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I. A szociális térkép készítésének alapkoncepciója 

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

térképnek, mint fogalomnak sincsen egyetlen lehetséges meghatározása.”1 Jellemzően egy 

pillanatfelvétel, avagy „feltérképezés”, ami alatt az esetek többségében a szociális és 

gyermekvédelmi intézmények bemutatását értik a szerzők. Ezt egészítik ki a lakosság körében 

lefolytatott – annak állapotát, helyzetét, problémáit és elvárásait felmérő - empirikus 

szociológiai kutatás során nyert eredményekkel.  
Az intézmények bemutatása a meglévő dokumentációk és adatok másodelemzésére építve 

legtöbbször pusztán leíró jellegű. A lakossági felmérés általában kiterjed alapvető demográfiai 

adatok bemutatására, valamint a háztartások és családok összetételének vizsgálatára, illetve az 

anyagi helyzet, a foglalkoztatás, a munkanélküliség, az egészségi állapot mutatóinak 

ismertetésére. Egyes vizsgálatok ezeken túlmenően a megkeresett családok életmódját, 

életminőségét is kutatják, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások ismertségét, az 

ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat. 

Jelen anyagban a szociális térképet a térinformatika térkép fogalmának értelmében is 

használjuk, azaz tematikus térképeket készítünk térinformatikai eszközök segítésével területi 

bontásban. Magyarországon a szociális térképek készítése és használata a ’90-es évekre nyúlik 

vissza, de az eredményeket tekintve jobbára „kirakatként” funkcionáltak és csak kisebb 

részüket hasznosították fejlesztési célokhoz. Nemzetközi szinten a szociális térkép elődje, a 

problématérkép módszere a humánökológiai megközelítést alkalmazó - miszerint a várost és 

lakóit az életfeltételeiket adó környezettel együtt kell vizsgálni - chicagói iskoláig vezethető 

vissza. Az 1920-30-as években az egyetem kutatói a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket, 

illetve a térbeli konfliktusokat vizsgálták a településhálózat egészében.  

A szociális térkép várható hatásai: 

- Meghatározza a lakosság egyes csoportjainak szociális jellemzőit. 

- Felméri a lakosság problémáit. 

- A különféle szociális problémacsoportok és lakossági csoportok térbeli elhelyezkedését 

kirajzolja, és ezek összevetését lehetővé teszi. 

- Beazonosíthatóvá teheti az egyes problémák összefüggéseit és a problémacsoportok, 

illetve problémás csoportok közötti átfedéseket. 

- Lakossági „hangulatjelentést nyújt. 

 
1 Mihályi Helga – Papp Z. Attila – Szabó-Tóth Kinga: Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. 
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/miskolcterkep.pdf  

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


- Újfajta szükségletek iránti igényt tárhat fel.  

- Földrajzilag is azonosíthatóvá teszi a szolgáltatásszervezési feladatokat. 

- Pályázati programhoz segítséget adhat. 

- Hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú távú stratégia 

kidolgozásához.  

- Könnyebbé teheti a hosszú távú szociálpolitikai stratégia kidolgozását. 

- Növelheti a szociális érzékenységet és lojalitást. 

- Aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési 

készségét.2 

A területi aspektus kutatásunk és a szociális térkép elkészítésének egyik meghatározó eleme. 

Tanulmányunk elkészítése során az IVS során kialakított városrészi felosztást alkalmazzuk. 

Egyrészt szociológiai elemzést készítünk Edelény város lakosainak szociális helyzetéről 

globálisan és városrészenként. 

Az elemzés során szociális helyzet alatt a következőket értjük és a következőket vizsgáljuk: 

- Szocio-demográfiai helyzetkép - háztartások összetétele, foglalkoztatottság, 

munkanélküliség. 

- Lakás, lakókörnyezet - lakásállomány, lakásellátottság. 

- Szociálpolitikai kérdések – a szociális és gyermekvédelmi ellátásokban való részvétel, az 

ezek iránti igény, illetve ezek megítélése 

- Egészségi állapot 

- Anyagi, szociális helyzet és szabadidő - tartozások, hitelek, díjhátralékok, szubjektív és 

objektív depriváció 

- Értékvilág, értéktérkép. 

