerzésével- vásárlásával kapcsolatos segítség 25 9,50  

3 

lakástörlesztéssel, rezsi költséggel, albérleti 

díjjal kapcsolatos támogatás 21  7,98 

4 

lakás átalakítással, akadálymentesítéssel  

kapcsolatos segítség   0  - 

- 

egészségi állapottal kapcsolatos segítség 
9 2,47  

9 

gyógyszervásárlással kapcsolatos segítség 
27  7,43 

5 

gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutásban nyújtott segítség 10  2,75 

8 

gyermek iskoláztatásával  kapcsolatos segítség   
24  6,61 

6 

gyermek tanulmányi előremenetelével, 

 magatartási gondjaival  3  0,82 

16 

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos 

segítség 37  10,19 

2 

lelki, mentális segítség 
4  1,10 

15 

 temetkezéssel kapcsolatos segítség 
7  1,92 

10 

ügyintézés, jogi segítség 
5  1,37 

13 

fogyatékossággal kapcsolatos segítség 
6  1,65 

11 

idős emberek ellátásával kapcsolatos segítség 
2  0,55 

17 

családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatos 

segítség 6  1,65 

11 

általános pénzbeli segítség, segély a 

megélhetéshez   13  3,58 

7 

gyermek felügyeletével/napközbeni ellátásával 

kapcsolatos ellátás 5  1,37 

13 

egyéb, éspedig: 
2  0,55 

17 

Összesen 263 -  

 

 

- 
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 A múltat felmérő kérdéseink között szerepelt az is, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az illető 

azzal kapcsolatban, hogy problémája meghallgatásra és segítségre került-e, vagy sem. Lényegében 

ez dönti el az emberek bizalmát a szociális segítőkkel kapcsolatban, hogy egyáltalán értelme van-e 

annak a „procedúrának, amit el kell viselniük”, illetve annak a legtöbb ember számára kellemetlen 

állapotnak, amit azzal szenvednek el, hogy be kell vallaniuk, hogy segítségre szorulnak és kérniük 

kell. Úgy tűnik többnyire nincs gond a segítségnyújtással, az emberek döntő többsége érzi úgy, 

hogy kérésére kap segítséget. Ami nagyon kecsegtető, hogy a mi válaszadóink 263 kérésének 78%-

a sikeres volt (205 eset), és csak 19%-át utasítottak el (49 eset).  

Természetesen nem csak az a lényeg az intézményeknél, hogy kapott-e segítséget vagy sem, hanem 

az is, hogy milyen okok folytán történt az esetleges elutasítása az ügyfélnek. Azoktól, aki nem 

minden esetben kaptak segítséget, feltettük a kérdést, hogy amikor nem kaptak támogatást, azt 

minek tudták be. Rajta függő vagy rajta független okból történt-e az elutasítás, vagyis kontrollálható 

vagy kontrollálhatatlan okok szintjén, vagy esetleg az intézmények hibájaként róható fel. Nyilván 

ez a kérdés szorosan összefügg az intézmények részéről az egyenlő elbánás megnyilvánulásával is. 

Az elutasításokat az okok tükrében vizsgálva az derül ki, hogy a legtöbb elutasítás a magasabb 

jövedelem miatt történt (26 fő jelezte), illetve más feltételek hiánya okán (13 fő). Két esetben jelölte 

meg a válaszadó az igazolások, okmányok hiányát és/vagy beszerzésének problémáját, illetve két 

esetben feltételezte a válaszadó, hogy kérése elutasításának oka a szervezet részéről mutatkozó 

egyszerű „rosszindulat”, a megértés teljes hiánya. Hárman nem tudták elutasításuk okát, illetve 

szintén hárman voltak azok, akik az egyéb válaszkategóriát választották.  

 

Felmérésünkben vizsgáltuk az ügyfelek konkrét intézményminősítését is. Az ügyfél felől 

elégedettnek lenni egy valós életérzés, mely mögött a kliens által megalapozottnak gondolt, objektív 

tényértékelések állnak. A valóságban az elégedettség egy szubjektív fogalom, mely egyaránt lehet 

vélt vagy valós alapú, eredményét tekintve azonban több alany szubjektív értékeléseiből objektív 

irányvonalat képes mutatni (megfelelő felmérési szabályokkal). Magának az egyes ügyfélnek a 

szubjektív elégedettségét több minden befolyásolja, csak úgy általában elégedett ügyfél nem igazán 

van. 

Az elégedettséget nemcsak a termék, a szolgáltatás több szempontú figyelembevétele befolyásolja, 

hanem függ magától az ügyféltől is: személyes jellemvonásaitól, korábbi tapasztalataitól, 

elvárásainak és céljainak mikéntjétől, hogy éppen milyen a hangulata stb.     

Jelen kutatásban nincs alkalmunk mérni az ügyfelek személyes körülményeit, helyette kutatásunk 

konkrét elégedettséget mérő részében, a szociális szolgáltatások több szempontú minősítésének 

eredményeit közöljük.  
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Kérdőívünk összeállításában az egyik legnehezebb feladat azoknak a végeláthatatlan 

szempontoknak az összegyűjtése volt, melyek befolyásolhatják az ügyfél elégedettségét egy 

szolgáltatással kapcsolatban. Gyűjtésükben a nagyszámú elemszám mellett az is problémát okozott, 

hogy ezen elemek között vannak olyanok, melyek empirikusan mérhetők, s olyanok, amik nem 

(lásd udvariasság). Továbbá nyilván az elemzésnél nehézséget okoz az is, hogy az egyes 

szempontok egymáshoz képest, - adott ügyfél tekintetében – milyen szinten helyezkednek el egy 

képzeletbeli rangsorban. Ezek súlyozására itt nem volt lehetőségünk kitérni, így minden általunk 

fontosnak vett dimenziót azonos értékűnek tekintettünk. Végül is egy erősen leszűkített 

szempontrendszerben vizsgáltuk az intézmények minőségét a kliensek minősítésén keresztül. Az 

alábbi  ábrán mutatjuk be azokat a szempontokat, melyek értékelésére kértük kérdőív alanyainkat.    

 

26. ábra Az ügyfél elvárások dimenziói 

 

 

Vannak olyan elvárások, melyek általánosnak nevezhetők, amennyiben függetlenül attól, hogy az 

milyen árura vagy szolgáltatásra irányul, minden esetben elvárásként fogalmazódnak meg. Ilyen az 

árut és szolgáltatást nyújtok szakmai felkészültsége, tudása, amellyel közvetítik adott „cikket”. 

Hasonlóan globális követelményként jelenik meg a dolgozók/eladók segítőkészsége és 

udvariassága. További szempontok, amit az értékelendő tényezők közé soroltunk, s melyek a 

szociális szolgáltatások körében elengedhetetlen kritériumként jelennek meg, s mint ilyen preferált 

az ügyfél elégedettségben: az együttérzés, az empátia megnyilvánulása, az egyenlő elbánás elve, 

illetve az egyenrangúság elve. A szempontok közé vettük végül az intézményi eszközlehetőség 

sokszínűségének követelményét, hiszen olyan szolgáltatások körében, ahol az emberek rendkívül 
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színes egyéni problémái állnak a középpontban, elvárt a megoldási eszközök mennyiségi és 

minőségi ellátottsága. 

Ezeket a szempontokat kellett a mintánkba került ügyfeleknek minősíteni egy ötfokú skálán, ahol az 

1-es érték jelentette a nagyon rossz, és az 5-ös érték a kiváló intervallumot. Egy intézmény 

munkáját és körülményeit kellett értékelni, azét, melyben a leggyakrabban fordul meg az ügyfél, 

vagyis, amelyikről a legtöbb tapasztalata van. A felajánlott „professzionális” 28 szociális 

intézményből kilenc, míg az „alternatív” segítők 10-es listájából kettő, továbbá az egyéb 

kategóriából további két intézmény, így összesen 13 szociális segítő „szervezet” került be az 

elemzésbe. A Polgármesteri Hivatalt 63 fő választotta, 7 személy a Gyermekjóléti Központot, 9 

ügyfélnek a Családsegítő Szolgálatra esett a választása, 3 kliens jelölte meg a Gondozási 

Központot, és 2-en a Nyugdíjas Otthonházat. Továbbá a Nevelési Tanácsadót minősítette 2 ember, 

22 ember a Munkaügyi Központot, és 2 személy a Társadalombiztosítást. Az „alternatív” segítői 

körből 3 személy háziorvosát, 1 fő egy meg nem nevezett egyházi intézményt jelölt ki. Továbbá 2 

személy közül - az egyéb kategóriákból – 1 fő a járási hivatalt, illetve 1 személy egy meg nem 

nevezett iskolát (a részéről érkező ösztöndíjadás miatt) választott ki. Összesen 123 személy vett 

igénybe valamilyen szociális segítséget az elmúlt egy évben, közülük 7 személy nem válaszolt a 

minősítő kérdésünkre, 116 pedig kiválasztott valamilyen intézményt az értékelésre. Ennek a 116 

személynek az értékelése alapozza meg a szociális intézmények minősítését.   

Az eredeti elképzelésben szerettük volna az egyes választott intézményeket egyenként és 

egymáshoz képest is minősíteni, azonban a legtöbb esetben kapott alacsony válaszadó elemszámok 

miatt ennek nincs értelme. Helyette erre a tizenhárom intézményre kapott összeredmény alapján 

minősítjük a város szociális intézményeinek felhasználói (116 személy) értékelését.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Az ábrában, zárójelben jelezzük azokat a válaszadó számokat, melyre az eredmények megszülettek, ennek az az oka, 

hogy a válaszadók nem minden dimenzióra adtak választ. 
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27. ábra Intézményminősítés 

 

 

Az intézményminősítés kedvező képet mutat, amennyiben az egyes minősítő dimenziókban az 

emberek általában közepesnél jobb átlagot adtak, nagy eltéréseket a minősített szempontokban nem 

tapasztaltunk. A legkevésbé elégedettek a válaszadók az intézmények eszközlehetőségével. Továbbá 

kevésbé biztos a kliensek bizalma az ügyintézők felé. A legjobb minősítést a dolgozók részéről 

tapasztalt szakmai felkészültség, és az egyenrangú bánásmód kapta. 

 

A szociális gondoskodás kérdések sorában vizsgáltuk azt is, hogy a lakosság mennyire akarna, 

tudna vagy ténylegesen segít embertársain, ha arra szükség mutatkozik. Ezt különböző 

viszonyulásokban mértük, konkrétan: az együtt élő családtagok vonatkozásában, a nem együtt élő 

rokonok/hozzátartozók kapcsolatában, illetve a rászoruló emberek viszonyában. Minden 

rászorultsági formában, a vélemények halmazából – „tudna, és szívesen adna”; „ténylegesen ad”; 

„nem tud adni”; „nem akar adni”; „nincs, akinek adjon, nincs hozzátartozója” - a legtöbb voksot 

kapó kategóriát emeljük ki.     

Egyértelmű, hogy minél távolabbi és kevésbé intim a kapcsolati viszony, annál kevésbé adakozóak 

az emberek. Leginkább adnának a családtagoknak, majd a rokonoknak, és végül a rászoruló 

ismeretleneknek.  

A felsorolt összes segítségadási dimenzióban - a családtagok viszonylatában - a „tudna, és szívesen 

adna” kategória „nyert” (30% körüli értékekkel). Szintén rájuk vonatkozóan majd minden 

szempontnál a második helyen végzett a „ténylegesen ad” kategória. Egyetlen dimenzió kivétel ez 

alól, mégpedig a pénzügyi kölcsön, amelynél a második helyen a „nem tud adni” válasz áll, 
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megelőzve a „ténylegesen ad” kategóriát. Akár a „tudna és szívesen ad”, akár a „ténylegesen ad” 

kategóriát nézzük, a legtöbb értéket az élelem adása kapta (30,4% és 27,1%), vagyis ebben a 

legadakozóbbak családtagjaik felé az emberek. Érdekesség, hogy viszonylag magas itt a „nincs, 

akinek adjak” kategória, majd minden elemnél 10% körüli az ezt válaszadók száma. Mindezek után 

természetes, hogy a „nem akar adni” kategória a családtagok felé viszonylag alacsony értékeket 

kapott 1,4%-tól a 14,6%-ig. Családtagjaik felé az emberek a hivatalos ügyek intézésében a 

leginkább elutasítók (14,6%), illetve a pénzügyi kölcsön vonatkozásában (4,3%).  

A rokonok/hozzátartozók irányában már megosztottabb a lakosság véleménye. A ruházattal 

(30,7%), az élelemmel (31,6%), az etetéssel, fürdetéssel (28,3%), az olyan szolgáltatásokkal, mint a 

bevásárlás, takarítás, javítások (27,8), továbbá a látogatásokkal, lelki beszélgetésekkel (28,8%) 

kapcsolatban a megkérdezettek többsége „tudna, és szívesen adna” rokonainak is. Ugyanakkor 

másképp állnak hozzájuk az anyagi támogatás (29,1%), a pénzügyi kölcsön (33,6%) kérdésében. 

Ezekben az esetekben a válaszadók többsége „nem tud adni” rokonainak, távolabbi 

hozzátartozóinak. A hivatalos ügyek intézése (29,4%) dimenzióban a legnagyobb értéket a 

„ténylegesen ad” kategória kapta, vagyis ebben segítenek leginkább rokonaiknak a válaszadók. A 

rokonokkal kapcsolatban az emberek többsége a legelutasítóbb a pénzügyi kölcsön kapcsán 

(10,4%), valamint az etetéssel, fürdetéssel kapcsolatban (7,3%). 

Tiszta képet kapunk a rászoruló embertársak viszonylatában, amennyiben valamennyi segítségadási 

formában a megkérdezettjeink többsége a „nem tud” adni kategóriát választotta (szinte minden 

dimenzióban 30% vagy afölötti elutasítással). A legnagyobb az elutasítás a pénzügyi kölcsön 

kapcsán (41,6%), az etetéssel, fürdetéssel (38,4%), és az anyagi támogatással (37,6%) szemben. A 

szociális gondoskodás családon kívüli formáiban, a rászoruló embertársainkkal szemben a 

megkérdezettek többsége „ténylegesen ad”, leginkább ruházatot (20,2%), élelmet (13,7%), és 

anyagi támogatást (12,6%).   

 

A szociális hálózatot felmérő kérdéseink közé tettük olyanokat, melyek az eddig még kevésbé 

működő potenciális lehetőségek igénybevételi szándékaira, illetve az esetleges hiányosságokra 

kérdezett rá. 

A potenciális lehetőségek közé illesztettük a következőket:  

 gyógyíthatatlan betegség esetén egy fájdalomcsillapítást és teljes ellátást nyújtó 

gondozóházat  

 adott állapot esetén egy olyan, időskorúak ellátását biztosító otthont, amelyik teljes Hospice 

(fájdalomcsillapítás, lelki gondozás) ellátást is tud nyújtani  

 házi gyermek felügyelet (szakképzett gyermek felügyelet otthon teljeskörű ellátást 

biztosítva) 
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 párkapcsolati gondok esetén személyes szakmai segítséget, pl. mediátor, pár- vagy 

családterapeuta személyében 

 tapasztalatszerzés és jó tanácsok érdekében párkapcsolati tréninget, tanfolyamot. 

Ezeknél a kérdéseknél igen magas volt a nem tudom válaszok száma, illetve esetenként a válasz 

elutasítással is többen éltek. A válaszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

77. táblázat Igénybe venné-e…? 

 Igénybe 

venné  

(%) 

Nem 

venné 

igénybe 

(%) 

Nem tudja 

még 

(%) 

Nem 

válaszol 

(%) 

Sorrend 

Gyógyíthatatlan betegség esetén egy 

fájdalomcsillapítást és teljes ellátást nyújtó 

gondozóházat   

54,4 22,7 21,1 1,8 2 

Adott állapot esetén egy olyan, időskorúak 

ellátását biztosító otthont, amelyik teljes 

Hospice (fájdalomcsillapítás, lelki gondozás) 

ellátást is tud nyújtani   

57,1 22,7 18,6 1,6 1 

Házi gyermek felügyelet (szakképzett gyermek 

felügyelet otthon teljeskörű ellátást biztosítva) 

15,5 63,9 14,7 5,9 4 

Párkapcsolati gondok esetén személyes 

szakmai segítséget, pl. mediátor, pár- vagy 

családterapeuta személyében 

17,2 66,8 11,9 4 3 

Tapasztalatszerzés és jó tanácsok érdekében 

párkapcsolati tréninget, tanfolyamot 

15,3 69,1 11,8 3,8 5 

 

A szociális szféra lehetséges fejlesztési irányaiból az emberek többsége leginkább az idősellátás 

fejlesztését támogatná egy teljes körű ellátást nyújtó otthonnal, melyben hospice ellátást is tudnak 

nyújtani (646 személy venné igénybe ezt). Ezt követi gyógyíthatatlan betegség esetén nyújtandó 

hospice ellátás (615 fő), illetve a családterápia, mediátor szolgálat (195 személy). Legkevésbé 

igényelnék az emberek a házi gyermek felügyeletet (175 fő), és a párkapcsolati tréninget (173 fő).  

Valamennyi kérdésben a nők inkább támogatóbbak a férfiakhoz képest, bár ugyan ez igaz az 

elutasításokra, itt is minden esetben több a nő. Ennek oka egyrészt azért van, mert a mintában is 

valamivel több nő szerepel, illetve azért is, mert a bizonytalan (nem tudom) válaszok többségét a 

férfiak adják. Ugyanakkor a nem tekintetében korrelációt tapasztaltunk a házi gyermek felügyelet 

(p=0,006), a családterápia (p=0,010), és párkapcsolati tréning (p=0,030) esetén. Az adatok alapján a 

nők inkább igénybe vennék ezeket a szolgáltatásokat.  

A párkapcsolat viszonyában, minden kérdésnél a párkapcsolatban élők a támogatóbbak, vagyis a 

kapcsolatban élők inkább igénybe vennék az új szolgáltatásokat, mint akik kapcsolat nélkül élnek 

(azzal a megjegyzéssel, hogy a mintánkban szintén több a párkapcsolatban élő).  

Az életkor tekintetében már megosztottabb a kép. A kétféle hospice szolgáltatást egyértelműen a 65 

felett vennék szívesebben igénybe. Ugyanakkor a házi gyermek felügyelet, a családterápia és a 

párkapcsolati tréning potenciális ügyfelei a 35-44 éves korosztályból kerülnének ki. Érdekes adat, 

hogy a házi gyermek felügyelet szolgáltatásánál, - nem sokkal lemaradva a 35-44 éves 
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korosztályhoz (49 fő) képest, - érdekeltnek mutatkoznak a 65 felettiek is (43 fő). Ez azért izgalmas, 

mert esetükben a nagyszülőség feltételezhető, s az unokákban gondolkodva esetleg saját nagykorú 

gyermekeik könnyítése érdekében támogatnák ezt a szolgáltatást, különösen akkor, ha az unoka 

„vigyázásra” nekik nincs lehetőségük. Az életkor tekintetében korrelációs összefüggést is 

tapasztaltunk, mely szerint minél idősebb a megkérdezett, annál valószínűbb, hogy nem venné 

igénybe párkapcsolati gondok esetén szakmai segítséget (p=0,002), illetve a párkapcsolati tréningen 

sem venne részt (p=0,007). A legharmonikusabb eloszlást a párkapcsolati problémákra nyújtott 

szolgáltatások mutatnak, mert bár itt a legkevesebb érdekelt személy, de a korosztályi bontásokban 

nincsenek hatalmas differenciák, vagyis hasonlóbb az érintettség, különösen a párkapcsolati tréning 

esetében kiegyensúlyozottabb a különböző korcsoportok részvételi szándéka.  

A lehetséges szolgáltatások és az iskolai végzettség kereszttábláját adó adatokat vizsgálva úgy 

tűnik, itt tapasztaljuk a legnagyobb szóródást, bár így is tudunk némi képet adni a lehetséges 

összefüggésekről. Az általunk korábban minősített iskolai végzettségek alapján jellemzően a 

középfokú, érettségivel rendelkező csoportok a leginkább potenciális igénybevevők. Ez alól egy 

szolgáltatás a kivétel, mégpedig a párkapcsolati tréning, ami iránt a felsőfokú végzettségűek, vagyis 

a diplomások és az ahhoz közeli csoportok inkább érdeklődnek. A szignifikancia szinteket vizsgálva 

azt az általánost összefüggést találtuk, hogy minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál 

valószínűbb, hogy (a szolgáltatások tartalmától függetlenül) nem vennék igénybe a felsorolt 

szolgáltatásokat.      

 

A település szociális intézményeinek esetleges hiányosságára felvetett kérdésünkre, 124 ember 

(11%) igazolta vissza, hogy szerinte vannak még hiányosságok. 57,6% szerint nincs vele baj (651 

személy), míg 30,4% nem tudott erre választ adni (344 fő). 12 ember elutasította a válaszadást. 

Azok közül, akik hiányosságot jeleztek, többségében vannak a nők (64,5%). Bár nincs jelentős 

különbség az egyes iskolai végzettségi szintek között, de jellemzőbben a felsőfokú végzettségűek 

gondolják úgy, hogy van még mit fejleszteni a város szociális hálózatában. Itt szoros korrelációt 

találtunk, vagyis minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál valószínűbb, hogy az illető nem 

hiányol semmit a város szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásai közt (p=0,000). Ezen kívül a 

párkapcsolatban élők, illetve a 65 év felettiek azok, akik inkább javasolnák a fejlesztést. Az 

életkornál szintén szignifikáns összefüggést találtunk, vagyis minél idősebb az ember, annál inkább 

nem gondolja hogy hiányosság van a szociális ellátó rendszerben (p=0,007). 

Azok, akik hiányoltak valamit Zalaegerszeg város szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásai közül, 

112 értékelhető véleményt nyújtottak (12 személy nem adott érdemi választ). Az esetleges 

hiányosságra vonatkozó nyitott kérdésre kapott válaszok alapján a bejövő véleményeket kilenc 

kategóriába osztottuk be. Ezek elsősorban a feladat orientáltság alapján lettek behatárolva.   
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28. ábra A szociális szolgáltatások hiányára érkező válaszok megoszlása feladatok szerint (db válasz) 

 

 

A kördiagram mutatja, hogy a legtöbb választ a gyermekekkel kapcsolatban fogamaztak meg, ezek 

közül akadtak jellegzetesen olyanok, amik a már működő gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi 

hatáskörébe tartozhatnak, s olyanok – amit mi „egyéb-gyerek” kategóriának neveztünk el, – melyek 

szintén a gyerekek óvása és támogatása érdekében fogalmazódtak meg. Pár érdekes válasz közülük: 

„Iskolás gyerekek segítése lelki problémák esetén” [1943-as nő]; „Gyermekhotel (hétvégi 

gyermekelhelyezés)” [1963-as nő]; „Gyermekek elhelyezésére szolgáltatás arra az esetre, ha a 

szülőnek elintéznivalója van, és a gyermeket nem tudja magával vinni” [1934-es nő]; 

„Gyermekétkeztetés, ruházkodás, tanszertámogatás”  [1957-es férfi]; „az árva gyermekek az 

otthonokban (bentlakásos intézményekben) nem kapnak megfelelő támogatást (anyagi és lelki), 

azért, hogy a társadalomba be tudjanak megfelelően illeszkedni” [1978-as nő]; „A csellengő, 

csavargó gyermekekre jobban kellene figyelni” [1947-es nő]. 