A vizsgálat módszerei: 

- Kérdőíves felmérés a lakosság körében a fenti dimenziók mentén területi bontásban 

- A rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználása, másodelemzése 

- A rendelkezésre álló elemzések áttekintése, felhasználása, másodelemzése 

 

 

 

 

 
2 Dr. Rosta Andrea: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2013-2014 
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23608/Szocialis_terkep_vegleges_szoveg.pdf  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23608/Szocialis_terkep_vegleges_szoveg.pdf


A vizsgálat során Edelényt 4 körzetre osztottuk és véletlenszerű kiválasztáson alapuló 

mintavételi eljárást alkalmaztuk.  
1. ÁBRA: A KÉRDŐÍVES KUTATÁS MINTÁJA 

 

 
 

A tanulmány készítéséhez felhasznált statisztikai adatok forrásai az alábbiak: 

- KSH Tájékoztatási Adatbázis 

- Demográfiai és statisztikai évkönyvek, KSH 

- Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai 

A rendelkezésre álló elemzések a következők: 

- Edelény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
- Edelény város önkormányzatának 18/2005. (v.1.) Számú rendelete a belváros és tágabb 

környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata (módosításokkal egységes 

szerkezetben.)  
- Edelény Településrendezési Terv és Szerkezeti Terv  
- éves beszámolók (Szociális Szolgálat) 
A lakosság szociológiai paraméterek mentén való jellemzése mellett helyzetképet adunk a város 

területén működő szociális és gyermekvédelmi intézményekről. 

 



II. Helyzetelemzés a hivatalos adatok tükrében 

II.1. A kapcsolódó területek jellemzői 
II.1.1. Foglalkoztatás 
 

 
Ha megvizsgáljuk az álláskeresők számának alakulását 2000-2017 közötti időszakban, látható, 

hogy 2009-ig drasztikus növekedés tapasztalható, majd pár év stagnálást követően 2012-ben 

tovább emelkedik, majd 2013-tól drasztikusan egyik évről a másikra lecsökken az előző évi 

érték mintegy 60%-ára, majd 2017-ig bár kisebb ütemben, és nem folyamatosan, de tovább 

folytatódik ez a csökkenés. 

A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők számának alakulása is korrelál a nyilvántartott 

álláskeresők számának alakulásával, a trendvonala követi azt. Megállapítható, hogy átlagosan 

a 46-60% a tartósan állást keresők részaránya az összes álláskeresőhöz képest. 

A településen a teljes lakónépességen belül az elmúlt években 8-13% körül mozgott a 

nyilvántartott álláskeresők aránya. A tartós munkanélküliek száma 2013-tól 2015-ig 541 főről 

253 főre csökkent. A teljes lakónépességen belül nyilvántartott álláskeresők között az utóbbi 
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évek átlagos arányában több a férfi (10,65% - 11,4%), de a nyilvántartott álláskeresők közül a 

180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek között viszont arányában több nő található 

(61,5% - 39,3%). A településen élő 18-29 évesek száma folyamatosan csökkent az elmúlt 

években. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és aránya is inkább csökkenő 

tendenciát mutat. A népességen belül viszonylag magas a 21-25 évesek aránya, a pályakezdő 

munkanélküliek aránya viszont csökken, ebből arra lehet következtetni, hogy a pályakezdő 

fiataloknak még sikerül rövidebb időre elhelyezkedni, azonban ez nem marad tartós, így a 

munkanélküliként a fiatalabb korosztályban magasabb a munkanélküliek aránya. 

 

 
Megvizsgáltuk az álláskeresők nem szerinti megoszlását is. A diagramon látható, hogy az 

álláskeresők többsége egy év kivételével férfi, a nők átlagos részaránya a vizsgált időszakban 

45,9% volt. Egy kiugró év volt: 2013-ban jelentősen megemelkedett a férfiak részaránya, amely 

ekkor meghaladta a 60%-ot is. 
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Fontos megvizsgálni az álláskeresők foglalkozás szerinti megoszlását. A fenti diagramon 

látható, hogy a vizsgált periódus minden évében a fizikai foglalkozású álláskeresők adják az 

összes álláskereső 80-85%-át.  
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Szintén fontos paraméter az álláskeresők iskolai végzettsége. A diagramon látható, hogy a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők adják az összes álláskereső 40-45%-át a 

vizsgált időszakban. Érdekes tény, hogy meglehetősen magas a szakmunkás végzettségű, és a 

szakközépiskolai, gimnáziumi illetve technikumi végzettséggel rendelkezők részaránya, mely 

a vizsgált időszakban átlagosan, 21,6% volt. 