A szabadidőszervezés, mint javítandó terület, elsősorban szintén a gyerekek hasznos és ellenőrzött 

szabadidő elfoglaltságára vonatkozó javaslatokat tartalmazza. Például: „Egy szórakoztatóközpont a 

városban kifejezetten a gyerekeknek” [1953-as férfi]; „Közösségi klubok fiatalok számára” [1968-as 

nő]. 

Az oktatás is szorosabban a gyermekek ügyéhez kapcsolódik, álljon itt is pár észrevétel: „Több 

lehetőség a továbbtanulásra. Ne csak a pénz domináljon” [1946-os nő]; „Ha az óvodák nyáron 

bezárnak, csak nagyon távoli óvodába lehet vinni a gyermeket” [1974-es nő]; „Sokba kerül az óvoda, 

nincs mentesség” [1952-es férfi]; „Az iskolarendszer nehezen tudja kezelni a tanulási zavarral küzdő 

gyermekeket, nincs támogatásuk, megfelelő segítségnyújtás” [1968-as nő]. 

A gyermekügy mellett a leginkább támogatott változtatási javaslat a már meglévő intézmények 

fejlesztése, több és/vagy magasabb színvonalú szolgáltatással. Leginkább az óvoda és a bölcsöde 
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kérdése dominál az intézményfejlesztések középpontjában is, amellett, hogy nagyon színes a 

további javaslatok köre. Többek között: „A meglévő gyermekotthonokra nagyobb beruházás 

kellene” [1942-es férfi]; „Fogyatékosok ellátása, képzése, munkahelyek” [1962-es nő]; „Az ellátásban 

több szociális dolgozónak kellene részt venni” [1970-es nő]; „Nem megfelelő a gyámhatóság 

működése” [1955-ös férfi]; „Bölcsőde hiány” [1943-as férfi]; „Hatékonyabb gyermekvédelmi ellátás, 

gyermekbántalmazások valamilyen úton való megakadályozása – pl. védőnői szolgáltatás ilyen 

szintű megerősítése” [1975-ös nő]; „Gyermekorvosként többször találkoztam bántalmazott 

gyermekkel vagy olyannal aki a felírt gyógyszeres kezelés ellenére sem kapta meg a kezelést. Lehet, 

jó lenne egy bővített védőnői szolgálat” [1979-es nő]. 

Az idősellátás is a kitüntetett területek között van: „Idős emberek számára elérhető házi 

betegellátás, az Ápolási Osztály bővítése” [1984-es nő]; „Idős betegek gondozóháza” [1956-os nő]; 

„Olyan idősek otthona, ahova be lehet jutni, ha az ember rá van szorulva” [1937-es nő]; „Kulturált, 

modern, EU színvonalú nyugdíjas és szociális otthon. Alzheimer kórral küzdőknek speciális 

gondozóház” [1977-es nő].  

A családsegítés körébe tartozó elemek között több, az egyszülős, illetve az egy gyermekes  családok 

helyzetére hívja fel a figyelmet. „Egyedül élő szülők családtámogatása” [1985-ös nő]; „Anyagi 

segítség” [1972-es nő]; „Apa-anya esélyegyenlőség gyermekelhelyezéskor” [1968-as férfi]; „Az egy 

gyermeket nevelő szülők hátrányban vannak a szociális segítségnyújtás tekintetében” [1978-as nő].  

Az egyéb vélemények közé azokat a problémákat és változtatási szándékokat tettük, melyeket vagy 

nem tudtunk besorolni sehova, vagy több problémát egyszerre érintett a válaszadó. Az egyéb 

válaszok esetén is újra és újra olvasható a gyermekek kérdésének érintése. „Segítség a hiperaktív 

gyermek ellátásában, segítség az asztmás gyermekek megfizethető sportolási lehetőségek elérésére” 

[1964-es nő]; „Sok családban nem figyelnek a gyerekekre (éjszakai kimaradozások)” [1964-es nő]; 

„Drog, fiatalkori alkoholizmus fokozottabb ellátása. Bántalmazottak fokozottabb ellátása, 

gyermekpszichiátria” [1974-es nő]; „Csellengők Háza, iskolai délutáni foglalkozások, 

gyermekvédelmi hálózat fejlesztése, gyermekprogramok” [1990-es férfi]. 

Összességében elmondható, hogy a szociális és gyermekvédelmi hiányosságokra reflektáló 

válaszok túlnyomó többségét a gyermekekre való fokozottabb odafigyelés jellemzi. 
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II.2.2.5. Értékek, vélekedések, attitűdök 

A kérdőív V. fejezetében olyan kérdéseket tettünk fel, melyek nem tartoznak szociális térkép 

hagyományos témái köré, és az itteni kérdések többsége a korábbi zalaegerszegi térképeknek sem 

volt sajátja. Ugyanakkor annyi közük mégis van a témához, hogy bizonyos szubjektív vélekedések, 

attitűdök kiolvashatók az egyén szociális élményeiről, illetve értékeléseiből. 

Egy település szociális helyzetét az objektív mérőszámokon túl a lakosság személyes életérzése is 

meghatározza, illetve érdekes mérője az is, hogy magának a lakosságnak milyen a hozzáállása a 

szociális segítségnyújtáshoz. Mennyire venne igénybe segítséget vagy sem, mennyire ítéli el azokat, 

akik segítségért folyamodnak, mit gondol az önkormányzat kötelezettségéről a szociális 

támogatások kapcsán, vagy mennyire tud lojális lenni mások problémái iránt. 

Ebben a fejezetben két nagyobb kérdést tettünk fel, melyet több részletben bontottunk ki.  

 

Az első kérdéshalmazban egy egyszerű attitűd vizsgálattal mértük fel, hogy az embereknek mi a 

véleménye általában a segítségnyújtásról- és kapásról.  

„Attitűdnek nevezünk bármely kognitív reprezentációt, amely összegzi egy attitűdtárggyal […] 

kapcsolatos értékeléseinket”
36

, vagyis olyan értékelő megállapítások, melyek meghatározzák, 

hogyan reagálunk a bennünket körülvevő világ dolgaira. Jelen kutatásunkban a konkrét 

attitűdtárgyunkat a segítségnyújtás- és kapás jelenti. 

A tárggyal kapcsolatos kognitív reprezentáció többfajta információt tartalmazhat. Így a 

szociálpszichológia az attitűd kifejezést felosztja az attitűdtárggyal kapcsolatos kognitív, affektív és 

viselkedéses információra. „A kognitív információ az, amit az emberek tudnak az attitűdtárgyról, 

vagyis az azzal kapcsolatos tények és hiedelmek.”
37

 Ez az ember vélt vagy valós tudása, vagyis 

vélemények és elképzelések az attitűdtárggyal kapcsolatban. „Az affektív információ az embereknek 

az adott tárggyal kapcsolatos érzéseit tartalmazza: az attitűdtárgy által kiváltott érzéseket és 

érzelmeket.”
38

 Ez a válaszosztály lényegében a kedvelés és nem kedvelés, a negatív és pozitív 

érzelmek két pólusán helyezkedik el. „A viselkedéses információ az embereknek az attitűdtárggyal 

kapcsolatos múlt-, jelen- és jövőbeli interakcióit tartalmazza.”
39

 Ez az ember viselkedési 

szándékaira és cselekvési elgondolásaira ad választ. Ebből az úgynevezett háromelemes 

attitűdmodellből az affektív (érzelmi) és a konatív (viselkedéses) megnyilvánulásokra kérdeztünk a 

segítségnyújtásra- és kapásra vonatkozóan.  

Ezeknek a kérdéseknek a legfőbb célja, hogy megnézzük, a lakosság általában hogyan áll a szociális 

segítés témájához. Ez abból a szempontból különösen indokolt, hogy tudjuk, vannak olyanok, akik 

                                                 
36

 Smith – Mackie 2004: 378. [Kiemelés tőlem: RA.] 
37

 Smith – Mackie 2004: 384.  
38

 uo. 
39

 uo. 
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a szociális rászorultságot az érdem vagy egyéb tényezők feltételei mellett tartják jogosultnak. Vagy 

léteznek olyanok, akik minden problémára önkormányzati, állami segítséget várnak.  

Az attitűd vizsgálatban Likert-skálát használtunk. Itt lényegében arról van szó, hogy a kérdőívben 

kijelentéseket fogalmaztunk meg, és arra kértük a válaszolókat, hogy döntsenek a „teljesen egyetért 

kategóriától” az „egyáltalán nem ért egyet” kategóriáig. A segítségnyújtáshoz- és elfogadáshoz 

kapcsolatos véleményekben a következő eredményeket kaptuk.  

 

29. ábra A segítségnyújtásról- és kapásról (%) 

 

 

Ha a kérdéseket homogenizáljuk, akkor azt tűnik ki az ábra eredményeiből, hogy az emberek 

inkább gondolják úgy, hogy mindenki próbálja saját erőből megoldani saját problémáját, mielőtt 

mások segítségét kérné. Ez alapján a legnagyobb egyetértés van abban a kérdésben, hogy a 

segélyezések nem oldanak meg semmit, s „nem segélyt kellene osztogatni, hanem lehetőséget kell 

adni az embereknek, hogy magukról tudjanak gondoskodni”. A minta 73,2%-a ezzel teljesen 

egyetért. Bár a teljes egyetértés kevésbé egyértelmű, de inkább támogatóak az emberek abban a 

kérdésben is, ami az előző állásfoglalást tovább erősíti, miszerint „aki akar, az segít magán minden 

élethelyzetben”. Itt a minta 56%-a az egyetértőkből került ki. Előbbieket nemcsak az általánosság 

szintjén gondolják az emberek, hanem saját magukra vonatkoztatva is. Eszerint az emberek jelentős 

része gondolja úgy, hogy ha bajba lenne, mindent elkövetne ezért, hogy a problémát maga oldja 

meg, és csak a legvégső esetben fordulna állami/önkormányzati segítségért. A minta 72,2%-a 

teljesen egyetért ezzel a véleménnyel. Abban is teljes az egyetértés, hogy ha a megkérdezett vagy 
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annak családja nehéz élethelyzetbe kerülne, akkor elsősorban hozzátartozói segítségét kérnének 

(70,5%).  

Annak feltétele, hogy csak viszonzási lehetőségre fogadjak el bárkitől segítséget, már jobban 

megosztja a megkérdezetteket, de az egyetértők aránya itt is jóval több (közel 70%-os) az ezt nem 

támogatókhoz képest. 

 

A kérdések csoportosításában a másik elemzési lehetőség, az állam, az önkormányzatok, a 

hatóságok támogatásban való részvételének, megítélésében nyílik. A legtöbb ide kapcsolt kérdésből 

az derül ki, hogy az emberek támogatóak bizonyos helyzetekben az állami, önkormányzati, hivatali 

közbelépések iránt. A megkérdezettek fele gondolja úgy (50,1%), hogy önkormányzati feladat az 

idősek megfelelő egészségügyi ellátása. Közel 60% gondolja azt, hogy a beavatkozást az 

önkormányzatoknak, szakhatóságoknak akkor is meg kell tenni, ha az érintettek ezt nem akarnák, 

vagy nem igényelnék. Mintegy 85%-os az egyetértők száma abban, hogy szükség esetén az 

önkormányzatoknak, hatóságoknak kell segítséget nyújtaniuk. A város hozzáállása a feltételekhez 

kötött segítségnyújtáshoz az adatok tanulsága szerint nem annyira szélsőséges, de egyértelmű, hogy 

kevésbé támogató, együtt érző, lojális. A kérdéssel, miszerint „az államnak, önkormányzatnak csak 

azokat kellene támogatnia, akik megérdemlik” a megkérdezettek 36%-a nem értett egyet, míg 60%-

a támogatta ezt az elképzelést. 

A válaszok tanulsága szerint úgy tűnik, hogy a város lakosságát reprezentáló mintánkban a 

segítségkapásról egyértelmű az az állásfoglalás, hogy mindenki próbálja először a maga oldaláról, 

saját vagy rokoni eszközökkel megoldani a problémáját, s csak utána vegye igénybe a hivatalos 

segítséget. Emellett az állami, önkormányzati, hatósági szerveknek bizonyos helyzetekben van 

beavatkozó, segítségnyújtó kötelessége, amiben azonban a „megérdemlés” szempontjait is 

figyelembe kellene venniük. 

 

Ebben a fejezetrészben a másik nagyobb kérdés az egyén szubjektív – elsősorban szociális - 

biztonságának megítélésére vonatkozott, melyet több szempontból közelítettünk meg. Ez a kérdés 

azért különleges, mert egyfelől az egyének személyes minősítését és véleményét tükrözi, vagyis azt, 

hogy az emberek mit tartanak jelenlegi élethelyzetükben biztos vagy biztosabb pontnak, illetve mi 

az, ami bizonytalanságot okoz számukra. Másfelől ez a kérdés beletartozik azon kérdések közé, 

melyet a korábbi szociális térképek is feltettek, így az összehasonlítást lehetővé teszi.
40

  

 

                                                 
40

 Az összehasonlításban az 1995-ös kérdezésnél 1-8-ig terjedően kellett rangsorolni a válasz-alternatívákat, míg ez a 

2001-es és a 2013-as adatfelvételnél 1-5-ig terjedő skálát jelentett. Mindhárom esetben az 1=teljesen bizonytalan, az 5 

vagy 8=teljesen biztos. Mindegyik felmérésben a középértékeket tekintettük a sorrend megállapítás alapjának. A 2013-

as vizsgálatban, ebben a kérdésblokkban nem vizsgáltuk a közbiztonságot, hanem a Zalaegerszegről szóló részben 

külön kérdeztünk rá, így ebben a dimenzióban az összehasonlítás hiányzik.  
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78. táblázat Szubjektív biztonságérzet
41

 

Mennyire tartja 

biztosnak… 

1995-1996 

(átlag 

érték) 

Sorrend 2001-2002 

(átlag 

érték) 

Sorrend 

 

2013-2014 

(átlag 

érték) 

Sorrend 

Válaszok 

száma
42

 

anyagi helyzetét 3,096 5 3,00 7 3,00 7 1100 

családi kapcsolatát 6,150 1 4,58 1 4,49 1 1065 

lakáshelyzetét 5,563 2 4,23 2 4,19 2 1104 

munkahelyét 2,805 6 3,59 4 3,27 4 710 

gyermeke jövőjét 2,553 8 3,34 5 3,05 6 805 

egészségügyi 

ellátását 

3,261 4 3,63 3 3,29 3 

1085 

 a békét 3,633 3 3,17 6 3,12 5 1081 

közbiztonságot 2,622 7 2,81 8 - - - 

 

Az összehasonlító táblázatból kiderül, hogy majd 20 év távlatából is az emberek a családi 

kapcsolataikat tartják a legbiztosabbnak, vagy másképpen, a legszilárdabb pontnak életükben, amire 

építhetnek. Ezt követi szintén változatlanul a három felmérésben a stabil második helyen, a 

lakáshelyzet biztonsága. Az egészségügyi ellátások biztonságát viszonylag stabilnak értékelik mind 

három kutatásban. 2013-ban a munkahely biztonságát tartják a legnagyobb bizonytalansági 

tényezőnek a megkérdezettek.   

A 2001 és 2013-as vizsgálatoknál lényegi változások nem tapasztalhatóak. Mindössze annyi történt 

a 12 év alatt, hogy a béke, a békesség a világon és határainkon belül megítélése némileg javult, 

ellenben a gyermekek jövőjének biztonságát kissé borúsabban látják a mostani megkérdezettek. A 

legnagyobb javulás és a legnagyobb romlás 1995-2013 viszonylatában az anyagi helyzet és a 

munkahely biztonsága értékelésében mutatkozik. Eszerint a jelentősebb pozitív változásnak tudható 

be az 1995-ös évhez képest, hogy a munkahely biztonsága miatt kevésbé aggódnak az emberek 

(vagy más miatt inkább nyugtalanabbak), ellenben az anyagi helyzet értékelése lecsúszott a teljesen 

bizonytalan kategóriába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Nadrainé 2002: 92. 
42

 A 2013-as kutatásban a középérték kiszámításánál az elemezendő adatokból kivettük azokat, akik nem válaszoltak, 

nem tudták vagy adott kérdés nem vonatkozott éppen rájuk, mert pl. nem volt gyermeke, vagy munkahelye. A korábbi 

szociális térkép anyagokból nem derül ki, hogy ezeket az adatokat hogyan kezelték a kutatók. 



 178 

Az anyagi helyzet tekintetében, a térképen mintegy megfelezve a kutatási körzeteket, az látható, 

hogy a város nyugati részén fekvő körzetekben nagyobb a biztonságérzet, mint a keleti körzeteknél.  

A lakáshelyzet biztonsága estén a legkevésbé aggódó Andráshida lakossága, míg a leginkább félti 

azt Pózva és Landorhegy körzeteinek népessége. 

Közepes nagyságú város révén önmagában a munkahelyek kapcsán kevésbé van relevanciája annak, 

hogy az egyes körzetek munkahelyi biztonságáról beszéljünk, ennek ellenére az egyes körzetekben 

élőknek a munkahelyéről való gondolkodásában kaphatunk egyfajta képet. A munkahelyük 

biztonsága iránt leginkább az Andráshidán, a Zalabesenyőben és Landorhegyen élők aggódnak. 

Kevésbé bizonytalanok ezzel kapcsolatban a páterdombiak, a pózvaiak, illetve a Bazita-Becsali és a 

Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele környékén élők.  

Az egészségügyi ellátás biztonsága iránt a legkevésbé a landorhegyi és a csácsbozsoki lakosság 

aggódik, míg béke kérdésben, kirajzolódó körzetes különbségek nem igazán tapasztalhatók. 
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A biztonsági kérdéseknél a 2013-as eredmények esetleges korrelációs összefüggéseit vizsgálva a 

kitüntetett demográfiai adatokkal, szignifikáns összefüggést tapasztaltunk több esetben is. Eszerint 

minél idősebb az ember, annál nagyobb biztonságot érez anyagi helyzetére (p=0,005); családi 

kapcsolatára (p=0,012); lakáshelyzetére (p=0,000), valamint munkahelye (p=0,000) és 

egészségügyi ellátása (p=0,011) iránt. Ez az összefüggés megfordul a gyermeke jövője iránt érzett 

biztonságnál, vagyis minél fiatalabb az illető, annál nagyobb a gyermeke pozitív jövője iránti 

bizalma (p=0,000). Az iskolai végzettség esetén is találtunk bizonyos korrelációkat. Minél 

magasabb az egyén iskolai végzettsége, annál jobbnak ítéli meg anyagi helyzetének biztonságát 

(p=0,000); lakáshelyzetét (p=0,002) és gyermeke jövőjét (p=0,017). Illetve minél alacsonyabb az 

iskolai végzettség, annál borúlátóbban látja munkahelye biztonságát (p=0,000) és egészségügyi 

ellátását (0,029). A családi állapot kapcsán a szignifikáns összefüggéseket nem az egyes családi 

állapot kategóriákban vizsgáltuk, hanem abban, hogy a párkapcsolatban lenni vagy egyedül élni 

kapcsán van-e korreláció a „biztonsági” kérdésekkel, feltételezve azt, hogy az emberek 

párkapcsolatban kevésbé találják bizonytalannak helyzetüket, mint ha egyedül lennének, illetve 

könnyebben veszik az egyes személyes gondokat. Úgy tűnik a kutatás eredményei alátámasztották 

ezt az előzetes feltevést. Eszerint a párkapcsolatban élők inkább gondolják teljesen biztosnak 

családi kapcsolatukat (p=0,00); munkahelyüket (p=0,00); gyermekeik jövőjét (p=0,00), illetve az 

egészségügyi ellátásukat (p=0,15) és a békét (0,027). A nemek tekintetében nem találtunk 

szignifikáns összefüggést az itt megfogalmazott biztonság kérdésével.    
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II.2.2.6. Párkapcsolat 

A szociális térkép műfajába nem igazán szokott beletartozni párkapcsolati kérdéssor. Ez a korábbi 

zalaegerszegi szociális térképekben sem található. Annak, hogy jelen kutatásban ennek szükségét 

láttuk, több indoka van. Egyfelől a párkapcsolat minősége igen szorosan érinti egy háztartás, s 

benne a tagok mentálhigiénés jólétét és biztonságérzetét. Másfelől a párkapcsolati jólét súlyos 

befolyással bír a gyerekekre, magára az egész család működésére, sőt a társadalom hangulatára is. 

Ahogy a régi öregek szokták mondani: „ha otthon rendben van minden, akkor bármivel meg lehet 

birkózni”. Végül, de nem utolsósorban, egyfajta szemléletváltást és napjaink szociális szférájának 

fejlődését látjuk abban, hogy egyre több intézményben nyújtanak lehetőséget párkapcsolati 

mediáció, családi konzultációk és pár- és családterápiák számára. Sőt már nem egyszer bírói vagy 

más hatósági szerv írja elő ezen eszközök igénybe vételének javaslatát/kötelességét.
43

 Zalaegerszegi 

vonatkozásában szűk keretei mellett ebben a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ élen 

jár. 

Mindezek hatása jött az ötlet, hogy felmérjük a település „párkapcsolati helyzetét”, a 

párkapcsolatban megmutatkozó konfliktusok előfordulási gyakoriságát és típusait. 

Az itteni kérdések többsége mindenkit megszólított, akinek valaha is volt párkapcsolata az életében. 

Arra kértük a válaszadókat, hogy akinek a kérdezés pillanatában van párkapcsolata, az arra 

vonatkozólag adja meg válaszait, akinek pedig nincs, de valaha volt párkapcsolata, az az utolsó 

ilyen kapcsolatára gondoljon a kérdések megválaszolásakor.
44

  Feltételeztük már a kérdezés elején, 

hogy itt magas lesz a „nem válaszolok” száma a kérdés intimitása miatt, illetve a válaszok nem 

szükségképpen fogják a valóságot fedni. Végül a kérdezés során pár előfeltevésünk igazolást nyert, 

amennyiben voltak olyanok, akik ezt a blokkot teljesen kihagyták, elsősorban olyan idős személyek, 

akik már nagyon régen elvesztették párjukat, s hosszú ideje nincs semmilyen párkapcsolatuk, s nem 

szívesen válaszoltak erre a kérdésre. Természetesen ezt tiszteletben tartottuk, s mindazok kérését is, 

akik bár aktív korúak voltak több tekintetben is, de nem kívántak beszélni erről.  

 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakorisággal fordul elő életében párkapcsolati konfliktus, az 1131 

főből 877 fő válaszolt (a minta 67%-a). Azt szokták mondani, hogy nincs olyan párkapcsolat, 

amiben ne lenne időnként gond. Esetünkben ezt az adatok, ha nem is megcáfolandón, de kedvezőbb 

színben mutatják. A számok tanulsága szerint a válaszadók párkapcsolata viszonylagos 

harmonizációban zajlik. Mondhatni magas volt azok száma, akiknek nem volt még jelenlegi 

                                                 
43

 Többek között az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.§ (4) f): A családsegítés 

keretében biztosítani kell […] a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat. [Kiemelés tőlem: RA.] 
44

 Párkapcsolat alatt értve mindkét esetben a minimum 6 hónapos együttélést. 
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párkapcsolatában gond, vagy soha nem volt kapcsolati konfliktusa együtt élő párjával. Ők a 

válaszadók közel 30%-át adták ki. Emellett szintén nagyon magas volt azok száma, akik 

párkapcsolati konfliktusaik előfordulási gyakoriságát a ritka jelzővel illették. Ők a válaszadók több 

mint felét tették ki (54,7%). Alig 10% körüli a nagyobb gyakorisággal elszenvedők aránya, s 2% 

azok megjelenése, akik rendszeresen élik (élték) meg a párkapcsolati konfliktust.  

 

30. ábra A párkapcsolati konfliktus gyakorisága  

       

Tovább bontva a vizsgálati kört, megnéztük azt, hogy azok, akik viszonylag nagyobb 

rendszerességgel számoltak be párkapcsolati konfliktusukról, kik is valójában. Összevonva az „elég 

gyakran” és a „rendszeresen” kategóriákat, 101 személyt kaptunk. A válaszadók mintájában (877 

személy közül), 11,51% érintett, ez a férfiak 4,3%-át (37 fő), illetve a nők 7,3%-át (64 fő) adja, 

vagyis a nők közel felével nagyobb gyakorisággal számolnak be rendszeresebb párkapcsolati 

konfliktusról.  

A családi állapot tekintetében rendszeresebb párkapcsolati konfliktusról a házastársukkal együtt élő 

házasok (39 személy, 4,4%), és az egyedül élő elváltak (24 fő, 2,7%) számoltak be, őket követve a 

párkapcsolatban élő hajadonok/nőtlenek (15 személy, 1,8%).  

Az iskolai végzettség tekintetében a középfokú végzettséggel rendelkezők jeleztek nagyobb 

rendszerességű párkapcsolati konfliktust. Köztük is 17 (2%), szakközépiskolai érettségivel 

rendelkező személy, illetve 20 (2,3%), gimnáziumi érettségit magának tudó megkérdezett.  A 

leginkább érintett az iskolai végzettségek körében a befejezett szakmunkásképzős, szakiskolás 

végzettség. Az ilyen végzettséggel rendelkezők közül 25 személy (2,9%) jelzett gyakoribb 

párkapcsolati gondot. 
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Az életkor viszonyát vizsgálva érdekes eredmény, hogy a legnagyobb rendszerességű párkapcsolati 

konfliktust a 65 év feletti idősek jeleztek (32 fő, 3,7%). Ahogy egy másik - nyitott - kérdésnél 

olvashattuk (55. kérdés egyéb), sejthető, hogy ez a gyakoriság az „időskori apró civakodás”-nak, 

zsörtölődésnek tudható be.  

Az életkor tekintetében nagyon erős korrelációt találtunk, vagyis minél fiatalabb a személy, annál 

nagyobb gyakoriságú a párkapcsolati konfliktus (p=0,000). A nem, a családi állapot és az iskolai 

végzettség tekintetében szignifikáns összefüggést nem találtunk. 

 

Körzetes bontásban azt tapasztaljuk, hogy a konfliktusok előfordulás gyakoriságában Zalabesenyő 

és Andráshida lakossága áll a legjobban, amennyiben itt kitűnik azok aránya, akiknek még sohasem 

volt párkapcsolati konfliktusa. Emellett a rendszeres kapcsolati konfliktusok terén a 

Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele összevont körzet áll a legrosszabbul, esetükben a többi 

körzethez képest jóval magasabb a mindennapos párkapcsolati konfliktus előfordulása. 
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Vizsgálatunkban nemcsak a párkonfliktusok mennyiségét, hanem annak minőségét is kutattuk az 

okok tükrében. Kérdésünkben 16 lehetőséget adtunk meg a párkapcsolati konfliktusok esetleges 

háttér motivációra, és megkértük a válaszolókat, hogy maximum 5 jellemző okot válasszanak ki a 

saját kapcsolatukra kivetítve.  

 

79. táblázat A párkapcsolati konfliktusok sorrendje 

Párkapcsolati konfliktusok lehetséges okai Kapott átlag érték Sorrend 

pénzügyi problémák (beleértve a munkanélküliség gondját)  1,5680 1 

háztartási teendők, női/férfi feladatok elvégzésének hiánya és/vagy 

aránytalansága 

1,5959 2 

kevés idő fordítása a családra 1,7039 3 

eltérő gondolkodás a gyermekvállalás kapcsán, gyermeknevelésből 

adódó probléma 

1,8156 4 

após, anyós vagy más személyek beleszólása életünkbe 1,8194 5 

nem tudjuk megbeszélni dolgainkat, problémáinkat 1,8212 6 

nincs elegendő idő/kapott idő a saját hobbira, barátokra 1,8566 7 

közös érdeklődési kör, közös célok hiánya 1,8771 8 

egymás iránti szeretet hiánya vagy a szeretet kimutatásának hiánya 1,8827 9 

hűtlenség, egy harmadik személy felbukkanása   1,9013 10 

kölcsönös tisztelet, megbecsülés hiánya 1,9032 11 

élvezeti szerek és/vagy bizonyos viselkedések irányában megmutatkozó 

szenvedély (pl. alkoholizmus, szerencsejáték, internet függőség, 

kábítószer-használat) 

1,9218 12 

megfelelő lakás problémája, nincs saját élettér 1,9236 13 

harmonikus szexuális élet problémája 1,9553 14 

eltérő társadalmi származás, vallási hit, politikai meggyőződés 1,9758 15 

egyéb 1,9646  

 

A „Top 5”-be tartozik első helyen, napjaink legégetőbb gondjaként, a pénzügyi probléma. Az ebben 

a kérdésben válaszadó 537 személyből (a teljes minta 47,48%-a) 232 fő (43,2%) említette ezt 

súlyosabb gondként párkapcsolatában. Látható, hogy a pénzügyi nehézség párkapcsolati 

problémaként, és egyéni biztonsági problémaként
45

 is megjelenik kutatásunkban.  

A második helyen (40,4% említéssel) a férfi-női viszonyok örök klasszikus párharca áll, hogy ki és 

mit és milyen arányban végezzen a háztartási teendők közül. Mi számít női és mi számít férfi 

feladatnak; vagy mennyire a klasszikus szerepkörök alapján működik a család; a háztartási teendők 

tekintetében is már nagyobb a nemi egyenlőség a családon belül, vagy még mindig a történelmi 

nemi tradíciók működtetik a háztartást? Ezek a gender kérdések mind ott vannak ebben a 

problémában, s a kapott eredmények alapján úgy tűnik, hogy a mi megkérdezetteinknek is 

komolyabb problémát okoz párkapcsolatában.  

                                                 
45

 Lásd kérdőív 53. kérdésre adott válaszok. 



 190 

Az olyan örök párkapcsolati problémaként ismert szempont is megjelenik a kiemelt öt nehézségben, 

mint „a családra fordított kevés idő” (29,6%). E mögött egyaránt feltételezhető a munkahelyen 

eltöltött egyre hosszabb idő mindkét pár részéről; vagy annak klasszikus esete, hogy az otthonon 

belül is csökken az egymásra fordítható idő, esetlegesen a nő többedik műszakja miatt, vagy azért a 

jogos kérésért, hogy s férfi otthon pihenni szeretne, s nem aktívan kivenni részét a család 

működéséből; vagy kevés az együtt töltött aktív szabadidő, akár az anyagi nehézségek miatt.  

Az ötödik helyre befutó klasszikus „após-anyós probléma” (18,1%) itt sem marad el, mint 

kitüntetett párkapcsolati probléma.  

Érdekesség és nem várt eredmény, hogy az öt legkritikusabbnak érzett párkapcsolati gondok 

negyedik helyére került „a gyermekvállalás kapcsán érzett eltérő gondolkodás, és a 

gyermeknevelésből adódó problémák” együttes kategóriája (18,4%). Utóbbi problémák esetén a 

gondok szociális kezelése, a professzionális segítő beszélgetés lehetősége, adja magát.       

Tovább böngészve a kapott adatok között, pár említésre méltó eredményt érdemes még kiemelni. 

Egyértelmű, hogy napjaink párkapcsolati kérdésében nem játszik szerepet az eltérő társadalmi 

származás, vallási hit, politikai meggyőződés. Ezek a lehetséges problémák az összesített sorrend 

utolsó helyére kerültek. Csak 13 személy emelte az öt jelentősebb probléma közé. Nem valószínű, 

hogy ez azért nem jelentős szempont itt, mert az emberek tudatosan választanak párt maguknak, és 

törekednek a párkiválasztási szempontok mögé tenni a közös társadalmi, vallási vagy politikai 

meggyőződést. Valószínűbb feltevés az, hogy ezek a korábban nagyon is számító és nemegyszer a 

pár kiválasztását eldöntő szempontok, elvesztették jelentőségüket egyrészt a szabadabb 

párválasztási lehetőségek miatt, másfelől a nagyobb fokú társadalmi és egyéni tolerancia, a 

„másság” elfogadása miatt. Érdekes eredmény az is, és az előzetes feltevését a kutatónak 

megdöntötte, hogy nem került bele az első öt probléma közé a hűtlenség problémája (10. helyezett), 

illetve a szexuális problémák szempontja is hátul szerepel a gondok között (14. helyezett). Az egyéb 

válasz lehetőséggel 19 ember élt (3,5%). Itt olyan elemeket emeltek ki az emberek, mint: a „pitiáner 

apró dolgok” [1970-es nő] (8 ember jelzett hasonlót), több válaszadó az időskori problémákat emelte, 

míg megint mások a napi stresszt, fáradtságot, kimerültséget. S akadtak egyéni válaszok is, mint: a 

„női logika” [1987-es férfi]; „hazudozás, bizalmatlanság” [1990-es nő], „szakmai viták” [1951-es férfi], 

illetve a „kamaszkorban lévő gyermek miatt kialakult konfliktus” [1974-es nő]. 

        

A felmérés során vizsgáltuk a párkapcsolatok milyenségét abban a tekintetben is, hogy a párok 

között milyen a bizalom foka, az együttműködés lehetősége, illetve a közös aktivitás. 
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31. ábra A párkapcsolatok minősége (%) 

 

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek párkapcsolataiban egyértelműen 

működik a bizalom légköre, alig akad olyan válaszadó, aki nem tudná nyíltan megbeszélni párjával 

problémáját (utóbbi 132 személy a 877-ből). A problémamegoldó képesség a nagy többségnél az 

együttműködésre épül, s a közös aktivitás is meg van a legtöbb válaszadónál a szabad idő 

eltöltésénél. Tovább erősíti a képet, hogy 124 ember akadt „csak”, aki párkapcsolatában komoly, 

megoldásában időben elhúzódó problémáról számolt be.  

 

A párkapcsolati vizsgálati rész végén egy olyan kérdést tettünk fel, amire csak azoktól vártunk 

választ, akik a kérdezés pillanatában is párkapcsolatban éltek. Itt 766 fő válaszolt (58,42%), s 

köztük is igen magas volt a nem válaszolók száma, ami adódott a kérdés nagyobb intimitásától. 

Ebben a kérdésben lényegében a kapcsolat nehézségeire való kevésbé kedvező megoldási 

alternatívákra kérdeztünk rá. A párkapcsolati gondok kevésbé jó, és alternatív megoldásainak 

tekintettük a kapcsolat szüneteltetésének lehetőségét, annak nyitottá tételét, illetve a megszakítás, 

válás gondolatát. 

A megkérdezettek „üzenete” egyértelmű, miszerint a döntő többség problémamegoldó eszközei 

között nincsenek benne a vizsgált, klasszikusnak kevésbé módható utak, s ez igaz az inkább 

hagyományosnak tekinthető elválás/válás lehetőségére is. Arra gondolva, hogy ma Magyarországon 

szinte minden második házasság válással végződik, az itt kapott arány igencsak kedvező, s egyben 

elgondolkodtató. 
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32. ábra A párkapcsolati problémák alternatív megoldásai (fő) 
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II.2.2.7. Zalaegerszeg 

Kérdőívünk utolsó kérdésblokkjára adott válaszai, Zalaegerszeg város megkérdezett lakosságának a 

településről szóló véleményét tükrözi. Ebből a fejezetrészből több minden leszűrhető a 

megyeszékhelyről, többek között az, hogy mennyire mobilak az emberek, vagyis a be- és 

kiköltözök száma és jellegzetességei hogyan alakulnak. Elképzelést kapunk arról, hogy hányan 

tervezik a város elhagyását, vagy, hogy mi az, amit fejlesztésre támogatnának és mit nem. Színes 

csokrát kapjuk annak is, hogy ki mit szeret a városban, illetve abban a körzetben, ahol él, illetve mi 

az, amit nem szeret tágabb és szűkebb lakókörnyezetében, ami gondot okoz mindennapi életében. 

 

Akiket megkérdeztünk, azok  közel fele vagy születése óta a városban él (a minta 49,2%-a, 556 

személy), vagy húsz évnél régebben helyi lakos (39,6%, 448 fő). Az ennél rövidebb ideje a 

megyeszékhelyen lakó a megkérdezettek 10,8%-a (121 személy). Mindez azt a feltevésünket 

alapozza meg, hogy azok, akik válaszoltak, hosszú múlttal és jelentős számú élményekkel, 

benyomásokkal rendelkezhetnek a városról, így válaszuk megalapozottsága erősnek tűnik. 

 

A válaszok sorában megnéztük, hogy azok, akik születésük vagy a legrégebb óta a megyeszékhely 

lakosai, kik is valójában, jellemzően milyen demográfiai csoportból érkeztek. 

 

 

80. táblázat A hosszabb ideje Zalaegerszegen élők demográfiai ismérvei 

 

Itt élés hossza 

Demográfiai dimenziók 

Nem Életkor Családi állapot Iskolai végzettség 

20 évnél régebben inkább férfiak 

289 fő (25,6%) 

inkább az idősek (65 

felett) 

344 fő (30,4%) 

inkább a 

házastársával együtt 

élő házasok 

268 fő (23,7%) 

inkább a befejezett 

szakmunkásképző, 

szakiskola 

végzettségűek 

99 fő (8,8%) 

Születése óta inkább nők 

283 fő (25%) 

inkább a „fiatal 

középkorúak” 

139 fő (12,3%) 

inkább a 

házastársával együtt 

élő házasok 

211 fő (18,7%) 

inkább a befejezett 

szakmunkásképző, 

szakiskola 

végzettségűek 

114 fő (10,1%) 

 

Vizsgálva a földrajzi mobilitás lehetőségét, - az előző kérdéssel összhangban – egyértelmű, hogy a 

megkérdezettek többsége őslakos. vagyis tősgyökeres zalaegerszegi, aki itt született, és soha nem 

hagyta el szülőföldjét. 537 személy (47,5%) születése óta Zalaegerszegen él, ez az adat 2001-ben 

valamivel kevesebb, 42,2%. Az adatokból kiolvasható, hogy a megyeszékhely vonzza a 

betelepedőket is, akik bár nem itt születtek, de végül a települést választották lakóhelyül (504 

személy, 44,6%). Ez az adat ugyanakkor a 2001-es felméréshez képest több mint 10%-os 

csökkenést mutat, vagyis csökkent a bevándorlók száma, s mögötte feltételezhető indokként a város 
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vonzásának csökkenése áll. 2001-ben 57,6% a beköltöző
46

. A legkevésbé jellemző a mostani 

megkérdezettek között, hogy ki- és visszaköltözött volna. Összesen 86 személy jelezte (7,6%), hogy 

Zalaegerszegen született, majd elhagyta a várost, s végül újra visszatért. 

A vizsgált körzetekben, a földrajzi mobilitásban legkevésbé a falusias jellegű városrészek érintettek, 

az élen Pózva, majd Zalabesenyő, a Kaszaháza/Nekeresd/Neszele/Ságod összevont városrészek és 

Andráshida. Míg a legvonzóbb a betelepedők számára (legalábbis többsége most ezekben a 

körzetekben él) Bazita-Becsali környéke, a Kertváros, Csácsbozsok és Landorhegy. 
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Érdekes kérdés azt megnézni, hogy a mintánkba kerülő Zalaegerszegre beköltöző 504 személyt mi 

vonzotta a megyeszékhelyre, illetve mennyit „nyertünk velük”. 

 

33. ábra Miért telepedett le Zalaegerszegre? (fő) 

 

A döntő motívum, mely ide vonzotta a betelepedőket, a kedvezőbb munkalehetőség (37,7%). Ez 

annak fényében ellentmondásos eredménynek tűnhet, hogy ugyanezen adat az elköltözés mögött is 

ott húzódik, illetve az egyik legégetőbb problémának találják az itt élők egy későbbi kérdésben. 

Ugyanakkor majd látni fogjuk, hogy a beköltözök többsége Zalából jött, vagyis a környékbeli 

kisebb településekről, ahonnan még a megyeszékhely lehetősége is többnek tűnik, mint amit maguk 

mögött hagynak. Szintén a beköltözést és a letelepedést erősíti a városhoz köthető 

párkapcsolati/házassági viszonyok (25%). A kedvezőbb lehetőségek között említik még a 

válaszadók a lakáshoz jutást (11,9%), illetve a még nagyobb csoportot képviselő egyéb 

kategóriában, döntően a szülők, a család költözése áll (a 49 főből 33 személy) a beköltözés mögött.   

A korábbi vizsgálati eredmények alapján a beköltözők motivációja megváltozott 2013-ra. Míg 

1995-ben és 2001-ben a városba költözés leggyakoribb oka a lakásvásárlás és építés volt, addig 

esetünkben ez a harmadik helyre szorult. Helyette a munkavállalás válik a leggyakoribb oknak, 

amiért Zalaegerszeget választották lakhelyül az új beköltözők, olyannyira, hogy bár az elmúlt két 

lekérdezés adataiban is fontos szempont volt a munkavállalás, de az elmúlt közel 20 évben most 

jelentkezett ez a motiváció a legnagyobb arányban. 1995-ben 29,9%-ék vallotta ezt, 2001-ben ez 
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lecsökkent 26%-ra, 2013-ra pedig a megkérdezettek már 37,7% jelölte meg beköltözése okaként a 

munkalehetőséget. Mindez arra is utalhat, hogy a város szűkebb-tágabb vonzáskörzetében tovább 

csökken a munkalehetőségek száma, s jelentős tömegek gondolják úgy, hogy maga a város 

munkaerőpiaca képes felszívni őket. A beköltözők motivációi mögött, míg csökkent a 

házasságkötés/párkapcsolati indok (7%-al), addig közel a duplájára nőtt a tanulás/továbbtanulás 

miatt ide költözők száma, ami a város egyre terjeszkedőbb és sokszínűbb felsőoktatási piacának is 

betudható. 

81. táblázat A Zalaegerszegre költözés oka 

Beköltözés okai 1995 (%) 2001 (%) 2013 (%) 

lakásvásárlás, építés, lakáshoz 

jutás 

30 31,5 11,9 

munkavállalás 29,9 26 37,7 

tanulás 3 3,3 6,1 

házasságkötés/párkapcsolat 19,4 18,9 11,9 

katonai szolgálat 1,5 2,4 0,8 

rokonaim élnek itt - - 3,1 

magánéleti válság - - 2,7 

több ok együtt 7,4 5,3 - 

egyéb 8,3 10,7 9,7 

válaszadó összesen (fő) 609 578 504 

   

Ahogy korábban már említésre került, a betelepedők 65%-a (327 személy) a megyéből érkezett. Az 

adatokból kimagaslik még a szomszédos Vas megyéből 44 személy (8,8%), míg Pest megyéből 34 

fő érkezett (8,7%). A további kiindulási megyéket az alábbi ábra mutatja. 
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34. ábra A betelepedők indulási helye (fő) 

 

Az, hogy egy település vonzó-e más, nem itt születő ember számára, nemcsak idegenforgalmi vagy 

gazdasági szempontból fontos. Kiemelt jelentőségű - a beköltözés kapcsán - a település 

lakosságszáma miatt is, különösen, ha az település elöregedő, kevés gyermek születik, vagy erőtlen 

a fiatalokat megtartó képessége. Ugyanakkor a kérdésnek van egy másik oldala is, az, hogy a 

betelepedők milyen kedvező paraméterekkel érkeznek, illetve mennyire találják meg helyüket és 

gazdagítják adott települést képességeikkel, adottságaikkal. Ezek mérésére adott kutatás most nem 

tért ki, de pár demográfiai adat lehetőséget nyújt arra, hogy némi képet kapjunk arról, az egykor 

beköltözők kik is valójában, most hol tartanak.  

Az 504 beköltöző személyt jellemzően a nők alkotják. A letelepedők 64,3%-a nő (324 fő), 35,7%-a 

(180 személy) férfi. Napjainkra az életkort tekintve ezek az emberek jellemzően az idősebb 

korosztályból kerülnek ki. 70%-uk (353 fő) 65 év felett van. Közel 60%-a (301 fő) házastársával 

együtt élő házas. Ez abból a szempontból jó hír, hogy bár a többség 65 felett van, de a többség 

házasságban, és nem özvegységben él. Az iskolai végzettség tekintetében a szakmunkásképzőt, 

szakiskolát végzetteket prezentálják, a beköltözők 22%-a kerül ki közülük (111 fő), illetve a 

második leggyakoribb iskolai végzettség körükben a szakközépiskolai érettségi (89 személy, 

17,7%).  

 

A kis időre elköltözők döntő többsége Zala megyében maradt (42 személy, 49%). Szintén nem ment 

messze 6 személy, akik Vas megyében kötöttek ki egy kis időre, 3 ember külföldön boldogult, és 14 
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személy a fővárosba költözött. A maradék 1-1 ember jellemzően egyéb dunántúli megyékbe tette át 

székhelyét. 

A miérteket kutatva, a válaszok bár kis létszámokkal erősen megoszlanak, de az látszik, hogy az 

emberek jellemzően a továbbtanulás miatt hagyták el egy kis időre az otthonukat. A még nagyobb 

kategóriát feltöltő egyéb válaszok jellemzően rokonsági indokokat tartalmaznak, például a szülők 

költözésének okát (9 fő), vagy, hogy a szülők, nagyszülők máshol laktak (7 személy). 

 

35. ábra A ki- és visszaköltöző válaszadók otthon elhagyásának okai (fő) 

 

Ugyanezek az adatok másként jelennek meg, ha azt kérdezzük, hogy miért tért vissza a településre, 

miután rövidebb vagy hosszabb időre elhagyta azt. Látható, hogy a hazahívó szó között van a 

párkapcsolat és a településen kapott munkalehetőség, illetve, hogy rokonok várták az elmenőket, 

továbbá a lakhatás kedvezőbb esélye. Az egyéb kategóriában itt is inkább a szülők költözését 

jelölték meg.  
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36. ábra Miért jött vissza? (fő) 

 

 

Kitüntetett kérdésként fogalmaztuk meg az elköltözés tervét. A település számára kedvező adat, 

hogy a kérdezés pillanatában a megkérdezettek 84,8%-a (959 személy) nem hagyná el a várost, s 

„csak” 8,9% (101 személy) jelezte, hogy tervezi az elköltözést. 68 személy (6%) még nem tudod 

erre választ adni, s 3 fő megtagadta a válaszadást.  

Elköltözésben inkább a nők gondolkodnak (54 fő, 53,5% szemben a férfiak 47 fős létszámához, 

46,5%).  

Ami rossz hír, hogy a város elhagyását kiemelt módon a fiatal korosztály támogatja. Az elköltözést 

tervezőkből a 18-24 év közöttiek 30,7%-ban (31 fő) szerepelnek, a 25-34 év közöttiekből pedig 

29,7% (30 személy) jelezte ugyanezt. Az elhagyást tervezők 60%-a a fiatal felnőttek sorából került 

ki. Nyilván ebben az első korosztálynál elsősorban olyan motivációk lehetnek, mint a 

továbbtanulás, míg az idősebb fiatal felnőtteknél a munka miatti elvándorlás szerepelhet okként. Az 

életkor tekintetében szignifikáns összefüggést is találtunk, vagyis minél idősebb a személy, annál 

inkább nem tervezi a város elhagyását (p=0,016).  

Az előző adatból érthető az is, hogy az elköltözők többsége - fiatal korúk miatt - elsősorban a 

hajadon/nőtlen kategóriából vannak. 54 személy (53,5%) párkapcsolat nélkül, s 10 személy (9,9%) 

párkapcsolatban. Összességében az összes elköltözést tervező esetén a párkapcsolat nélküliség 

dominál (61 személy a 101-ből, 60,6%), ez azért jelentős adat, mert esetükben előállhat az a 
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hipotézis, hogy a más településre való költözéssel máshonnan származó párkapcsolatuk lesz, s 

emiatt nem szükségképpen térnek vissza a szűkebb szülőföldjükre.  

Az iskolai végzettség tekintetében az elköltözők jellemzően képviselik a középfokú vagy ennél 

magasabb iskolai végzettségűeket. Az érettségivel rendelkezők közül 37 személy jelezte ez irányú 

terveit (36,7%), illetve a főiskolai diplomások 13,9%-a (14 személy) gondolkodik hasonlóban.  

Tovább boncolva az elköltözést tervezők milyenségét, az is kiderül, hogy jellemzően a tősgyökeres 

egerszegiek mennének el, vagyis, akikre eddig nem volt jellemző a földrajzi mobilitás (67 személy, 

66,3%), a beköltözőknél ez az arány 23,9% (24 személy), míg a már egyszer elköltöző, majd 

visszatérők közül 10 ember jelezte ilyen irányú szándékát (10%).     

Körzetes bontásban a kicsiny elemszámok miatt nem igazán van differenciált kép az elköltözést 

tervezők kapcsán, az azonban kitűnik az alábbi térképből, hogy az összes körzet közül Pózva 

lakossága az, amelyik a legkevésbé motivált otthona elhagyásában.  
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Egy település élhető kereteibe elengedhetetlenül hozzá tartozik az itt tapasztalt közbiztonság és 

balesetbiztonság. Különösen előbbi esetében nagyon fontos, hogy mivel találja magát szembe a 

helyi lakos nemcsak általában a településen, hanem szűkebb lakókörnyezetében, illetve otthonában. 

Ennek felmérésére tettük fel a közbiztonságra vonatkozó kérdéseket, melyet egy 5 fokú skálán 

kellett minősíteni (1=egyáltalán nem biztonságos; 5=nagyon biztonságos). 

 

37. ábra Mennyire biztonságos…? (%) 

  

Az ábra tanulsága szerint az emberek annál biztonságosabbnak ítélik meg a környezetüket, minél 

ismerősebb, közelebbi velük a kapcsolata. Ez alatt azt értjük, hogy a bűnözés vonatkozásában a 

legbiztonságosabbnak az emberek az otthonukat találják, ezt követi a környék, ahol élnek, és a 

legutolsó helyen maga a város áll. Ugyanez áll a balesetbiztonság szempontjára is, ahol a 

megkérdezettek inkább találják biztonságosabbnak balesetbiztonság szempontjából a környéket, 

ahol élnek, magával a teljes városi balesetveszélyességhez képest.  

Ha egymáshoz képest az egyes helyzeteket biztonság szempontjából vetjük össze, akkor a 

következő sorrendet kapjuk.  
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82. táblázat Mennyire tartja…? 

Szempont Átlag Sorrend 

biztonságosnak a várost a bűnözés vonatkozásában 3,4845 5 

biztonságosnak a környéket, ahol él a bűnözés vonatkozásában  3,6985 3 

otthonát biztonságosnak a bűnözés vonatkozásában 3,9699 1 

a várost biztonságosnak balesetbiztonsági szempontból? 3,6428 4 

biztonságosnak a környéket, ahol él baleset biztonsági szempontból  3,7560 2 

 

A táblázat adatai alapján leszűrhetjük, hogy az emberek a legnagyobb biztonságban, otthonukban 

érzik magukat, míg a legkevésbé van komfort érzetük a közbiztonság szempontjából a város 

egészében. A város megítélése közbiztonság szempontjából egy erős közepes eredményt kapott. 

A település, illetve az egyes településrészek baleseti és közbiztonsági minősítése erősen szubjektív 

alapú. Régóta ismert kriminológiai tény, hogy a lakosság közbiztonság érzete és a tényleges 

bűnözési mutatók többnyire nem fedik egymást. Az emberek általában felülbecsülik a bűnözés 

mértékét, s rendszerint mástól félnek, mint akiktől kellene, vagyis akik által valóban megvalósul a 

bűncselekmény elkövetése. A baleset, de még inkább a bűnözési félelem nagymértékben függ attól, 

hogy kivel mi történt, ki-mit hallott ezzel kapcsolatban, mások élménye mit tesz hozzá az emberek 

véleményéhez, vagy akár az is befolyásolja, hogy adott körzetben (különösen, ha az nagy 

kiterjedésű) adott személy hol él. Az alábbi eredmények realitását nyílván az erősítené meg 

leginkább, ha felhasználnánk a város kriminálstatisztikáját, s összevetnénk a lakosság szubjektív 

biztonság érzetét, a területileg objektíve megvalósult baleseti és bűnözési adatokkal. Erre most nem 

adódott lehetőség, de ettől még nagyon fontos mutató a lakosság szubjektív minősítése, hiszen az 

egyén lakóhelyéhez kapcsolódó élhetőségének átélése van mögötte.  

Körzetes bontásban egyértelműen Andráshida lakossága értékeli a legkedvezőtlenebbül szűkebb 

lakóhelyét a baleset szempontjából, míg a legkevésbé tartja ezt problémásnak Landorhegy, 

Kertváros, Páterdomb Csácsbozsok és Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele lakossága.  

Érdekes módon a bűnözés vonatkozásában szintén Andráshida lakossága az, mely a 

legkedvezőtlenebbül ítéli meg helyzetét, mellé felzárkózva, Pózva és Csácsbozsok. A kriminalitás 

miatt a legkevésbé aggódó körzetek Kaszaháza/Nekeresd/Ságod/Neszele, Bazita-Becsali és 

Páterdomb lakossága.   
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Az egyik legizgalmasabb témaként tettük fel azt a kérdést, hogy mit tartanak az emberek 

Zalaegerszegben előnynek, elismerésre méltónak, és mit hátránynak, problémának.
47

 Ahogy a 

korabeli térkép fogalmaz: „Zalaegerszeg városa, mint életkeret erősen befolyásolja az itt lakók 

lehetőségeit, közérzetét, kijelöli az érvényesülés útját, előnyöket és hátrányokat egyaránt magában 

hordoz.”
48

   

 A válaszadók a nyitott kérdésre adott szabadon megfogalmazott válaszként véleményezték, hogy 

milyen jót és rosszat jelent számukra a település. Az instrukcióban mindössze annyit kértünk, hogy 

maximum három „legjobb” és három „legrosszabb” dolgot adjanak meg, s ezeket rangsorolják. 

Természetesen arra lehetőség volt, hogy aki válaszolni akart, annak nem kellett mind három elemet 

kitöltenie. Ennek megfelelően a kapott válaszok sokféle dimenzióban mutatták meg a 

megyeszékhely szép és rossz arcát, amely egyéni válaszokat utólag bekategorizáltunk, s ezek 

alapján született meg az alábbi eredmény. A kategória készítésében lehetőség nyílott arra, hogy 

mind a „dicsőséges”, mind a „nem tetsző dolgokat” azonos kategóriákba illesszük, mely azt is 

mutatja, hogy az, ami valakinek szép, előny, hasznos, az mások számára mennyire tud hátrány, 

probléma lenni. Jelzés értékű arra az általános bölcsességre, hogy az azonos dolgok megítélése 

mennyire eltérő lehet a város lakossága körében az eltérő egyéni szempontok miatt. A kategóriák 

rangsorát a válaszok összesített létszáma adja ki. A megkérdezettek válaszai alapján 11 

kódkategóriát tudtunk összeállítani az adatelemzés során.  

83. táblázat A Zalaegerszegről szóló véleményekből összeállított kategóriák 

 A megkérdezettek válaszaiból képzett kategóriák elnevezései 

1 infrastruktúra 

2 szolgáltatások/kereskedelem/ipar minősége 

3 szolgáltatások/kereskedelem/ipar mennyisége 

4 szolgáltatások/kereskedelem/ipar elérhetősége 

5 szabadidő/kultúra 

6 élhetőség 

7 társadalmi problémák 

8 egyéni, személyes gondolat, tapasztalat 

9 munkalehetőség 

10 városvezetés, városrendezés 

11 kisállattartás 

 

A megkérdezettek 60,38%-a (683 fő) nyilatkozott arról, hogy mit tart elismerésre méltónak a 

városban, és 63,83% (722 fő) arról, hogy mit tart hátrányt okozónak. Ez viszonylagos romlás a 

2001-2002-es lekérdezéshez képest, ahol a pozitív minősítésre kérdésre 77%, míg a negatívra 70% 

válaszolt. Minden válaszadó mindkét esetben maximum három rangsorolt választ adhatott meg (a 

legjobbnak tekintett, a második legjobbnak és a harmadik legjobbnak tekintett élmény a városban), 

                                                 
47

 A 2001-2002-es kutatásban bár volt hasonló kérdéssor, azonban az eltérő módszertani megoldás miatt a kapott 

válaszok nem összevethetők.  
48

 Nadrainé 2002: 95. 
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de nem kellett kitöltenie mind a három lehetőséget. A kérdés eredményességi mutatója a következők 

szerint alakult. 

84. táblázat Zalaegerszeg város minősítéséről szóló válaszeredményesség 

1  2 1. helyre 

rangsorolt 

válaszok 

száma=a 

mintában a 

kérdésre 

válaszadók 

összszáma 

2. 2. helyre 

rangsorolt 

válaszok 

száma 

3. 3. helyre 

rangsorolt 

válaszok 

száma 

Összesen 

válasz 

Nem 

tudja 

Nem 

válaszol 

Összesen 

választ 

nem 

adok 

Pozitív színben 

feltüntetet 

válaszok 

683 

60,38% 

 

435 265 1383 316 132 448 

39,61% 

Negatív színben 

feltüntetet 

válaszok 

722 

63,83% 

417 247 1386 280 129 409 

36,16% 

 

Részletesen megnézve a kapott válaszokat, láthatjuk, hogy az emberek döntő többsége (38,7%) az 

„élhetőségéért” szereti Zalaegerszeget. Hogy mit is jelent a válaszadóknak az élhetőség, pár szó 

szerinti idézettel mutatjuk be. „Virágos a város” [1955-ös születésű nő]; „tisztaság van” [1951-es férfi]; 

„barátságos a város” [1968-as nő]; „parkosítás” [1988-as férfi]; „kicsi, de élhető” [1968-as nő]; 

„nyugodt” [1957-es férfi]; „sok a zöld terület” [1953-as férfi]; „fejlődő város” [1945-ös férfi]; „a 

legélhetőbb város az országban” [1962-es férfi]; „közel az erdő” [1989-es férfi]; „emberléptékű” [1965-

ös férfi].   

A második legjelentősebb értéknek minősítik a válaszadók a település szabadidő- és kultúra 

kínálatát. A lakosság kiemelten elismeri az Aquapark, a színház, a termálfürdő, a skanzen, a Gébárti 

tó beruházásait és jelentőségét. Továbbá az elmúlt tíz évben bekövetkezett változásokat a város 

rendezvényeivel, fesztiváljaival, a kulturális programok sokaságával, szintén jó iránynak találják az 

emberek. 

A harmadik a sorban áll a szolgáltatások/ipar/kereskedelem minősége (9,98%), amely pozitív 

értelemben egyfelől azt takarja, hogy mennyire sokszínű, differenciált a szolgáltatások és 

kereskedelem formái a településen, másfelől pedig a termékek és szolgáltatások emeltebb szintű 

minőségére utal. Ebben a csoportban az emberek olyan elemeket emelnek ki, mint az egészségügyi 

ellátás sokszínűsége, beleértve azt, hogy „jó a kórház” [1978-as nő]; vagy „gyerekosztályi ellátás 

van” [1979-es nő]; a sok oktatási intézményt és a „tanulási lehetőséget” [1962-es nő], köztük, hogy a 

településen „felsőfokú végzettség megszerzésének van lehetősége” [1988-as férfi]. Méltányolják az 

emberek az „Egerszeg kártyát” [1984-es nő]; a „jó bolthálózatot” [1947-es nő]; a „szociális ellátást” 

[1947-es férfi]; „a jól működő ügyintézést” [1978-as nő]; a piac lehetőségét és felújítását [1932-es nő], a 

„nagytemplom működését” [1935-ös férfi], vagy éppen a „Tündérkertet” [1979-es nő].      



 209 

A kitüntetett negyedik helyen az infrastruktúra elismertsége áll (8,39%), megemlítve a viszonylag jó 

közlekedést, a bicikli utak kiépítettségét, a hegyi infrastruktúrát, a sok buszjáratot. 

Az ötödik helyre került az a kategória, amelybe a megkérdezettek legszubjektívebb pozitív 

élményei, személyes gondolatai és érzelmei kerültek be: egy illat, egy ember, egy szobor, egy 

épület, egy hangulat kedvező élménye. Csemegézve a válaszokból: „a belváros feldíszítése” [1974-

es nő]; „közel van Ausztria” [1974-es nő]; egyszerűen „itt élni” [1938-as nő]; ez a „szülőváros” [1951-es 

nő]; „itt vannak az ismerősök” [1987-es férfi]; „a Zárda otthonának épülete” [1929-es nő]; a „Dísz tér” 

[1960-as férfi]; „itt laknak a barátaim” [1987-es férfi]; az „Azeliás völgy” szépsége [1942-es férfi].   

A városvezetés, a városrendezés felé megfogalmazott üzenetek alapján ez a kategória a városi 

pozitívumok listáján, a nyolcadik helyen szerepel, jellemzően a városfejlesztést és a belvárosi 

rekonstrukciót értékelik benne.    

      85. táblázat A zalaegerszegi pozitívumok sorrendje 

 A kategóriák  1. hely 2. hely 3. hely Fő % Sorrend 

1 infrastruktúra 43 40 33 116 8,39 4 

2 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

minősége 57 47 34 138 9,98 3 

3 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

mennyisége 3 5 2 10 0,72 10 

4 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

elérhetősége 34 12 12 58 4,2 6 

5 szabadidő/kultúra 162 139 84 385 27,84 2 

6 élhetőség 307 143 70 520 37,6 1 

7 társadalmi problémák hiánya 8 8 9 25 1,8 7 

8 egyéni, személyes gondolat, 

tapasztalat 51 33 13 97 7,01 5 

9 munkalehetőség 6 2 3 11 0,8 9 

10 városvezetés, városrendezés 12 6 5 23 1,66 8 

11 kisállattartás 0 0 0 0 0 - 

 

A Zalaegerszegről kedvezőtlen megítélések élén a munkalehetőség hiánya áll (28,42%). A lakosság 

közel egyharmada számára a munkanélküliség, a kevés munkahely okozza a legnagyobb gondot. 

Míg az előbbi pozitívumok listáján az infrastruktúra az előkelő negyedik helyre került, addig egy 

más nézőpontból, másoknak ez komoly gond forrása, itt a negatívumok listáján a második helyen 

áll (23,09%). Nagyon sokszínű esetében a kritika tárgya, többek között: „forgalomszervezési 

hiányosság” [1970-es férfi]; „kevés járda” [1965-ös nő]; „parkolóhely probléma” [1984-es férfi]; „rossz 

utak” [1974-es férfi]; sorozatos „útjavítások” [1974-es nő], „ritka helyi járatok” [1994-es nő]; „autópálya 

hiánya” [1948-as nő]. 

Szintén egy másik nézőpontból a korábban második helyen álló szabadidő, kultúra erősség, itt most 

a negatív dobogó harmadik helyén (9,96%) áll. Úgy tűnik, sokaknak a már meglévő és az elmúlt tíz 

évben bővült szórakozási lehetőségek sem elegendők, és a szabadidő, kultúra hiányosságai és 

hátrányai között vetik fel a megkérdezettek a következőket: „nincs élet, kevés a szórakozási 

lehetőség” [1989-es férfi]; „változatosabb programok kellenek” [1958-as nő]; „nincs színvonalas 
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szórakozóhely” [1988-as férfi]; hiányzik a „hosszabb időben nyitva tartó szórakozóhelyek” [1992-es 

férfi]; „sok a kocsma” [1988-as nő]; színvonaltalan a „ZTE focicsapat” [1974-es nő]; „a sportra nagyobb 

figyelem, több támogatás” kellene [1978-as nő]; „városi strand megszűnése” [1979-es férfi]; 

„termálfürdő használata nem megoldott a mozgássérültek számára” [1955-ös nő]. 

A negyedik helyen állnak a megkérdezettek rendkívül változatos személyes üzenetei (8,44%). A 

lakosság egyenként nagyon sok és sokszínű sérelmet hordoz magában a városról vagy lakóiról. A 

problémásnak ítéltek között: „a téglagyár állapota” [1947-es férfi], „a ruhagyár állapota” [1947-es 

férfi]; „a Csipkeház” épületének állaga [1988-as nő]. Megemlítik „a sétáló utca kialakításának 

megvalósíthatatlanságát” [1956-os nő]; „a Kovács Károly téri büntetéseket” [1957-es férfi]; a 

„beszűkült gondolkodásmódot” [1980-as férfi]; „az öreg fákat az utak mentén” [1939-es férfi]; „a fák 

hiányát” [1966-os férfi]; „a komolyzenei bérlet hiányát” [1944-es nő]. Mások olyan észrevételeket 

tettek a város negatívumával kapcsolatban, mint, hogy: „sok az elhagyott ház és az ingatlanok 

elértéktelenedése” [1955-ös férfi]; „műveletlen a város” [1928-as nő]; „kevés a fizetés” [1950-es nő]; 

„nehéz a Páterdombra való eljutás” [1956-os nő]; „az emberek közönye” [1978-as nő]; „a tűzijáték 

felesleges pénzkidobás” [1982-es férfi]; „a zrínyi utcai ipartelep arculata” [1956-os férfi]; vagy, hogy 

„a fiatalok nem jönnek vissza a városba” [1965-ös nő].       

A lista ötödik helyére kerülve (8,3%), a város negatívumaként érzékelik a válaszadók az olyan 

társadalmi problémákat, mint a „cigánykérdés”, a szegénység és elszegényedés, valamint a bűnözés 

jelensége. Pár megjegyzés innen is: „kisebbség aktív jelenléte” [1981-es nő]; „közterületeken lévő 

tárgyak rongálása” [1939-es nő]; „cigánycsődület a Centrum téren” [1954-es nő]; „hajléktalanok” 

[1952-es férfi]; „sok a kéregető a parkolókban” [1988-as nő]; „piaci zsebtolvajok” [1932-es nő]; 

„közbiztonság” [1984-es férfi]; „sok a randalírozó fiatal” [1954-es nő]. 

Kisebb mértékben elégedetlenek az emberek a városvezetéssel és városrendezéssel (2,52%), de 

azért itt is, a lista kilencedik helyén is akadnak kifogásolni valók: „bürokrácia” [1953-as nő]; 

„felesleges pénzköltség” [1972-es nő]; „nem kellően  átgondolt építkezés”  [1936-os férfi ]; „átépítések 

átgondolatlanul” [1936-os férfi]; „térfigyelő rendszerek hiánya” [1985-ös férfi]; „fejlesztések 

elmaradása” [1946-os férfi]; „a lehetőségek nem megfelelő kihasználása” [1979-es férfi], 

„protekcionizmus” [1965-ös nő]; „diszkriminált sporttámogatás” [1994-es férfi]; „városfejlesztési 

koncepciók hiánya” [1956-os férfi]; „a város kommunikációja hiányos a nagy multikkal 

kapcsolatban” [1957-es férfi]. 

Bár az utolsó helyen, de több említést is kapott az állatok problémája (0,72%), elsősorban a kutya. 

Érdekességként, hogy milyen gondolatok merültek fel az emberekben: „kóbor kutyák” mindenütt 

[1977-es férfi]; „vetési varjak” okoznak gondot [1970-es férfi]; „több kutyafuttató kellene” [1969-es nő]; 

„kutyapiszkok mindenütt” [1972-es férfi]; „sok a kutya a városban” [1946-os férfi]. 
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86. táblázat A zalaegerszegi negatívumok sorrendje 

 A kategóriák  1. hely 2. hely 3. hely Fő % Sorrend 

1 infrastruktúra 160 108 52 320 23,09 2 

2 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

minősége 29 40 30 99 7,14 7 

3 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

mennyisége 22 21 14 57 4,11 8 

4 szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

elérhetősége 0 0 0 0 0 - 

5 szabadidő/kultúra 52 60 26 138 9,96 3 

6 élhetőség 38 35 28 101 7,29 6 

7 társadalmi problémák  54 38 23 115 8,3 5 

8 egyéni, személyes gondolat, 

tapasztalat 32 47 38 117 8,44 4 

9 munkalehetőség hiánya 320 47 27 394 28,42 1 

10 városvezetés, városrendezés 14 15 6 35 2,52 9 

11 kisállattartás 1 6 3 10 0,72 10 

 

Az életkeretet meghatározó települési pozitívumok és negatívumok mellett, hasonló módszertani 

megoldással kérdeztünk rá azokra az előnyökre és hátrányokra, melyeket a lakosság saját szűkebb 

lakókörnyezetében tapasztal. Ezeket a környékeket a kutatásban használt körzetek besorolása adta 

meg, s ezek minősítését kértük a lakosságtól.  

Az alábbi táblázatokban az egyes körzetek szintjén láthatjuk kirajzolódni a legnagyobb előnyöket és 

hátrányokat, ahogy az emberek azt megélik és megítélik. Az egyes körzetek listáinak egymáshoz 

való összehasonlításának nincs értelme, mivel az egyes körzetek lakosságszáma, s a belőle 

megállapított minta nagyság körzetenként jelentős eltéréseket mutat. A körzetes vizsgálatoknál a 

kicsiny elemszámok miatt nincs relevanciája annak sem, hogy valamennyi dimenzió eredményét 

bemutassuk, így csak az első három helyezettre koncentrálunk. Az azonos elemszámok miatt 

előfordulhat, hogy a rangsorhelyezésekben egyszerre több dimenzió kapja ugyanazt a helyezést. 

87. táblázat A pozitívumok rangsora körzeti bontásban 

 

Körzetek 

Sorrend 

infrastruk-

túra 

szolgáltatások/ 

kereskedelem/ 

ipar minősége 

szolgáltatások/ 

kereskedelem/ 

ipar 

elérhetősége 

szabadidő 

/kultúra 

élhetőség társadalmi 

problémák 

egyéni, 

személyes 

gondolat, 

tapasztalat 

Andráshida/Ebergény     1 2 2 

Kaszaháza/Ságod 

Nekeresd/Neszele 

3    1  2 

Pózva 2 3 3 3 1  3 

Landorhegy 3  2  1   

Belváros/Ola   1  2  3 

Csácsbozsok  2  3 1   

Bazita/Becsali 2  3  1   

Kertváros/Jánkahegy 3  2  1   

Páterdomb   2  1  2 

Zalabesenyő/Botfa   3 3 1  2 
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Látható, hogy a körzetes bontás lényegében megismétli a városra kapott eredményt, vagyis az egyes 

körzetek esetén is a leginkább elismert érték adott településrész élhetősége. Ettől egyedül a 

Belváros/Ola rész tér el, ahol a rangsorban az első helyezett a szolgáltatások/kereskedelem/ipar 

elérhetősége. Ez nem véletlen, hiszen Zalaegerszeg történelmi strukturális felépítettségére jellemző 

a belsőkör, a Belváros koncentráltság, ahova a kereskedelem, szolgáltatások nagy része betelepült. 

Csupán a rendszerváltás részeként kezdődtek azok a változások, hogy ezek az egységek a város 

külsőbb területein kezdtek építkezni. Ennek intenzitása ellenére is jellemző, hogy a Belvárosban 

szinte minden szolgáltatás elérhető. Ahogy az emberek fogalmaznak: „közel vannak a 

szolgáltatások” [1963-as nő]; „minden gyorsan elérhető” [1977-es nő]; „üzletek közelsége” [1965-ös 

férfi]; logisztikailag minden itt van 5 percen belül” [1955-ös férfi]. 

88. táblázat A negatívumok rangsora körzeti bontásban 

 

Körzetek 

Sorrend 

infrastruk-

túra 

szolgáltatások/ 

kereskedelem/ 

ipar minősége 

szolgáltatások/ 

kereskedelem/ 

ipar 

mennyisége 

élhetőség társadalmi 

problémák 

egyéni, 

személyes 

gondolat, 

tapasztalat 

munkalehe-

tőség 

Andráshida/Ebergény 1 3    3 2 

Kaszaháza/Ságod 

Nekeresd/Neszele 

1  2   3  

Pózva 1 2   2   

Landorhegy 2    1 3  

Belváros/Ola 1  2 2 3   

Csácsbozsok 1 3   3 2  

Bazita/Becsali 1   3  2  

Kertváros/Jánkahegy 1   2 3   

Páterdomb 1 3 2 3    

Zalabesenyő/Botfa 1  3 2    

 

Egyértelmű a kép a negatívumok tapasztalását illetően is, ahol szinte minden körzetben az 

infrastruktúra jelenti a legnagyobb gondot a helyi lakosságnak. Ez alól kivétel Landorhegy 

városrész, ahol a lakosság inkább a társadalmi problémák iránt mutat nagyobb érzékenységet. A 

következő problémákat említik az emberek: „szórakozóhelyek körüli randalírozás” [1944-es nő]; 

„cigányok beilleszkedése” [1941-es nő]; „bűnözés” [1983-as férfi]; „kilakoltatások” [1967-es nő]. 

 

Végül álljon itt pár érdekes gondolat a körzetes válaszokból, az előnyökből és hátrányokból 

egyaránt.  

Pozitívan megélt tapasztalatok 

„VMK kutyafuttató” [1967-es nő – Landorhegy] 

„Élettel telibb, mint a város többi része” [1977-es nő – Belváros/Ola] 

„Az iskola és a művelődési központ” [1948-as nő – Csácsbozsok] 

„Idősek klubja” [1938-as nő – Csácsbozsok] 

„Városrész önállósága – posta, gyógyszertár” [1982-es férfi – Kertváros/Jánkahegy] 

„Önszerveződő csoportok rendezvényei” [1974-es nő – Kertváros/Jánkahegy] 
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„Bóbita játszótér” [1962-es férfi – Kertváros/Jánkahegy] 

„Vidékies a hangulat” [1965-ös nő – Páterdomb] 

„Civil szervezetek működése” [1971-es férfi – Zalabesenyő]. 

 

Negatívan átélt élmények 

„A régi Color épülete elhanyagolt, rossz látványt nyújt” [1959-es nő – Belváros/Ola] 

„Parkolási díj a saját lakók részére” [1958-as nő – Belváros/Ola] 

„Kevés az ingyenes parkoló” [1986-os férfi – Belváros/Ola] 

„20.50 után nincs reggelig busz” [1946-os nő – Csácsbozsok] 

„Sok a kóbor kutya” [1987-es férfi – Pózva] 

„Közlekedés: buszmegállóhiány, utak állapota” [1992-es nő – Bazita/Becsali] 

„Elhanyagolt a Zárda melletti lépcsősor” [1953-as nő – Kertváros/Jánkahegy] 

„Május 1 liget elhanyagolt” [1953-as nő – Kertváros/Jánkahegy] 

„Az olajfinomító szaga” [1975-ös férfi – Páterdomb] 

„Vasúti átjáró” [1951-es férfi – Páterdomb] 

„A vasút elválaszt a várostól és csak aluljáró van” [1965-ös férfi – Páterdomb] 

„Nehezen lehet bejutni a városba” [1946-os férfi – Zalabesenyő] 

„Olajfinomítóból áradó szagok” [1949-es férfi – Zalabesenyő]. 

 

A kérdőív legutolsó kérdésének hagytuk a város különböző fejlesztési lehetőségének támogatottság 

mérését. Ebben a részben előre megadott 31 fejlesztési javaslatot adtunk meg, melyeket három 

szempontból értékeltek a válaszadók. Eszerint: „fejlesztésre kiemelten támogatja”, „ha van rá 

forrás, másodsorban támogatja”, „fejlesztésre egyáltalán nem támogatja”. Ezen túl megadtuk az 

egyéb válasz lehetőséget is. Továbbá helyet adtunk annak az esetleges kritikának, ha valaki szóvá 

szeretné tenni, hogy - az itt szereplő fejlesztési programokon túl - a városban már működő városi 

fejlesztési programok között is akad olyan, amit nem kellene tovább folytatni/támogatni. Ez a 

lehetőség nem talált gazdára, senki sem gondolta úgy, hogy a már futó programok közül meg 

kellene szüntetni valamit.  

Az itt kapott válaszok felhasználása két nagy lehetőséget takar. Egyrészt megmutatja a város 

lakosságának probléma irányultságát. Ennek keretében az emberek válaszaiból lényegében képesek 

vagyunk a jövőre nézve egy probléma megoldási sorrendet felállítani. Másfelől, mivel a 2001-2002-

es kutatásban is szerepelt hasonló fejlesztésre irányuló kérdés, így lehetőségünk van bizonyos 

összehasonlításra. Az összehasonlítás azonban nem lehet teljes körű. Egyfelől a két felmérésben 

nem azonosak a kérdések száma, így a sorrend összehasonlítás nem történhet egy az egyben. 

Jellemzően a 2013-2014-es kutatásban bővebbek a kérdések az elmúlt tíz év változásaira 

reflektálva. Másfelől, némely hasonló jellegű kérdéseknél szűkebb vagy tágabb kérdések 

összeállítása történt (lásd „összevonva”, „szétszedve” jelzések). Emellett a 2001-2002-es kutatásban 

a válaszok számát tekintve több szempont is azonos értéket kapott, így a sorrendben előfordul, hogy 

azonos támogatottsági helyen áll több fejlesztési lehetőség. Végül meg kell azt is említeni, hogy az 



 214 

összehasonlítás abban a tekintetben sem lehet teljes értékű, mivel más metódust használt a két 

felmérés ennél a kérdésnél.
49

   

89. táblázat Fejlesztésre támogatná 

Szempontok 2013-2014 

átlag 

2013-2014 

sorrend 

2001-2002 

sorrend
50

 

munkahelyteremtés, nagyobb ipari park  1,2414 1 4 

egészségügyi szolgáltatások bővítése, javítása 1,3422 2 2 

fiatal pályakezdők kiemelt támogatása (otthonteremtés, munkahely) 1,3873 3 összevonva 

út és járda építése, karbantartása 1,3943 4 3 

egy teljes körű, időskorúak és gyógyíthatatlan betegek ellátását szolgáló 

intézmény felállítása a városban, ahol a fájdalomcsillapítás és az egész 

napos ellátás biztosított lenne 

1,4615 5 nincs ilyen 

kérdés 

időskorúak kiemelt támogatása (lakhatás, ellátás, szociális ellátás) 1,5393 6 összevonva 

közbiztonság javítása 1,5641 7 13 

közoktatás anyagi támogatása, általános és középiskolák épületeinek 

felújítása, eszközlehetőségeinek bővítése   

1,5871 8 6 

szociális szolgáltatások bővítése, javítása 1,6622 9 nincs ilyen 

kérdés 

lakásépítés, lakáshoz jutás különböző megoldásainak fejlesztése 1,7507 10 1 

közműfejlesztés (csatorna, gáz, víz stb) 1,7613 11 14 

helyi kis- és középvállalkozások támogatása 1,7728 12 17 

kerékpárút építése, javítása 1,7843 13 7 

városképfejlesztés (parkosítás, növénytelepítés, játszóterek építése, 

karbantartása, köztéri sportpályák rendbetétele, lakatlan porták 

gondozása, a város tisztaságának, rendezettségének javítása, 

közvilágítás javítása, középületek felújítása, korszerűsítése stb.) 

1,8391               14                       
szétszedve 

 

felsőoktatás támogatása, új szakok telepítése 1,8771 15 15 

parkolási problémák enyhítése 1,9027 16 nincs ilyen 

kérdés 

kultúra magasabb támogatása (színház, könyvtár, művelődési házak, 

múzeumok) 

1,9319 17 9 

tömegközlekedés bővítése, színvonal emelése 1,9461 18 5 

állatmenhelyek telepítése, a meglévő támogatása 1,9558 19 nincs ilyen 

kérdés 

tömegsport támogatása, fejlesztése, sportolási lehetőségeinek és 

intézményeinek bővítése 

2,089 20 8 

a hajléktalanok ellátásának magasabb színvonalú fejlesztése (pl. 

lakhatás) 

2,1061 21 nincs ilyen 

kérdés 

Budapest megközelíthetőségének javítása (rövidebb úthossz, gyakoribb 

busz- és vasútjáratok) 

2,1158 22 nincs ilyen 

kérdés 

templom felújítások, kegyeleti helyek, köztéri szobrok, emlékművek 

rekonstrukciója 

2,1167 23 nincs ilyen 

kérdés 

termálfürdő, Gébárti tó, Aqua-park fejlesztése, idegenforgalom 

fejlesztése 

2,1388 24 szétszedve 

városközponti rekonstrukció folytatása, sétáló utca kialakítása 2,1653 25 10 

több és hatékonyabb közmunka program 2,2149 26 nincs ilyen 

kérdés 

kulturális kínálat, városi ünnepségek, események bővítése 2,2193 27 nincs ilyen 

kérdés 

szórakozási lehetőségek javítása, színvonalának emelése 2,2467 28 11 

ZTE verseny sportcsapatok kiemeltebb támogatása 2,5526 29 nincs ilyen 

kérdés 

külföldi befektetők segítése 2,5535 30 nincs ilyen 

kérdés 

új bevásárló központok, üzlethálózatok, plázák építése 2,7630 31 nincs ilyen 

kérdés 

                                                 
49

 A 2013-2014-es kutatás a fejlesztések támogatására három válasz lehetőséget adott meg, az mellett, hogy előre 

megadta a támogatható fejlesztéseket. A 2001-2002-es kutatás – feltételezhetően – nyitott kérdésként tette lehetővé a 

válaszadóknak, hogy írják le, mit támogatnának szívesebben fejlesztésre. A „feltételezhető” jelző abból fakad, hogy a 

szociális térkép nem fűz módszertani leírást ehhez a kérdéshez, s így csak a dokumentum leírásából lehet következtetni 

arra, hogy nyitott és nem zárt kérdésként fogalmazták meg a fejlesztési kérdést. 
50

 Nadrainé 2002: 97. 
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termálfürdő bővítése - összevonva 8 

idegenforgalom fejlesztése - összevonva 9 

közvilágítás javítása - összevonva 17 

fiatalok és időskorúak kiemelt támogatása (lakás, szociális ellátás) - szétszedve 16 

parkosítás, játszóterek kialakítása - összevonva 12 

 

Az adatokat vizsgálva kitűnik, hogy az emberek nagy része a „munkahelyteremtést, a nagyobb ipari 

park létesítését” támogatja leginkább. Ez összecseng azzal a korábban kapott eredménnyel, melyben 

Zalaegerszeg város legrosszabbnak tartott tulajdonságaiban a munkahelyek hiányát látták a 

megkérdezettek. A 2001-2002-es felmérésben ez a fejlesztési lehetőség még csak a 4. helyen állt a 

sorrendben.  

Úgy tűnik nem történt változás az emberek szubjektív megítélésében, mindkét szociális térképben a 

2. helyre került az „egészségügyi szolgáltatások javításának” támogatottsága. 

Hasonlóan nem történt nagy helyváltoztatás az „út- és járdaépítés, karbantartás” igényében. A 

korábbi 3. helyről a 4. helyre csúszott vissza.  

Az 5. helyre futott be egy teljesen új téma, mégpedig a „hospice gondozás fejlesztésének” az 

igénye.  

Ami a legnagyobb változás, hogy a fiatalok és az idősek támogatása a mostani felmérésben nagyot 

ugrott a fejlesztési rangsorban. A korábbi vizsgálatban ez egy összevont kategóriát jelentett, s ebben 

a formájában – „fiatalok és idősek kiemelt támogatása (lakás, szociális ellátás)” – a 20 említett 

kategóriából a 16. lett. Míg a 2013-2014-es felmérésben ezek már külön kategóriákként (külön 

fiatalok és külön idősek támogatása) nagyon is előkelő támogatottsági helyen állnak. A rangsorban a 

3. és a 6. eredményt érték el.  

Érdemes azt is kiemelni, hogy a „közbiztonság javítása” fokozottabb fejlesztési célként jelentkezik 

a mostani felmérésben, mint 2001-ben, míg fordított változásnak lehetünk tanúi a „lakásépítés, 

lakáshoz jutás különböző megoldásai” témájában. Utóbbi 2001-2002-ben, legégetőbb problémaként 

a fejlesztési sorrend első helyén állt, addig ugyanez a 2013-2014-es eredményben csak a 10.  

2013-2014-ben a legkevésbé preferált fejlesztések közé sorolták a megkérdezettek a „kulturális 

kínálat, városi ünnepségek, események bővítése”, „szórakozási lehetőségek javítása, színvonalának 

emelése”, „ZTE verseny sportcsapatok kiemeltebb támogatása”, „külföldi befektetők segítése”, „új 

bevásárló központok, üzlethálózatok, plázák építése” támogatási lehetőségeket. Utóbbiak alsóbb 

helyezése nemcsak azt jelentik, hogy az emberek többsége lát más, fontosabb problémát a városban 

a megoldandó gondok közül, esetleg más, inkább „megérdemlő” szempontot. Jelentheti azt is, hogy 

utóbbiak közül több már komolyabb fejlesztésben részesült, s elindult egy fejlődési irányba. 

Gondolhatunk itt a „szórakozási lehetőségek javítása, színvonalának emelése”, vagy a „ZTE 

verseny sportcsapatok kiemeltebb támogatása”, továbbá az „új bevásárló központok, üzlethálózatok, 

plázák építése” már megvalósult vagy elindult fejlesztéseire.  
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Érdemes talán aktualitásában kiemelni, hogy a kutatás elemzésének szakaszában éppen folyó 

városfejlesztési program - a „városközponti rekonstrukció folytatása, sétáló utca kialakítása” cél - a 

25. helyen áll a fejlesztendő területek között.  

Váratlan és meglepő eredményként könyveli el a kutató, hogy a „több és hatékonyabb közmunka 

program” nem került be súlyának megfelelően a fejlesztendő területek közé (26. hely).  

Továbbá szintén csak a „futottak még kategóriába” esett a külföldi befektetők segítése” támogatható 

területe (a 30., utolsó előtti helyen), ami azért kissé ambivalens, mert a „munkahelyek és nagyobb 

ipari park létesítéséhez” vezető utak egyike lehetne ennek segítése és intenzívebb kihasználása.  
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ZÁRÓ GONDOLATOK – A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

AZ ALAPOK 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei által elnyert TÁMOP-

5.4.9-11/1-2012-0043 számú „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális 

összekapcsolására (“Egymásra hangolva”)” című pályázati projekt keretében valósult meg 

Zalaegerszeg harmadik szociális térképfelmérése.  

A felmérést egy fél évig tartó kérdőív vizsgálat eredménye alapozta meg. 

 

A szociális térkép jellemzően a lakosság állapotát felmérő pillanatfelvétel, annak helyzetét, 

problémáit és elvárásait megfogalmazva. A szociális térképhez csatolt kutatás a helyi társadalom 

sokdimenziós (vagyoni-, egészségügyi-, oktatási-, lakásügyi- és munkaerőpiaci helyzet, életviteli 

szokások, stb.) strukturális állapotát méri fel.  

A szociális térkép egyfelől szükségletfelmérés, másfelől - előbbire történő reagálásként - benne 

rejlik az ellátás- és szolgáltatástervezés is.  

A kapott eredményekben látott jobb és rosszabb helyzetben lévő különböző társadalmi rétegek 

nagyságrendje, problémái, társadalmi- és szociálpolitikai feladatokat adhatnak a helyi 

döntéshozóknak, illetve orientálhatják a segítő szervezeteket.  

 

A kutatási tervben megfogalmazott célok jelentős része megvalósult, az eredményes adatfelvétel 

lehetővé tette, hogy objektív, mérhető mutatókra, továbbá a lakossági szubjektív helyzetértékelésére 

támaszkodva bemutassuk a település állandó népességének szociális, társadalmi helyzetét.  

A kérdőív összeállításánál kisebb részben támaszkodtunk a korábbi szociális térképek kérdéseire 

(1995; 2001), így lehetővé válik az elmúlt évtizedek változásainak követése.  

A vizsgálatban számos újítást bevezettünk a korábbi felmérésekhez képest, ezek egy része technikai 

megoldásokban jelentkezett, nagyobb része új témák bevezetésén keresztül.    
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AZ EMPIRIKUS SURVEY KUTATÁS KIEMELENDŐ KONKRÉT EREDMÉNYEI 

A szociális térkép dokumentumának utolsó fejezetében összefoglaljuk azokat az adatokat, melyek 

kiemelésre méltó eredményeket közölnek.  

Teljesen mellőzzük a statisztikai összefoglaló eredményeinek újbóli közlését, illetve a kérdőív 

vizsgálatból sem ismételjük meg a dokumentumban korábban már leírt megállapítás nagy részét.  

Összefoglalásunk azokra az eredményekre épít, melyek lényeges változásokat mutatnak az elmúlt 

szociális térképek felméréséhez képest, illetve, melyek a kutatás során megdöbbentő, rádöbbentő, 

nem várt eredmények. 

 

A felmérésben a megkérdezettek, a település állandó felnőtt lakosságát nemre, korra és városi 

körzetbontásra egyszerre reprezentálják (maximum 2,5%-os hibahatáron belül). A kutatásba - az 

előbbi szempontokat figyelembe véve - a település háztartásainak 4,5%-os mintája került be. 

Összesen 1131 személy képviselte háztartását, s a település 3111 főjéről kaptunk adatot. 

 

Minden település szempontjából fontos szempont a kiskorúak számának alakulása. 

 Az adatok tanulsága szerint ebből a szempontból nem 

várható kedvező javulás Zalaegerszegen. A megkérdezettek 73%-a rendelkezik már gyermekkel, 

ebből 30,4%-nak van kettő, 7%-nak három vagy annál több gyermeke. Ez azt jelenti, hogy összesen 

37,4% az az ember arány, amely megkérdezetteink közül mindkét szülőpár kapcsán (7%-ban afölött 

is) tudja garantálni a lakossági utánpótlást.  

A tervezett babák tekintetében nem kedvezőek a kilátások. A mintában a gyerekkel már rendelkező 

73% közül 6,8% tervezi további gyermekek vállalását, 92% pedig ezt elutasítja. 

A minta 23%-nak nincs még gyermeke. A még gyermektelenek 44,9%-a tervez a későbbiek babát, s 

közülük 30,8% két gyermeket. Ami érdekes adat, hogy a párkapcsolatban nem élő hajadon/nőtlen 

személyek 28,8%-a vállalna gyermeket a gyermektelenek körében. Ugyanaz ez adat a 

párkapcsolatban élő hajadon/nőtlenek esetén 11,8%, s ami döbbenetes, hogy a házasságban élő 

gyermektelenek csak 3,9%-a tervez gyermeket. A gyermektelenek személyek ilyen mértékű 
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alulmotiváltsága a gyermek tervezés szempontjából elgondolkodtató és a település szempontjából 

további vizsgálatot és beavatkozást igényel. 

 

A zalaegerszegi háztartásnagyság folyamatosan szűkül. Míg 1995-ben az átlagos háztartásnagyság 

3,2, addig ez 2001-ben 3,09 (a leggyakoribb a háromtagú háztartás), a 2013-as vizsgálatban pedig 

csak 2,75, vagyis már nem éri el a háromtagú háztartás nagyságot. A csökkenés jelzi az alacsonyabb 

születésszámot, illetve a lakosság elöregedését.  

Az adatok az egyszemélyes háztartásokban ellenben jelentős növekedést mutatnak, míg 1995-ben 

ez 9,2%, addig 2001-ben 10,6%, 2013-ban pedig 16,5%.  

 

A háztartások jövedelmi viszonyainak alakulásáról elmondható,  

 

a legtöbb ember háztartásában nettó 200.000 Ft felett és 300.000 Ft alatt gazdálkodik (22,8%). 

Általában nézve a családok nagy része a nettó 300.000 Ft alatti jövedelem sávba tartozik, ez a minta 

75,3%-a. Nettó félmilliót meghaladó bevételi forrással, mindösszesen a minta 1,7%-a rendelkezik.  

Figyelembe véve adott személy háztartásának jelenlegi életszínvonalát, a többség nem tarja 

megfelelőnek jövedelmi helyzetüket, vagyis számára nem elegendő háztartása nettó havi bevétele. 

Csak a minta 11%-a jelezte, hogy jól vagy afelett jön ki a háztartási bevételből. Közel 6% azok 

aránya, akik egyáltalán nem tudtak kijönni anyagi forrásaikból, vagyis akik számára a legnagyobb 

gondot jelentette a mindennapi megélhetés. A szubjektív megítélés szerint 2013-ban a háztartások 

40,8%-a szűkösen élt, s csaknem ugyanennyien elégedettek, vagyis elfogadhatónak találják anyagi 

forrásaikat (40,9%).  

A korábbi kutatások eredményeivel összevetve a kapott adatokat, az látható, hogy valamicskét nőtt 

azok száma (2,3%-al), akik jól vagy nagyon jól kijönnek bevételükből. Ugyanakkor nőtt azok 

száma is, akiknek komoly megélhetési gondjai vannak, a 2001-es adatokhoz képest a növekmény 

1,2%. Utóbbi két adat mutatja a jövedelemegyenlőtlenség növekedését, a társadalmi távolság 

fokozódását, vagyis a jövedelmek differenciálódása a szubjektív helyzetértékelésben is tükröződik. 
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Szintén nőtt a szűkösen kijövök száma, 4,4%-al, illetve minimálisan csökkent azok száma (0,2%-

al), akik elégedettek azzal, ahogy a háztartásuk a meglévő bevételekkel gazdálkodik. Mindezek az 

adatok összességében romlást mutatnak a 2001-es állapotokhoz képest.    

 

A szubjektív elégedetlenség ellenére, egyértelmű, hogy a legutolsó szociális térkép felmérése óta 

Zalaegerszegen, az elektronikus- és tartós fogyasztási eszközök tekintetében az anyagi jólét tovább 

emelkedett.  

Teljes telítettség, vagy afelé mutató állapot van a mobil telefonok, a tv-k, az automa mosógépek, 

mikrohullámú sütők kapcsán. 

Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyek bár látszólag csökkenést mutatnak, ott is elsősorban arról van 

szó, hogy más, alternatív, tovább fejlesztett eszköz vette át a helyüket. Ami a tartós fogyasztási és 

elektronikai cikkek darabszámait illeti, a háztartások szinte mindenből egyszerre többet birtokolnak. 

A zalaegerszegi adatfelvétel eredményei azt mutatják, hogy általában véve a háztartások tulajdoni 

részesedése - saját házukon, lakásukon túli - egyéb ingatlanokban nem annyira jellemző. A 

leginkább elterjedt tulajdonlás a szőlő/pince/kert/hegy ingatlan típusok vonatkozásában van 

(28,82%).  

A különböző „ingatlannak” tekinthető tulajdonok birtoklásában jelentős változás az elmúlt 

évtizedekben nem következett be. Míg a háztartások tartós fogyasztási és elektromos eszközökkel 

való felszereltsége komoly fejlődést mutat a korábbi évekhez képest, ugyanezt nem tapasztaljuk a 

„tulajdonnal” rendelkezés terén. 

Többnyire stagnálás mutatható ki a legtöbb esetben, illetve a szőlő/hegy/pince/kert tulajdonlásában 

egy nagyon erőteljes csökkenés tapasztalható.  

 Talán egyetlen esetben mondhatjuk, hogy a zalaegerszegi lakosság 

körében egy lassú vagyonosodás látszik, ez a másik lakóingatlan kapcsán tapasztalható növekedő 

tulajdonlás (2,33%-al nőtt).   
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A megszerezhető bevételek között a háztartások legjelentősebb forrásai a munkaerőpiaci bevételek 

közül kerül ki (87,5%),  

s köztük is a legjelentősebb, a főállásból származó 

rendszeres alkalmazotti munkabér (66,1%).  

A legtöbb munkaerőpiaci/egyéb piaci/gazdasági bevételi forrásnál csökkent az érintett személyek 

száma a tizenhárom évvel ezelőtti adatokhoz képest. Így a felére vagy azon túl csökkent a másod- 

vagy mellékállásból származó bevétellel érintettek, a munkanélküli járadékban részesülők, illetve az 

alkalmi üzletekből származó bevételi forrásokkal rendelkezők száma. Ugyanakkor felismerve annak 

hasznát, emelkedett a tőkejövedelmet felhasználok köre, vagyis a befektetésből származó források 

kihasználása. Ugyanígy nőtt az eltartottság abban az értelemben, hogy a család támogatása 

családtagjaik felé továbbra is nélkülözhetetlen, nő a szerepe a háztartási bevételekben.  

 

A lakosság által a legjelentősebbnek értékelt probléma a háztartásokban az anyagi jövedelem 

szűkössége, első helyen említette ezt a minta 42,6%-a.  

 

Egy másik kérdésünkben szintén ennek megerősítését kapjuk, amikor is a megkérdezettek 

szubjektív biztonság érzetét vizsgáltuk különböző dimenziókban, s a szempontok közül a lakosok 

az anyagi biztonságuk helyzetét minősítették a legbizonytalanabb tényezőnek.  

 

A lakosság többségét sújtó anyagi probléma szinte minden kérdésnél előbukkant, legyen az 

jövedelmi helyzet tárgyalása, párkapcsolati konfliktus kérdése, szubjektív elégedettségi értékelés, 

vagy a fogyasztási szokások megváltozása. Ennek alátámasztására pár gondolat. 
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A legtöbb válaszadó nem érzékelt ugyan változást jövedelmi helyzetében (46,6%), ugyanakkor 

majdnem 40% annak romlásáról számolt be. A jövedelmi helyzetben bekövetkező romlást azonban 

nem követte radikális beavatkozás a fogyasztási szokásokban.  

A válaszok többsége arra utal, hogy a lakosság az elmúlt öt évben nem változtatott 

élelmiszerfogyasztásán (54,64%). Azok, akik változtatást-eszközöltek élelmiszerfogyasztásukban 

(44,47%), jellemzően a lemondások irányában mozdultak el. Azok, akik a megmaradt mennyiség 

mellett olcsóbb termékre váltottak, a minta 26,64%-át adták. Akik mindkét irányban változtatni 

kényszerültek, így az élelmiszervásárlásban kevesebb mennyiségre és olcsóbb élelmiszerekre 

váltottak, 32,2%.  

Természetesen akadtak olyanok is, akik helyzete jobb irányba változott. Pár százalék azok aránya, 

akik megengedhették maguknak az elmúlt öt évben, hogy több és jobb minőségű 

élelmiszerfogyasztásra váltsanak (12 háztartás). Továbbá ott, ahol az élelmiszerfogyasztási 

szokások jobb irányba fordultak, azok közül 27,83% változatlan mennyiség mellett, de jobb 

minőségű élelemre tudott váltani.  

A más cikkekkel kapcsolatos fogyasztási szokások esetén is jelentősebb a nem változtatok száma, 

közel 40% semmilyen formában nem változtatott korábbi fogyasztási szokásain. Akik változtattak 

is, jobbára a megszorítások irányában. A válaszolók 32,4%-a pár termék, szolgáltatás kapcsán 

olcsóbbra váltott, és 33,1% azok aránya is, akik egyszerűen lemondtak bizonyos javak 

fogyasztásáról. Azok, akiknek jobb lett, s lehetőségük volt több termék megvásárolására (1,3%), 

vagy jobb minőségű áruk megvételére (8,7%), igen kevesen voltak, a mintában összesen ez 113 

háztartást érint. Érdekes módon, a kedvezőbb irányban lehetőséghez jutok többségét inkább a jobb 

minőségi szolgáltatás érinti, s kevésbé mutatkozik meg ez a pozitív változás a termék- és 

szolgáltatásvásárlás mennyiségi növelésében.   

 

A „mennyire van szüksége ahhoz, hogy megéljen” kérdésre jelentős összegnövekedést 

tapasztalhatunk a 2001-es eredményekhez képest, szinte minden kategóriában háromszoros a 

növekedés. Az egyértelműen leszűrhető, hogy a hiányzó összegek minden kategóriában erősítik a 

lakosság szubjektív helyzetmegítélésében megjelenő elégedetlenséget a jövedelmi helyzetet 

illetően. 
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Jelentős változást észlelünk a megtakarítások terén, ami némileg ellentmond a szubjektív besorolású 

romló lakossági jövedelmi helyzettel. A lakosság a megtakarítások tekintetében a vártnál jobban 

„teljesített”, 62,2%-nak van megtakarítása,  

amellett, hogy a többség azt is elismeri, hogy bár spórol, de a megtakarítás 

komoly problémát jelent számára (50,2%).  

Az adatközlők szerint a háztartások 33,5%-a nem takarít meg pénzt. 2001-ben ez az adat 69,1%. A 

2001-es háztartási felméréshez képest (29,6%), a 2013-as kutatásban a lakosság növekvő aránya 

jelezte, hogy képes jövedelméből megtakarítani. Ez 1/3-os növekedés (32,9%), ami nagyon komoly 

eredmény, s mutatja a lakosság részéről azt a tudatosabb pénzügyi magatartást, melyhez 

feltételezhetően - az esetleges növekvő jövedelmi bevételek mellett, - a 2008-as gazdasági és 

pénzügyi válság következményei vezettek.  

 

Új kérdésként foglalkoztuk a családok párkapcsolati kérdéseivel. A számok tanulsága szerint a 

válaszadók párkapcsolata viszonylagos harmonizációban zajlik, s alacsonyak az intenzívebb 

párkapcsolati konfliktusok.  

 

A párkapcsolati konfliktusok középpontjában, napjaink legégetőbb gondjaként, a pénzügyi 

probléma áll. Az ebben a kérdésben válaszadó 537 személyből (a teljes minta 47,48%-a) 232 fő 

(43,2%) említette ezt súlyosabb gondként párkapcsolatában. 

 

A zalaegerszegi lakosok betegség érintettségét vizsgálva úgy tűnik, nem sok minden változott a 

2001-2002-es felmérés óta. A teljes minta nagyságra vonatkozóan az elmúlt egy év viszonylatában 

továbbra is a magas vérnyomás vezet az egészségügyi problémák között. A háztartások közel 62%-a 

érintett benne. Hasonlóan mindkét kutatásban a második helyen a szív- és érrendszeri betegségek 
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(35%), a harmadikon a mozgásszervi megbetegedések (33%), illetve negyedik helyen mindkét 

esetben az allergia (26,3%) áll. Mindez két dolgot jelez. Egyfelől a lakosság egy jelentős része 

minden figyelmeztetés ellenére sem változtat egészségkárosító életmódján (étkezés, mozgáshiány, 

stressz).  

 

Másfelől az egészségügy sem tudott erőteljesebb beavatkozást tenni a betegségek megelőzése, 

kezelése, csökkenése tekintetében, így a város egészségügyi stratégiájában az elmúlt 13 évben nem 

sikerült a település betegség struktúráján változtatni. Ami szomorú tény, hogy jelentős 

népességcsoportokat érint a mentális betegségek bizonyos formái, mint a rosszkedv, depresszió 

(27%), vagy a szorongás és stressz helyzet (23%). Mindez előrejelző, és utóbbiakra jóval több 

alternatív kezelési módot kell találni a gyógyszeres kezelésen túl. 

 

A település szociális problémáinak megoldására létrehozott intézményhálózata kiépült.  

 

A törvényben megfogalmazott feladatokat minden intézményben teljesítik. Az alapszolgáltatások 

mellett több speciális ellátási forma is gazdagítja a szolgáltatási ellátást, illetve az egyéb, újnak 

számító beavatkozások is egyre inkább elterjedőben vannak (lásd mediáció, családkonzultáció, 

családterápia, hospice jellegű ellátás, stb.).  

A szolgáltatásokat igénybevevők többsége a szolgáltatás minőségét „jó (4)” közelire értékeli, a 

szociális intézményekhez fordulók legnagyobb része konkrét segítségnyújtást kap. 

Az adatok tanulsága szerint az egészségügyi szolgáltatásokon kívül a családorvosok, 

gyerekorvosok, védőnők - a lakosság bizalma révén - mélyebben behívhatóak a lakosság szociális 

problémáinak kezelésébe, szociális támogatásába.  
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A válaszok tanulsága szerint úgy tűnik, hogy a város lakosságát reprezentáló mintánkban a 

segítségkapásról egyértelmű az az állásfoglalás. Eszerint mindenki próbálja először a maga 

oldaláról, saját vagy rokoni eszközökkel megoldani a problémáját, s csak utána vegye igénybe a 

hivatalos segítséget.  

 

Emellett a lakossági vélemények szerint az állami, önkormányzati, hatósági szerveknek bizonyos 

helyzetekben van beavatkozó, segítségnyújtó kötelessége, amiben azonban a „megérdemlés” 

szempontjait is figyelembe kellene venniük. 

 

Az emberek döntő többsége szereti a várost, és nem költözne el. A megkérdezettek 8,9%-a jelezte, 

hogy tervezi az elköltözést.  

Ami rossz hír, hogy a város elhagyását kiemelt módon a fiatal korosztály támogatja.  

 

Az elköltözést tervezőkből a 18-24 év közöttiek 30,7%-ban szerepelnek, a 25-34 év közöttiekből 

pedig 29,7% jelezte ugyanezt. Az elhagyást tervezők 60%-a a fiatal felnőttek sorából került ki. 

Nyilván ebben az első korosztálynál elsősorban olyan motivációk lehetnek, mint a továbbtanulás, 

míg az idősebb fiatal felnőtteknél a munka miatti elvándorlás szerepelhet okként. Az összes 

elköltözést tervező esetén – a fiatal kor miatt, - a párkapcsolat nélküliség dominál (60,6%), ez azért 

jelentős adat, mert esetükben előállhat az a hipotézis, hogy a más településre való költözéssel 

máshonnan származó párkapcsolatuk lesz, s emiatt nem szükségképpen térnek vissza a szűkebb 

szülőföldjükre.  
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Ami további rossz hír, hogy az iskolai végzettség tekintetében az elköltözők jellemzően képviselik a 

középfokú vagy ennél magasabb iskolai végzettségűeket. Az érettségivel rendelkezők közül 36,7% 

jelezte ez irányú terveit, illetve a főiskolai diplomások 13,9%-a gondolkodik hasonlóban.  

 

Abban, hogy alacsony a város elhagyását tervezők száma feltételezhetően szerepe van a város 

pozitívumainak. A megyeszékhely legjelentősebb értékének annak élhetőségét jelölték a lakosok 

(37,6%). A nyugodtságát, a virágosságát, 

békességét és biztonságát.  

Ugyanakkor ezen pozitívumok mellett komolyan meg kell küzdeni a város legrosszabbnak tartott 

tulajdonságával,  

          a munkahelyek hiányával (28,42%). 

Nem véletlen tehát, hogy a munkahelyteremtés és a nagyobb ipari park áll első helyen a lakosok 

városfejlesztési javaslatának listáján. Ennek valamilyen formában történő fejlesztése az egyik 

legfontosabb feladat a lakosok véleménye szerint, különös tekintettel arra, hogy ezek a 

munkahelyek a diplomások, magasabban képzett lakosok számára is nyújtsanak biztonságot, hogy 

elkerüljük a városról való elköltözést, illetve, hogy a felsőfokú tanulmányokat, vagy 

szakképzettséget máshol szerző fiatalokat visszahozzuk Zalaegerszeg városába, jövőt adva ezzel 

városunknak. 

 

Dokumentum lezárva: 2014. július 30. 

Rosta Andrea kutatásvezető 
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MELLÉKLET 1. 
 

A kutatás a 

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 

“Egymásra hangolva” című pályázati projekt 

keretében valósul meg 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

 továbbá a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ,  

és a Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 közreműködésében.  

 

  ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  

SZOCIÁLIS TÉRKÉPE 

2013-2014.  

KÉRDŐÍV 
            

            

 Kérdőív sorszáma: 

 

A kérdező azonosító sorszáma: 

 

A kérdezett körzete:      

 

A kérdezés dátuma: 2013.    

 

A kérdezés kezdete (óra, perc):    

 

A kérdezés vége (óra, perc):     

 

 

Tisztelt Asszonyom, Uram! 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kutatást folytat egy TÁMOP pályázat 

keretében. A kutatás tárgya Zalaegerszeg szociális térképének elkészítése az egyes 

körzetekben élő családok életkörülményeinek, szociális és demográfiai helyzetének 

felmérésével, a helyi jellegű szociális gondok feltárásával. A kutatás célja, hogy a szociális 

térkép segítségével nyert adatok felhasználásával hatékonyabb formában történjen a 

szociális problémák kezelése, a támogatási rendszer fejlesztése.    

A válaszadás önkéntes, az adatokat csak statisztikai összesítések formájában 

használjuk fel.  A válaszokat név nélkül kezeljük és kizárólag a kutatás céljára 

használjuk fel.  

A kérdőív kitöltése kb. 45-60 percet vesz igénybe   

Köszönjük együttműködését! 
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I. SZOCIO-DEMOGRÁFIAI ADATOK (1-11 KÉRDÉSEK) 

 

 

A KÉRDEZÉS ELEJÉN PÁR ÖNRE VONATKOZÓ DEMOGRÁFIAI ADATRA FOGOK 

RÁKÉRDEZNI. 

 

1. A kérdezett neme? (NE KÉRDEZD LE, CSAK JEGYEZD FEL!)  

 1 – férfi 

 2 – nő 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

2. Melyik évben született Ön?  

  

…………………. 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

3. Mi az Ön jelenlegi családi állapota? (PÁRKAPCSOLAT ALATT ÉRTVE, A HOSSZABB 

IDEJŰ – MIN. 6 HÓNAPOS – EGYÜTTÉLÉST) 

1 – hajadon, nőtlen egyedül él 

2 – hajadon, nőtlen, párkapcsolatban él 

3 – házas, és házastársával él együtt 

4 – házas, de egyedül él, külön házastársától 

5 – házas, de nem házastársával él párkapcsolatban 

6 – elvált, egyedül él 

7 – elvált párkapcsolatban él 

8 – özvegy, egyedül él 

9 – özvegy, párkapcsolatban él 

10 – regisztrált élettársi kapcsolatban él 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1. nem járt iskolába      

2. 8 osztálynál kevesebb      

3. befejezett 8 osztály      

4. befejezett 8 osztály szakképesítéssel    

5. befejezett szakmunkásképző, szakiskola    

6. gimnáziumi érettségi      

7. szakközépiskolai érettségi      

8. középiskolai érettségi és egyéb (alap- és középfokú) szakképzéssel rendelkezik 

9. diplomával nem rendelkező felsőfokú szakképesítés 

10. diplomához kapcsolt államvizsgával rendelkezik, a szükséges nyelvvizsga nélkül 

11. főiskolai diploma (BA, BSc)      

12. egyetemi diploma (Ma, MSc, osztatlan képzés) 

13. főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzés (másoddiploma) 

14. PhD, DLA (tudományos doktori fokozat) 
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15. egyéb, éspedig:…………………………………………….. 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

5. Hány generáció él együtt az Ön háztartásában? (KÉRDEZD MEG KIK ÉLNEK EGYÜTT, 

HOGY LÁSD, BIZTOSAN MONDTA AZ ÖSSZETÉTELT) 

 

1 – 1 generáció (PL. EGY PÁR) 

 2 – 2 generáció (PL. EGY SZÜLŐ/SZÜLŐK+ GYEREK/GYEREKEK) 

 3 – 3 generáció (PL. ELŐBBI+NAGYSZÜLŐ/NAGYSZÜLŐK) 

 4 – 4 generáció (PL. ELŐBBI ÉS DÉDSZÜLŐ/DÉDSZÜLŐK)  

 5 – egyedül élek 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

6. Önt is beleszámítva hányan élnek közös háztartásukban? (HÁZTARTÁS: A KÖZÖSEN 

EGYÜTT LAKÓ ÉS EGYÜTT GAZDÁLKODÓ, FOGYASZTÓ EMBEREK KÖZÖSSÉGE – 

CSALÁD) 

 

……………………… fő

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

7. Mennyi az Ön gyermekeinek száma?  
  Válasz 

7. 1 vérszerinti gyermekeinek száma összesen                          fő 

7. 2 örökbefogadott gyermekeinek száma összesen                          fő 

7. 3 nevelt gyermekeinek száma összesen                          fő 

7. 4 éppen gyermeket várunk                          99 

7. 5 nincs gyermeke                                   11-RE                              88 

 
 77 – nem tudja 

 00 – nem válaszolt 

 

8. Hány gyermeket tervez még?  

……….fő 

88 - nem tervez többet 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

9. a Jelenleg hány gyermek ellátásáról gondoskodik ténylegesen Ön és családja?  
 9. 1. a  – ………..fő (18 év alatti gyermek) 

 9. 2. a  - ……….. fő (18 év feletti gyermek) 

 9. 3. a. -…………fő (saját gyermek) 

 9. 4. a. -…………fő (párom gyermeke) 

 9. 5. a. -…………fő (más gyermeke) 

 
 99 – nem tudja 

 00 – nem válaszolt 
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9. b Ebből hány él Önnel egy háztartásban?  

 

9. 1. b  – ………..fő (18 év alatti gyermek) 

 9. 2. b - ……….. fő (18 év feletti gyermek) 

 
 99 – nem tudja 

 00 – nem válaszolt 

 

10. Nevel-e Ön és háztartása kiemelt figyelmet igénylő gyermeket? (Pl. SNI=a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

BTMN=Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd;  hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű) (A VÁLASZ UTÁN A 12-RE) 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

11. Ha nincs gyermeke, hány gyermeket szeretne?  

……..fő 

88 - nem szeretne 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

II. ANYAGI, SZOCIÁLIS HELYZET (12-31 KÉRDÉSEK) 

 

A KÖVETKEZŐKBEN CSALÁDJA SZOCIÁLIS, ANYAGI HELYZETÉRE KÉRDEZEK RÁ. 

12. Az Önök háztartása mennyi nettó, vagyis kézhez kapott pénzből (beleértve minden 

jövedelmet és juttatást) gazdálkodik átlagosan egy hónapban? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1 - 50 000 Ft alatt    5- 200 000 Ft felett – 300 000 Ft alatt 

2 - 50 000 Ft felett - 100 000 Ft alatt  6 - 300 000 Ft felett - 400 000 Ft alatt 

3 - 100 000 Ft felett – 150 000 Ft alatt 7 - 400 000 Ft felett – 500 000 Ft alatt 

4 - 150 000 Ft felett – 200 000 Ft alatt 8 - 500 000 Ft felett  –  600 000 Ft alatt  

9 - 600 000 Ft felett – 700 000 Ft alatt 

10 - 700 000 Ft felett – 800 000 Ft alatt 

11 - 800 000 Ft felett 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

13. Az elmúlt 1 évet tekintve körülbelül mennyit költöttek az Önök háztartásában, havi 

átlagban az alábbi tételekre? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

 Forint/hó 
 

Nem 
tudja 

 
Nem 

válaszolt 

13. 1 lakbér, albérleti díj  9 00 

13. 2 rezsi: villany, gáz, víz, fűtés, szemétdíj stb.  9 00 

13. 3 élelmiszer, étkezési dj  9 00 

13. 4 ruházat, cipő  9 00 

13. 5 
egészségügy (gyógyszer, kezelés, szolgáltatás, vitamin, 

táplálék kiegészítés, erősítő szerek stb.) 
 

9 00 
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13. 6 vezetékes és mobil telefon, Internet, kábeltévé előfizetés  9 00 

13. 7 
általános és középiskolai oktatás (tandíj, tanszerek, külön 

órák, felszerelés stb.) 
 

9 00 

13. 8 felsőfokú oktatás (tanszerek, tandíj, külön órák stb.)  9 00 

13. 9 
szórakozási, művelődési cikkek (mozi, színház, újság, 

könyv) 
 

9 00 

13. 10 élvezeti cikkek (dohány, alkohol)  9 00 

13. 11 közlekedés (üzemanyag, menetjegy, bérlet)  9 00 

13. 12 hitel/kölcsöntörlesztés  9 00 

13. 13 biztosítás (lakás, baleset, élet, baleset, gépkocsi stb.)  9 00 

13. 14 
egyes szolgáltatások (fodrász, kozmetika, mosoda, 

javítások stb.) 
 

9 00 

13. 15 
kedvenc háziállatok/ hobbi állatok tartása pl. kutya, 

macska, hörcsög (élelem, gyógyszer stb.) 
 

9 00 

13. 16 
szociális ellátásokra (pl. bölcsődei, óvodai díjak, 

gondozási díjak) 
 

9 00 

13. 17 
bejárónő/ takarítónő, kertész, bébiszitter vagy egyéb 

háztartási alkalmazott 
 

9 00 

13. 18 Egyéb kiadások, éspedig:  

 

14. Milyen gyakran szokott Ön pénzt áldozni az alábbi tételekre, akár egyedül, akár más (pl. 

családja, gyermeke, barátai) társaságában? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

  Soha Nagyon 

ritkán 

Néha Gyakran Nagyon 

Gyakran 

Nem 

tudja 

Nem 

válaszolt 

14. 1 mozijegy 1 2 3 4 5 9 0 

14. 2 színházjegy 1 2 3 4 5 9 0 

14. 3 koncertjegy 1 2 3 4 5 9 0 

14. 4 múzeumi belépő 1 2 3 4 5 9 0 

14. 5 
könyvtári és egyéb 

tagsági díj 

1 2 3 4 5 9 0 

14. 6 

bábszínház, 

vidámpark, állatkert, 

kalandpark 

belépőjegyei, 

szolgáltatásai  

1 2 3 4 5 9 0 

14. 7 

fitnesz és wellness 

szolgáltatások 

(szauna, masszázs, 

fitnesz/konditerem 

jegy/bérlet, uszoda 

használat stb.)   

1 2 3 4 5 9 0 

14. 8 ruházkodás 1 2 3 4 5 9 0 

14. 9 könyvvásárlás 1 2 3 4 5 9 0 

14. 10 
CD, DVD, videó 

kazetta 

       

14. 11 éttermi szolgáltatás 1 2 3 4 5 9 0 

14. 12 

sportoláshoz 

felszerelés (ruházat, 

cipő, sportgépek és 

eszközök) 

1 2 3 4 5 9 0 

14. 13 
sporteseményekhez 

belépőjegy 

1 2 3 4 5 9 0 

14. 14 
alkoholvásárlás 

szórakozóhelyen 

1 2 3 4 5 9 0 

14. 15 
játékvásárlás 

 

1 2 3 4 5 9 0 
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14. 16 
alkoholvásárlás 

otthonra 

1 2 3 4 5 9 0 

14. 17 
cigaretta és egyéb 

dohányárú 

1 2 3 4 5 9 0 

 

15. Az Ön háztartásában, van-e……..? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1 – van 

2 – nincs 

 
99 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 
 

  15. 1 

Válasz 

15.2 

Hány főt érint? 

a. főállásból származó rendszeres alkalmazotti munkabér   

b. másod- és/vagy mellékállásból származó rendszeres alkalmazotti munkabér   

c.  saját, önálló vállalkozásból származó jövedelem   

cs. alkalmi munkákból származó bevétel   

d. közmunkából származó bér   

e. alkalmi üzletekből származó bevétel (pl. lakás/nyaraló, gépek/szerszámok, 

egyéb tulajdon kiadása/bérbeadása) 

  

f. tőkejövedelem (befektetés, értékpapírok, betétek stb.)   

g. tanulói jogviszonyból származó tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíj   

gy. szülőktől, gyermekektől (egyéb rokontól) kapott rendszeres pénzbeli 

támogatás 

  

h. életjáradék (biztosító, kárpótlás, eltartási szerződés alapon)   

i.  munkanélküli segély/álláskeresési járadék   

j. rendszeres szociális segély   

k.  gyermekekhez kapcsolódó rendszeres támogatások  

(pl. terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, 

gyermeknevelési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény stb.) 

  

l. családi pótlék   

ly. fogyatékossági támogatás   

m. ápolási díj   

n. tartásdíj   

ny. árvaellátás   

o. átmeneti járadék   

p. baleseti hozzátartozói nyugellátások   

q. baleseti rokkantsági nyugellátás   

r. korengedményes öregségi nyugdíj   

s. öregségi nyugellátás   

sz. özvegyi járadék   

t. özvegyi nyugellátás    

ty. rehabilitációs járadék   

u. rendszeres szociális járadék   

ü. rokkantsági járadék   

v. rokkantsági nyugellátás   

w. szülői nyugdíj   

x. nincs semmilyen jövedelme, kizárólagosan eltartott    

z. egyéb jövedelme van, éspedig:                                                                                       

 

16. a Voltak-e az elmúlt egy évben szabadságon?  

1 -  igen, összesen………….napot (ÍRD BE A NAPOK SZÁMÁT) 

88 – nem 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

17-RE 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/arvaellatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/atmeneti-jaradek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/baleseti-hozzatartozoi-nyugellatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/baleseti-rokkantsagi-nyugellatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/korengedmenyes-oregsegi-nyugdij
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/oregsegi-nyugellatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/ozvegyi-jaradek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/ozvegyi-nyugellatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/rehabilitacios-jaradek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/rendszeres-szocialis-jaradek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/rokkantsagi-jaradek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/rokkantsagi-nyugellatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/nyugdijbiztositasi-ugyek/nyugellatasok-es-egyeb-nyugdijszeru-rendszeres-szocialis-ellatasok/szuloi-nyugdij
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16. b Mivel töltötték? (TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES)  

1 – nem hagytuk el a várost, itthon pihentünk 

2 – elutaztunk Magyarország más településére pihenni 

3 – külföldre utaztunk pihenni 

4 – dolgoztunk pénzért Magyarországon 

5 – dolgoztunk pénzért külföldön 

6 – itthon végeztünk munkát /lakásfelújítás, kert, stb./ 

 
9–nem tudja 

0 – nem válaszolt 

 

17. Saját háztartásában az alábbiak közül mit tekint az első három jelentősebb problémának, 

kérem rangsorolja őket? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 
  Elsősorban 

említette 

Másodsorban 

említette 

Harmadsorban 

említette 

Nem 

említette 

17. 1 
anyagi gondok, kevés 

jövedelem 

1 2 3 88 

17. 2 gyermeknevelés, gondozás 1 2 3 88 

17. 3 
munkával kapcsolatos 

problémák   

1 2 3 88 

17. 4 
félelem a 

munkanélküliségtől 

1 2 3 88 

17. 5 
saját tanulmányi 

problémáim 

1 2 3 88 

17. 6 
gyermekem tanulmányi 

problémái 

1 2 3 88 

17. 7 
komolyabb betegség, 

félelem a betegségtől 

1 2 3 88 

17. 8 
kapcsolati nehézségek, 

különélés, válás 

1 2 3 88 

17. 9 
ápolásra, ellátásra szoruló 

személy 

1 2 3 88 

17. 10 adósság felhalmozódása 1 2 3 88 

    17. 11 félelem az idős kortól 1 2 3 88 

    17.12 félelem a magánytól 1 2 3 88 

    17. 13 

félelem a hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

kirekesztéstől 

1 2 3 88 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

18. Ha figyelembe veszi a háztartás jelenlegi életszínvonalát, hogyan jött ki háztartása a havi 

nettó jövedelemből az elmúlt évben? 

1 – egyáltalán nem tudott kijönni 

2 – szűkösen 

3 – elfogadhatóan 

4 – jól 

5 – nagyon jól 
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            9 – nem tudja 

            0 – nem válaszolt 

 

19. Az elmúlt öt évben változtattak-e élelmiszerfogyasztásukon?  

 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

20. Hogyan változtatták meg élelmiszerfogyasztásukat?  
  

 1 – ugyanannyi, de olcsóbb élelmiszert veszünk 

 2 – kevesebb és olcsóbb élelmiszert veszünk 

 3 – ugyanannyi, de jobb minőségű élelmiszert veszünk 

 4 – több és jobb minőségű élelmiszert veszünk 

            5 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 

21. Hogyan változott családja fogyasztási szokásai más termékekkel kapcsolatban az elmúlt 

években? (TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES) 

1 – pár termék kapcsán olcsóbbra váltottunk 

2 – bizonyos termékekről/szolgáltatásokról lemondtunk 

3 – több terméket tudunk vásárolni 

4 – több minőségi árukat/szolgáltatásokat tudunk vásárolni 

5 – semmi nem változott fogyasztási szokásainkban 

6 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

22. Rendelkeznek-e az alábbiakkal? Amennyiből több van, kérem, adja meg azt is, hány adott 

dologgal rendelkezik háztartásuk? (Kártyahasználat) 
 

 VAN/DB SZÁM NINCS NEM TUDJA 
NEM 

VÁLASZOLT 

22. 1 mobil telefon  88 99 0 

22. 2 vezetékes telefon  88 99 0 

22. 3 automata mosógép  88 99 0 

22. 4 

használatban lévő 

hagyományos (képcsöves) 

színes tévé 

 88 99 

0 

22. 5 
síkképernyős TV (LCD, 

plazma TV) 
 88 99 

0 

22. 6 mikrohullámú sütő  88 99 0 

22. 7 
fagyasztó szekrény vagy 

láda 
 88 99 

0 

22. 8 hifi torony  88 99 0 

21-RE 
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22. 9 házi mozi rendszer  88 99 0 

22. 10 Internet csatlakozás  88 99 0 

22. 11 asztali számítógép  88 99 0 

22. 12 személyi számítógép   88 99 0 

22. 13 táblagép  88 99 0 

22. 14 mosogatógép  88 99 0 

22. 15 digitális fényképezőgép  88 99 0 

22. 16 digitális videó kamera  88 99 0 

22. 17 5 évnél fiatalabb autó  88 99 0 

22. 18 
5 évnél idősebb, de 10 

évnél fiatalabb autó 
 88 99 

0 

22. 19 10 évnél idősebb autó  88 99 0 

22. 20 DVD lejátszó/felvevő  88 99 0 

22. 21 szauna  88 99 0 

22. 22 
sporteszközök 100 ezer Ft 

felett 
 88 99 

0 

22. 23 
100 ezer Ft feletti szerszám, 

szerszámgép  
 88 99 

0 

22. 24 klíma    88 99 0 

22. 25 
kerékpár/db 100 ezer Ft 

felett 
 88 99 

0 

22. 26 
motorkerékpár/db 100 ezer 

Ft felett  
 88 99 

0 

22. 27 termőföld/erdő  88 99 0 

22. 28 üzlet, üzletrész  88 99 0 

22. 29 műhely/iroda  88 99 0 

22. 30 nyaraló/hétvégi ház  88 99 0 

22. 31 másik lakóingatlan  88 99 0 

22. 32 szőlő/hegy, kert, pince  88 99 0 

22. 33 építési telek  88 99 0 

 

23. Mit gondol a spórolásról? 

 1 – semmi gondot nem okozna, ha spórolni szeretnék, de nem látom értelmét 

 2 -  spórolhatnék, de nem érdekel a kérdés 

 3 - spórolok, és könnyen tudok megtakarítani 

 4 – spórolok, de nehezen tudok megtakarítani 

 5 – korábban spóroltam, de már nem tudok több helyről pénzt megvonni 

 6 – sohasem spóroltam, mert soha nem volt annyim, hogy megtakarítsak 

 7 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

24. Vannak-e megtakarításaik? 

1 – van 

2 – nincs 

 
 9 – nem tudja 
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 0 – nem válaszolt 

 

25. Van-e pénzügyi intézet vagy egyéb intézmény felé tartozásuk, díjhátralékuk?  

1 – van 

2 – nincs  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

26. a Körülbelül összesen mekkora összegű díjhátralékuk, tartozásuk van?  

……………………………Ft 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

26. b Milyen időtartamú határidőn túli díjhátralékuk van bankokkal, hitelintézetekkel, egyéb 

hatóságokkal szemben? (TÖBB HITEL ESETÉN TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES) 

 

 1 – nincs aktuális határidőt átlépő tartozásunk 

 2 – 3 hónapon belüli 

 3 – 3 hónapon túli, de egy éven belüli 

 4 – egy éven túli 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

27. Milyen díjhátralékuk, tartozásuk van?  
   VAN NINCS  NEM 

TUDJA 

 NEM 

VÁLASZOLT 

27. 1 lakbér, albérleti díj 1 2 9 0 
27. 2  jelzálog alapú lakáscélú kölcsöntörlesztés 1 2 9 0 
27. 3  jelzálog alapú egyéb hitel 1 2 9 0 
27. 4  jelzálog nélküli lakáskölcsön 1 2 9 0 
27. 5  jelzálog nélküli egyéb kölcsön 1 2 9 0 
27. 6  lakásfenntartási költség  

(villany, víz, gáz, fűtés, szemétdíj, közös költség)  

1 2 9 0 

27. 7  társadalombiztosítás felé 1 2 9 0 
27. 8  adóhátralék 1 2 9 0 
27. 9  biztosítás /lakás, élet, autó, stb./ 1 2 9 0 
27. 10  telefondíj, internet, Tv díj 1 2 9 0 
27. 11 egyéb, éspedig:  

 

28. a Van Önöknek magánszemély felé pénzbeli tartozásuk?  

1 – van 

2 – nincs  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 

 

 

28. A-RA 

29-RE 
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28. b Körülbelül összesen mekkora összegű tartozásuk van magánszemély/magánszemélyek 

felé? 

…………………………….Ft 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

28. c Milyen időtartamú határidőn túli díjhátralékuk van magánszemélyekkel szemben? 

(TÖBB HITEL ESETÉN TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES) 

 1 – nincs aktuális határidőt átlépő tartozásunk 

 2 – 3 hónapon belüli 

 3 – 3 hónapon túli, de egy éven belüli 

 4 – egy éven túli 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

29. Ön és az önnel együtt lakók érintettek-e (akár bankok, hatóságok, akár magánszemélyek 

felé) meglévő tartozásuk miatt az alább felsorolt eljárásokban? 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 
 Eljárások Válasz 

29. 1 késedelmi kamat/kötbér fizetési kötelezettség  

29. 2 hivatalos felszólítás (banki, hatósági, ügyvédi)  

29. 3 behajtói követelések  

29. 4 végrehajtói eljárás  

29. 5 szerződésfelbontás  

29. 6 ingatlan/vagyon zárlat  

29. 7 árverezés, fizetésből levonás  

 

  30. Az elmúlt két évben változott-e és milyen irányban jövedelmi helyzetük?  

 1– igen, romlott 

 2 – igen, javult 

 3 – nem változott 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

31. Ön szerint mennyi pénzre lenne szüksége saját háztartásának ahhoz, hogy ….? 
 1 főre jutó nettó összeg Ft 

31. 1 nagyon szűkösen megéljen  

31. 2 szűkösen éljen  

31. 3 átlagosan éljen  

31. 4 jól éljen  

31. 5 az átlagosnál lényegesen jobban éljen  

9 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 
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III. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT (32-43 KÉRDÉSEK) 

 

A KÖVETKEZŐKBEN SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA 

VONATKOZÓ KÉRDÉSEKET TESZEK FEL. 

 

32. Mennyire volt jellemző az elmúlt két hétben az, hogy……..? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

 
 TELJESEN 

JELLEM-

ZŐ 

 

JELLEM-

ZŐ 

 

ALIG 

JELLEM-

ZŐ 

EGYÁLTALÁN 

NEM 

JELLEMZŐ 

NEM 

TUDJA 

NEM 

VÁLASZOLT 

32. 1 vidám és 

jókedvű volt? 

1 2 3 4 9 0 

32. 2 nyugodt és 

ellazult volt? 

1 2 3 4 9 0 

32. 3 aktív és élénk 

volt? 

1 2 3 4 9 0 

32. 4 ébredéskor friss 

és kipihent volt? 

1 2 3 4 9 0 

32. 5 

 

a napjai tele 

voltak az Ön 

számára érdekes 

dolgokkal   

1 2 3 4 9 0 

 

33. Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát?  

1 – nagyon rossz 

2 – rossz 

3 – vannak jó, és vannak rossz napok 

4 – jó 

5 – nagyon jó 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
 

34. Az elmúlt egy évben előfordultak-e az alábbiak Önnel vagy az Önnel együtt lakók 

körében? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1 – igen 

2 – nem 

 
9 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 

 

  34. 1 

A 

kérdezett 

34. 2 

Gyermek 

34. 3 

Házastárs/élettárs 

34. 4 

Szülő 

34. 5 

Egyéb 

hozzátartozó 

1. szív- és érrendszeri betegség      

2. légzőszervi betegség      

3. idegrendszeri betegségek      

4. daganatos betegségek      

5. emésztőrendszeri betegségek      

6. máj betegség      

7. cukorbetegség      

8. gyomor- és bélrendszeri 

betegség 

     

9. vesebetegség      
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35. Az Ön által említett betegség vagy betegségek közül melyik befolyásolja leginkább 

mindennapi életvitelét? (ÍRD BE A 34. KÉRDÉS KÓDJÁT, MAXIMUM 3 VÁLASZ 

LEHETSÉGES) (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

35.a…………,   35.b………,   35.c……… 

 
99 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 

66 – nincs olyan betegsége, ami komolyabban befolyásolja életét 

 

36. Dohányoznak a családjában? 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

37. a Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valakinek 

komoly problémát okozott/okoz az alkoholfogyasztás?  

1 – igen 

2 – nem       38-RA  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

37. b Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valakinél 

alkoholizmus problémáját diagnosztizáltak és/vagy kezeltek? 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

10. magas vérnyomás      

11. allergia      

  12. agyér betegség (pl. trombózis, 

agyérgörcs, embólia, 

agyvérzés, gutaütés, sztrók)  

     

  13. mozgásszervi betegség      

14. fertőző betegség      

15. baleset      

16. kábítószer függőség      

17. alkoholizmus       

18. nőgyógyászati problémák      

19. művi vetélés      

20. koraszülés      

21. csecsemőhalál      

22. szorongás, félelem, stressz      

23. pánik betegség      

24. fóbiák      

25. rosszkedv, lehangoltság, 

depresszió 

     

26. egyéb, éspedig:      

27. nem jelölt meg egyetlen 

betegséget egy családtagnál 

sem 

88 36-RA 
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38. a Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valaki 

kábítószert fogyasztott/fogyaszt?  

1 – igen 

2 – nem        39-RE 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

38. b Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valakinél 

kábítószer problémát diagnosztizáltak és/vagy kezeltek? 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

39. a Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valaki 

öngyilkosságot kísérelt meg?  

1 – igen 

2 – nem                  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

39. b Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valaki 

öngyilkosságot követett el?  

1 – igen 

2 – nem                      

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

39. c Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valakinek 

komoly problémát okozott/okoz a játékszenvedély? (JÁTÉKGÉPEK, SZÁMÍTÓGÉPESJÁTÉKOK, 

KÁRTYA, SZERENCSJÁTÉK STB.) 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

40. a Él-e valamilyen oknál fogva megváltozott munkaképességű személy a háztartásában?  

1 – igen 

2 – nem  41.A-RA  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

40. b Kérem, nevezze meg a munkaképesség korlátozottság okát? (TÖBB ÉRINTETT 

ESETÉN, TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES)  

 1 – fogyatékkal él 
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 2 – pszichiátriai/mentális betegség 

3 – demencia (A DEMENCIA AZ ÉRTELMI KÉPESSÉGEK LASSÚ, FOLYAMATOS ÉS EGYRE  

        SÚLYOSBODÓ HANYATLÁSA, MELYNEK SORÁN AZ EMLÉKEZÉS, A GONDOLKODÁS,  

        VALAMINT AZ ÍTÉLŐ- ÉS TANULÁSI KÉPESSÉG KÁROSODIK.) 

 4 – szerzett vagy veleszületett egyéb betegség 

 5 – balesetből eredő maradandó állapot 

 6 – testi betegség 

 7 – halmozott okok 

 8 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

40. c. Milyen fogyatékosságról van szó? 
 

1  – mozgássérültség 

2 – látássérültség 

3 – hallássérültség 

4 – beszédbeli akadályozottság/fogyatékosság 

5 – autizmus 

6 - halmozottan fogyatékosság 

7 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

41. a Az elmúlt egy évben előfordult, hogy munkáját egészségi okokból meg kellett szakítania?  

1 – igen 

2 – nem                   42-RE 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

41. b Hány napig volt betegállományban? 

……………………….nap 

 
 99 – nem tudja 

 00 – nem válaszolt 

 

42. Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette igénybe a 

következő egészségügyi szolgáltatásokat? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

 az utóbbi 

évben 

egyszer sem 

az évben 

egyszer-

kétszer 

az évben 

többször 

havonta 

többször 

hetente 

egyszer 

hetente 

többször 

nem 

tudja 

nem válaszolt 

42.1 
családorvosi/ 

háziorvosi ellátás 
1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 2 
gyerekorvosi 

ellátás 
1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 3 fogorvosi ellátás 1 2 3 4 5 6 9 0 

42. 4 védőnői ellátás 1 2 3 4 5 6 9 0 

42. 5 

kórház baleseti 

osztálya 

járóbeteg 

szakellátása 

1 2 3 4 5 6 

9 0 
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43. a Előfordult-e a családjában az elmúlt 5 évben gyógyíthatatlan daganatos megbetegedés? 

1 – igen 

2 – nem 

 
9 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 

 

 

42. 6 
egyéb járóbeteg 

szakellátás 
1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 7 

fekvőbeteg 

ellátás (kórház 

bent fekvéssel) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 8 

röntgen, 

ultrahang, MR, 

CT, laboratóriumi 

vizsgálatok 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 9 

speciális 

szolgáltatások 

(pl.: logopédus) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 10 

speciális kórházi 

szolgáltatások 

(pld. 

kemoterápia, 

dialízis) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 11 
rehabilitációs 

otthon 
1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 12 

szűrések 

(tüdőszűrés, 

rákszűrés, 

csontritkulás stb.) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 13 

fizikoterápia (pl. 

gyógytornász, 

masszőr) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 14 

alternatív 

gyógymódok (pl. 

akupunktúra, 

csontkovács, 

diabetika) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 15 mentőszolgálat 1 2 3 4 5 6 
9 0 

42. 16 

gyógyászati 

segédeszköz 

ellátás 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 17 

gyógyszer ellátás 

(gyógyszertári 

szolgáltatás) 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 18 

házi ápoló-

gondozó 

szolgálat 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42.19 

daganatos beteg 

támogató 

/HOSPICE/ 

ellátása 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 20 

pszichológiai/ 

pszichiátriai 

szolgáltatás 

1 2 3 4 5 6 

9 0 

42. 21 orvosi ügyelet 1 2 3 4 5 6 
9 0 
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43. b Amennyiben gyógyíthatatlan betegségben szenvedne, Ön mitől tartana leginkább? 

1 - szeretteinek elvesztése 

2 – a kiszolgáltatottság érzése, hogy terhére lesz valakinek 

3 – a fájdalom 

4 - az emberek reakciói 

5 – egyéb, éspedig:….. 

 
9 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 

 

43. c  Ápolná-e otthon hozzátartozóját gyógyíthatatlan daganatos betegség esetén? 

 

1 -  biztosan nem 

2 - valószínűleg nem 

3 – igen, de csak megfelelő gondozói hálózat segítségével 

4 – igen, egyedül is vállalnám 

 
9 – nem tudja 

0 – nem válaszolt 
 

IV. SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER (44-51 KÉRDÉSEK) 

 

 

A KÖVETKEZŐKBEN OLYAN KÉRDÉSEKET SZERETNÉK FELTENNI, MELYEK 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGÁRA, ÉS A VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERÉRE 

IRÁNYUL. 

 

 

44. Okoznak-e gondot az alább felsoroltak valakinek az Ön háztartásában? 

(KÁRTYAHASZNÁLAT) 

 

 
 IGEN NEM NEM TUDJA 

NEM 

VÁLASZOLT 

44. 1 étkezésről gondoskodás, vagy maga az 

elfogyasztás kivitelezése 
1 2 

9 0 

44. 2  bevásárlás 1 2 9 0 

44. 3 ruházkodás vétele, vagy az öltözködés maga 1 2 9 0 

44. 4  mosás 1 2 9 0 

44. 5 takarítás 1 2 9 0 

44. 6 kert, udvar gondozása 1 2 9 0 

44. 7 hivatalos ügyek intézése 1 2 9 0 

44. 8 gyógyszerkiváltás 1 2 9 0 

44. 9 közlekedés lakásban (akadálymentesség) 1 2 9 0 

44. 10 közlekedés a lakáson kívül (akadálymentesség) 1 2 9 0 

44. 11 kisgyerek napközbeni felügyelete 

(gyermekfelügyelet) 
1 2 

9 0 

44. 12 beteg (vagy különleges ellátást igénylő) gyerek 

gondozása, ápolása 
1 2 

9 0 

44. 13 a gyerek tanulmányi előremenetelének elősegítése 1 2 9 0 

44. 14 idős személy napközbeni felügyelete 1 2 9 0 

44. 15 idős beteg ember gondozása, ápolása 1 2 9 0 

44. 16 fogyatékkal élő személy napközbeni felügyelete 1 2 9 0 

44. 17 fogyatékkal élő személy gondozása, ápolása 1 2 9 0 

44. 18 függőségben élő személy problémájának kezelése 1 2 9 0 

44. 19 családi konfliktusok feloldása 1 2 9 0 



 246 

 

45. Ismeri a következő városi intézeteket, szervezeteket? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

 1 - igen, hallottam róluk, de nem tudom pontosan, mivel foglalkoznak 

 2 - igen, és tudom, milyen problémákban tud segíteni, mivel foglalkozik 

 3 - igen, és fordultam hozzá segítségért az elmúlt egy évben 

 
 9 – nem tudja (nem ismeri) 

 0 – nem válaszolt 

 
 Szervezetek Válasz 

45. 1 Polgármesteri Hivatal  

45. 2 Gyermekjóléti Központ  

45. 3 Családsegítő Szolgálat  

45. 4 Gondozási Központ (mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)  

45. 5 Idősek Gondozóháza  

45. 6 Nyugdíjas Otthonház  

45. 7 Belvárosi Idősek Klubja  

45. 8 Landorhegyi Idősek Klubja  

45. 9 Andráshidai Idősek Klubja  

45. 10 Idősek Otthona  

45. 11 Szociális Klub (Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye)  

45. 12 Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza  

45. 13 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási  Központja  

45. 14 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Családok Átmeneti Otthona  

45. 15 Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálata  

45. 16 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó 

Szolgálata 

 

45. 17 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szenvedélybetegek Közösségi EllátóSzolgálata  

45. 18 Tevékeny Szeretet Közössége  

45. 19 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ  

45. 20 Nevelési Tanácsadó  

45. 21 Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat  

45. 22 Levendel László Otthon  

45. 23 Integrált Szociális Intézmény (Pózva)  

45. 24 Tündérkert Családi Napközi és Játszóház  

45. 25 Bandi Cica Mini Ovi Családi Napközi  

45. 26 Munkaügyi Központ  

45. 27 Társadalom Biztosítás  

45. 28 Telefonos lelki segélyszolgálat  

 

 

46. Az alábbiak közül valamelyik szervezethez/személyhez fordultak-e kimondottan szociális 

segítségért az elmúlt egy évben?  

 
 IGEN NEM 

NEM 

TUDJA 

NEM 

VÁLASZOLT 

46. 1 civil szervezet 1 2 9 0 

46. 2 egyházi szervezet 1 2 9 0 

46. 3 háziorvos, gyerekorvos, védőnő 1 2 9 0 

46. 4 szakszervezet  1 2 9 0 

46. 5 párt, képviselő 1 2 9 0 

46. 6 bankok, pénzügyi intézetek felé hitelei törlesztésének 

átmeneti/kisegítő megoldásáért 

1 2 9 0 

46. 7 önsegítő csoport 1 2 9 0 

44. 20 magányosság 1 2 9 0 

44. 21 egészségügyi segédeszközök hiánya (pl. kádülőke, 

fürdető szék, kerekesszék, járóbot, mankó, 

járókeret, roller)   

1 2 

9 0 

44. 22 egyéb, éspedig: 
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46. 8 családtag 1 2 9 0 

46. 9 barát, ismerős 1 2 9 0 

46. 10 egyéb magánszemély 1 2 9 0 

46. 11 egyéb, éspedig: 

 

47. a Kértek-e bármilyen szociális támogatást az elmúlt egy évben? 

1 – igen 

2 – nem  49-RE 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

47. b Milyen jellegű támogatást/támogatásokat kértek az elmúlt egy évben? Kaptak-e? 

(KÁRTYAHASZNÁLAT) 

(HA KÉRTEK ÉS NEM KAPTAK, KÉRDEZZ RÁ AZ OKOKRA ÉS KÓDOLD) 

 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 
47. 1  

KÉRT 

47. 2 

 KAPOTT 

 

 

47. 3  

OKA 

 

 

a.  lakhatással  kapcsolatos támogatás    

b. étkeztetéssel, étkeztetési költséggel, élelmiszer beszerzésével- vásárlásával 

kapcsolatos segítség 

   

c. lakástörlesztéssel, rezsi költséggel, albérleti díjjal kapcsolatos támogatás    

d. lakás átalakítással, akadálymentesítéssel  kapcsolatos segítség      

e. egészségi állapottal kapcsolatos segítség    

f. gyógyszervásárlással kapcsolatos segítség    

g. gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban nyújtott segítség    

h. gyermek iskoláztatásával  kapcsolatos segítség      

i. gyermek tanulmányi előremenetelével, magatartási gondjaival  

kapcsolatos segítség 

   

j. munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség    

       k. lelki, mentális segítség    

      l.  temetkezéssel kapcsolatos segítség    

 m. ügyintézés, jogi segítség    

 n. fogyatékossággal kapcsolatos segítség    

 o. idős emberek ellátásával kapcsolatos segítség    

 p. családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatos segítség    

r. általános pénzbeli segítség, segély a megélhetéshez      

s. gyermek felügyeletével/napközbeni ellátásával kapcsolatos ellátás    

t. egyéb, éspedig:    

 

„okok” kódolása:  

1 – magasabb jövedelem 

2 – igazolások, okmányok hiánya és/vagy beszerzésének problémája 

3 – más feltételek hiánya  

4 – a szervezet részéről egyszerű „rosszindulat”, a megértés teljes hiánya 

5 – egyéb ok, éspedig: 
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 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
 

48. Az ügye rendezésére tekintettel, hogyan minősítené az igénybevett szervezeteknél …? 

(AZT AZ EGY INTÉZETET, SZERVEZETET VÁLASSZA KI, AHOVA A LEGTÖBBSZÖR 

FORDULT) (KÁRTYAHASZNÁLAT – LÁSD 45. ÉS 46. KÉRDÉS KÁRTYÁI) 

48. a………Szervezet kódja (LÁSD 45-46. KÉRDÉSNÉL, BEÍRNI SZERVEZET KÓDJÁT) 

 

1 – nagyon rossz 

2 – rossz 

3 – közepes 

4 – jó 

5 – kiváló 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
 

 

Minősítés szempontja 

 

 

Minősítés 

48. b. 1 a dolgozók szakmai felkészültségét  

48. b. 2 a dolgozók empátiáját  

48. b. 3 a dolgozók segítőkészségét  

48. b. 4 a dolgozók iránt saját bizalmát  

48. b. 5 az intézmény eszközlehetőségeit  

48. b. 6 az egyenlő elbánás elvét Önnel szemben   

48. b. 7 az egyenlő felek, egyenrangúság elvét Önnel szemben  

 

49. Ön és az önnel együttélők, milyen szociális támogatást tudnak nyújtani, illetve konkrétan 

nyújtanak a rászoruló családtagjaiknak? (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1 – tudna, és szívesen adna 

2 - ténylegesen ad 

3 - nem tud adni 

4 - nem akar adni 

5 – nincs akinek adjak, nincsen hozzátartozom 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 

49. 1.  

Egy háztartásban 

együttélő számára 

49. 2 

Nem együtt élő 

hozzátartozó/rokon 

számára 

 

49. 3 

Rászoruló 

embertársak 

a. anyagi támogatás    

b. pénzügyi kölcsön    

c.  ruházat    

d. élelem    

e. etetés, fürdetés    

f. szolgáltatások (bevásárlás, takarítás, apró 

javítások)   

   

 

g. 

látogatás, beszélgetés, lelki  

segítségnyújtás 

   

h. hivatali ügyek intézése    

i. egyéb, éspedig:    
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50. Igénybe venne-e…?  

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
  Válasz 

50. 1 gyógyíthatatlan betegség esetén egy fájdalomcsillapítást és teljes ellátást nyújtó 

gondozóházat   
 

50. 2 adott állapota esetén egy olyan, időskorúak ellátását biztosító otthont, amelyik 

teljes Hospice (fájdalomcsillapítás, lelki gondozás) ellátást is tud nyújtani   
 

50. 3 házi gyermek felügyelet (szakképzett gyermek felügyelet otthon teljeskörű 

ellátást biztosítva) 
 

50. 4 párkapcsolati gondjai esetén személyes szakmai segítséget, pl. mediátor, pár- 

vagy családterapeuta személyében 
 

50. 5 tapasztalatszerzés és jó tanácsok érdekében párkapcsolati tréninget, tanfolyamot  

 

51. a Ön szerint hiányzik valamilyen szociális/gyermekvédelmi szolgáltatás a városban? 

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
 

51. b Milyen szociális/gyermekvédelmi szolgáltatásra gondol? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 

V. ÉRTÉKEK, VÉLEKEDÉSEK, ATTITÜDŐK (52-53 KÉRDÉSEK) 

 

A KÖVETKEZŐKBEN FELTETT KÉRDÉSEK KAPCSÁN SZEMÉLYES 

VÉLEMÉNYÉRE, MEGGYŐZŐDÉSÉRE VAGYOK KIVÁNCSI. 

 

52. Állításokat sorolunk fel és arra kérjük, hogy mondja meg, egyetért-e velük vagy sem? 

1- egyáltalán nem ért egyet 

2 - inkább nem ért egyet 

3 - inkább egyetért 

4 - teljesen egyetért 

 
 9 – nem tudja eldönteni 

 0 – nem válaszolt 

 

 Állítások Válaszok 

 

52. 1 

Nem segélyt kellene osztogatni, hanem lehetőséget kell adni az embereknek, hogy 

magukról tudjanak gondoskodni. 

 

 

52. 2 

Ha bajban lennék, mindent elkövetnék azért, hogy magam oldjam meg, és csak a legvégső 

esetben fordulnék állami/önkormányzati segítségért. 

 

52. 3 Az állami, önkormányzati, szakhatósági intézményeknek szükség és probléma esetén 

akkor is közbe kell lépni, ha az érintettek ezt nem igénylik.  
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52. 4 Aki akar, az segít magán minden élethelyzetben.  

52. 5 Ha családom vagy én nehéz élethelyzetbe kerülnénk, elsősorban a hozzátartozók segítségét 

kérném. 

 

52. 6 Az államnak/önkormányzatnak csak azokat kellene támogatnia, akik megérdemlik.   

52. 7 Inkább csak akkor fogadok el segítséget, ha azt tudom viszonozni.  

52. 8 Szükség esetén az önkormányzatoknak, hatóságoknak segítséget kell nyújtaniuk.  

52. 9 Az idősek megfelelő egészségügyi ellátása az önkormányzatok feladata.  

 

53. Mennyire tartja biztosnak …? 

1 – teljesen bizonytalan  -  5 – teljesen biztos 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 66 – nem vonatkozik rá  - pl: nincs gyermeke, nincs családja, nincs munkahelye 

 
 Szempontok Értékelés 

53. 1 anyagi helyzetét  

53. 2 családi kapcsolatát  

53. 3 lakáshelyzetét  

53. 4 munkahelyét  

53. 5 gyermeke jövőjét  

53. 6 egészségügyi ellátását  

53. 7 a békét  

 

 

VI. PÁRKAPCSOLAT (54-57 KÉRDÉSEK) 

 

A KÖVETKEZŐKBEN PÁR OLYAN KÉRDÉST TESZEK FEL, AMELY JELENLEGI VAGY 

MÚLTBELI PÁRKAPCSOLATAIRA VONATKOZIK 

 

(PÁRKAPCSOLAT ALATT A MINIMUM 6 HÓNAPOS EGYÜTT ÉLÉST TEKINTJÜK.  

AZ, AKINEK JELENLEG IS VAN PÁRKAPCSOLATA, A JELENLEGI KAPCSOLATA 

VONATKOZÁSÁBAN VÁLASZOLJON. 

AKIKNEK A LEKÉRDEZÉS IDŐPONTJÁBAN NINCS PÁRKAPCSOLATA, UTOLSÓ 

PÁRKAPCSOLATÁRA GONDOLJON. 

AKIKNEK NEM VOLT ÉLETÉBEN SOHA ILYEN KAPCSOLATA, OTT UGORJ AZ 58. 

KÉRDÉSRE.) 

 

54. Mennyire fordul elő Önnel, hogy párkapcsolati konfliktusa van együtt élő partnerével? 

 1 – soha  56-RA  

 2 – ritkán 

 3 – elég gyakran 

 4 – rendszeresen 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

55. Hogyan látja Ön, milyen okokból adódnak leginkább párkapcsolati konfliktusai? 

(MAXIMUM 5 VÁLASZ LEHETSÉGES) (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1. hűtlenség, egy harmadik személy felbukkanása 

2. pénzügyi problémák (beleértve a munkanélküliség gondját)  

3. háztartási teendők, női/férfi feladatok elvégzésének hiánya és/vagy aránytalansága 

4. élvezeti szerek és/vagy bizonyos viselkedések irányában megmutatkozó szenvedély  
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(pl. alkoholizmus, szerencsejáték, internet függőség, kábítószer-használat)  

5. kevés idő fordítása a családra 

6. egymás iránti szeretet hiánya vagy a szeretet kimutatásának hiánya 

7. kölcsönös tisztelet, megbecsülés hiánya 

8. eltérő társadalmi származás, vallási hit, politikai meggyőződés 

9. após, anyós vagy más személyek beleszólása életünkbe 

10. harmonikus szexuális élet problémája 

11. eltérő gondolkodás a gyermekvállalás kapcsán, gyermeknevelésből adódó probléma 

12. közös érdeklődési kör, közös célok hiánya 

13. megfelelő lakás problémája, nincs saját élettér 

14. nincs elegendő idő/kapott idő a saját hobbira, barátokra 

15. nem tudjuk megbeszélni dolgainkat, problémáinkat 

16. egyéb, éspedig: 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

 

56. Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre! 

1 – igen  

 2 - nem  

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
  Válasz 

56. 1 Házastársát/élettársát az önhöz legközelebb álló személynek, bizalmasának tekinti?  

56. 2 Voltak/vannak olyan dolgok, amikről nem tudnak nyíltan beszélni egymással?  

56. 3 Voltak/vannak komoly, megoldásában, időben nagyon elhúzódó problémák a 

kapcsolatukban? 
 

56. 4 Problémáikat közösen szokták megoldani?  

56. 5 Házastársával/élettársával általában közösen töltik szabadidejüket?  

 

(CSAK ANNAK KELL FELTENNI, AKI JELENLEG PÁRKAPCSOLATBAN ÉL, MÁS 

ESETBEN UGORJ AZ 58. KÉRDÉSRE) 
 

57. Jelenlegi párkapcsolatában felmerült-e a párkapcsolat/házasság…?  

 1 – igen, az Ön részéről 

 2 – igen, a partner részéről 

 3 – igen, mindkét fél részéről 

 4 - nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 
  Válasz 

57. 1 szüneteltetésének gondolata  

57. 2 nyitottá tételének gondolata  

57. 3 megszakításának, a válásnak gondolata  
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VII. ZALAEGERSZEG (58-67 KÉRDÉSEK) 

 

A KÉRDŐÍV VÉGÉN PÁR OLYAN KÉRDÉST TESZEK FEL ÖNNEK, MELYEK 

ZALAEGERSZEGHEZ FÜZŐDŐ KAPCSOLATÁT ÉRINTI. 

 

58. Mióta él Zalaegerszegen? 

 1 – kevesebb, mint egy éve 

 2 – 1 évnél régebben, de 5 évnél kevesebb ideje 

 3 – 5 évnél régebben, de 10 évnél kevesebb ideje 

 4 – 10 évnél régebben, de 20 évnél kevesebb ideje 

 5 – húsz évnél régebben 

 6 – születésem óta itt élek 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

59. Hogyan került kapcsolatba Zalaegerszeggel? 

 1 – itt születtem és itt élek azóta is 63-RA 

 2 – itt születtem, de egy időre elköltöztem, s most újra itt élek 

 3 – nem itt születtem, ide költöztem   61-RE 

 

60. Amikor elhagyta Zalaegerszeget egy időre és máshol élt, mi volt a végső ok, ami miatt 

elhagyta a várost?  
1 – tanulást/tovább tanulást máshol folytattam 

2 – házasságkötésem/párkapcsolatom máshova szólított 

3 – magánéleti problémáim/válságom miatt költöztem el 

4 – nem volt itt számomra munkalehetőség, s máshol kerestem/kaptam 

5 – volt itt munkám, de jobb lehetőséget kínáltak/kaptam   

6 - a katonai szolgálat máshova szólított 

7 – lakásvásárlás, építés, lakhatáshoz jutás kedvezőbb volt máshol 

 8 – egyéb, éspedig: 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

61. Miért költözött a városba? / Miért jött vissza a városba? Kérem egyetlen, a leginkább 

döntő okot adja meg! 

1 – a tanulás/tovább tanulás miatt 

2 – házasságkötésem/párkapcsolatom miatt 

3 – magánéleti problémáim/válságom elől költöztem ide 

4 – munkalehetőség/kedvezőbb munkalehetőség miatt 

5 - a katonai szolgálat ide szólított 

6 – lakásvásárlás, építés, lakhatáshoz jutás kedvezőbb volt itt 

7 – vonzott a város szép környezete, nyugodtsága stb. 

8 – rokonaim élnek itt 

 9 – egyéb, éspedig: 

 
 99 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
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62. Hol élt, mielőtt Zalaegerszegre költözött? /Hova költözött el Zalaegerszegről? 

 

62. 1………………………………………. helység;  62. 2…………………………..megye 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

63. Tervezi, hogy elköltözik Zalaegerszegről?  

1 – igen 

2 – nem 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

64. Mennyire tartja….? 
 Minősítés 

64. 1 biztonságosnak a várost a bűnözés vonatkozásában  

64. 2 biztonságosnak a környéket, ahol él a bűnözés vonatkozásában   

64. 3 otthonát biztonságosnak a bűnözés vonatkozásában  

64. 4 a várost biztonságosnak balesetbiztonsági szempontból?  

64. 5 biztonságosnak a környéket, ahol él baleset biztonsági szempontból   

 

1 - egyáltalán nem  -  5 - nagyon 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

65. Ön szerint mi a három legjobb és legrosszabb dolog Zalaegerszegen? (RANGSOROLJA A 

VÁLASZADÓ, „A” KÉRDÉSNÉL 1-ES A LEGJOBB; „B” KÉRDÉSNÉL 1-ES A 

LEGROSSZABB) 
65. A LEGJOBBAK 65. B LEGROSSZABBAK 

65. 1. a   65. 1. b   

65. 2. a   65. 2. b   

65. 3. a   65. 3. b   

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 

 

66. Ön szerint mi a három legjobb és legrosszabb dolog abban a körzetben, ahol lakik?  
(RANGSOROLJA A VÁLASZADÓ, „A” KÉRDÉSNÉL 1-ES A LEGJOBB; „B” KÉRDÉSNÉL 1-

ES A LEGROSSZABB) 
66. A LEGJOBBAK 66. B LEGROSSZABBAK 

66. 1. a   66. 1. b   

66. 2. a   66. 2. b   

66. 3. a   66. 3. b   

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
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67. Az alábbi felsorolásból kérem, válassza ki azokat a tételeket, melyeket Zalaegerszeg 

fejlesztése érdekében támogatna, és amelyeket nem! (KÁRTYAHASZNÁLAT) 

1 – fejlesztésre támogatnám kiemelten 

2 – fejlesztésre támogatnám másodsorban, ha van erre felesleges pénzforrás 

3 – fejlesztésre egyáltalán nem támogatnám 

 
 9 – nem tudja 

 0 – nem válaszolt 
 

 Szempontok Válasz 

67. 1 közműfejlesztés (csatorna, gáz, víz stb)  

67. 2 lakásépítés, lakáshoz jutás különböző megoldásainak fejlesztése  

67. 3 út és járda építése, karbantartása  

67. 4 kerékpárút építése, javítása  

67. 5 tömegközlekedés bővítése, színvonal emelése  

67. 6 városközponti rekonstrukció folytatása, sétáló utca kialakítása  

67. 7 munkahelyteremtés, nagyobb ipari park   

67. 8 közoktatás anyagi támogatása, általános és középiskolák épületeinek felújítása, 

eszközlehetőségeinek bővítése   

 

  67. 9 felsőoktatás támogatása, új szakok telepítése  

67. 10 egészségügyi szolgáltatások bővítése, javítása  

67. 11 szociális szolgáltatások bővítése, javítása  

67. 12 közbiztonság javítása  

67. 13 városképfejlesztés (parkosítás, növénytelepítés, játszóterek építése, karbantartása, köztéri 

sportpályák rendbetétele, lakatlan porták gondozása, a város tisztaságának, rendezettségének 

javítása, közvilágítás javítása, középületek felújítása, korszerűsítése stb.) 

 

67. 14 fiatal pályakezdők kiemel támogatása (otthonteremtés, munkahely)  

67. 15 időskorúak kiemelt támogatása (lakhatás, ellátás, szociális ellátás)  

67. 16 tömegsport támogatása, fejlesztése, sportolási lehetőségeinek és intézményeinek bővítése  

67. 17 szórakozási lehetőségek javítása, színvonalának emelése  

67. 18 helyi kis- és középvállalkozások támogatása  

67. 19 külföldi befektetők segítése  

67. 20 kultúra magasabb támogatása (színház, könyvtár, művelődési házak, múzeumok)  

67. 21 termálfürdő, Gébárti tó, Aqua-park fejlesztése, idegenforgalom fejlesztése  

67. 22 új bevásárló központok, üzlethálózatok, plázák építése  

67. 23 ZTE verseny sportcsapatok kiemeltebb támogatása  

67. 24 Budapest megközelíthetőségének javítása (rövidebb úthossz, gyakoribb busz- és 

vasútjáratok) 

 

67. 25 több és hatékonyabb közmunka program  

67. 26 kulturális kínálat, városi ünnepségek, események bővítése  

67. 27 parkolási problémák enyhítése  

67. 28 állatmenhelyek telepítése, a meglévő támogatása  

67. 29 a hajléktalanok ellátásának magasabb színvonalú fejlesztése (pl. lakhatás)  

67. 30 templom felújítások, kegyeleti helyek, köztéri szobrok, emlékművek rekonstrukciója  

67. 31 egy teljes körű, időskorúak és gyógyíthatatlan betegek ellátását szolgáló intézmény 

felállítása a városban, ahol a fájdalomcsillapítás és az egész napos ellátás biztosított lenne 

 

67. 32 egyéb/fejlesztésre még támogatná: 

67. 33 az eddigi városi programok közül fejlesztésre nem támogatja: 

 

*** 

KÖSZÖNJÜK ÖNNEK A VÁLASZADÁST! 

 

 

 