A településen a nyilvántartott álláskeresők 11,1%-a nem rendelkezik általános iskolai 

végzettséggel, 50,2%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Általános 

iskolai felnőttoktatásban tanulók létszámáról és a 8. évfolyamot eredményesen végzettekről 

nem állnak rendelkezésre adatok 

 

 
Az álláskeresők között jelentős arányban képviseltetik magukat a pályakezdők, azonban2010-

től számuk fokozatosan csökken, részarányuk a teljes álláskeresői létszámhoz képest jelentősen 

nem változott, 10% körül ingadozott. A pályakezdő álláskeresők között a nemek megoszlása 

hasonló a teljes álláskeresői létszámon belül tapasztalható arányokhoz. 
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Az álláskeresők kor szerinti megoszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy jelentős 

részaránnyal képviseltetik magukat a 21-25 éves korosztály tagjai, bár 2010-2017 között 

részarányuk csökkenő tendenciát mutat. Összességében elmondható, hogy annak ellenére, hogy 

a vizsgált időszakban jelentős változások nem történtek, de az álláskeresők között növekszik a 

45 évnél idősebb álláskeresők aránya, ami a munkaerőpiaci trendekre reflektál, miszerint a 

fiatalabb munkavállalók rugalmassága fontosabb érték lett a tapasztalatnál. 
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Megvizsgáltuk az álláskeresők között az egy évnél régebben állást keresők számának és nem 

szerinti megoszlásának alakulását a 2010-2017-es időszakra vonatkozóan. Megállapítható, 

hogy hasonlóan az álláskeresők teljes sokaságánál látott trendekhez a vizsgált időszakban 

jelentősen csökkent az egy évnél régebben állást keresők száma, a nemek megoszlása pedig 

szinte megegyezik a teljes sokaságnál látott aránnyal. 

Az elmúlt években a regisztrált vállalkozások száma növekedett, a kiskereskedelmi üzletek 

száma csökkent, a vendéglátóhelyek száma kismértékben csökkent, az állami szektorban 

foglalkoztatottak száma nagyjából azonos szinten maradt úgy, hogy egy általános iskola és egy 

középiskola egyházi fenntartásba kerülésével mintegy 80 fő továbbfoglalkoztatására került sor 

az egyházi intézményekben. A település munkaerő-piaci helyzete a közlekedési lehetőségekkel 

való összefüggéseit vizsgálva jónak mondható, a munkaerő-piaci sikertelenségben nincs 

szerepe a közlekedésbeli hiányosságoknak. 
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Jelentős szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási 

programjának. A Borsodi Közszolgáltató Kft jellemzően alacsony iskolai végzettségű, roma 

származású személyeket alkalmaz közfoglalkoztatás keretében. 

 

Közfoglalkoztatásba bevont személyek száma (Borsodi Közszolgáltató Kft. által 

foglalkoztatottak) 

év nő férfi összesen 

2016. 172 170 342 

2017. 110 115 225 

 

II.1.2. Szociális ellátások 
 

 
A szociális ellátások esetében első körben a szociális étkeztetésben részesülők és a házi 

segítségnyújtásban részesülők számának alakulását vizsgáltuk meg 2000. és 2017. között. 

Mindkét mutató esetében látható, hogy annak értéke a 2000 és 2010. közötti időszakban apróbb 

kilengésekkel de gyakorlatilag stagnált, azonban 2011-től jelentős és ugrásszerű növekedés 

tapasztalható, amely az utolsó két évben beállni látszik a szociális étkeztetésben részesülők 
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esetében a 300-350 fő közötti, míg a házi segítségnyújtásban részesülők esetében a 140-150 

közötti értékekre. 

 
A következő vizsgált terület az idősek nappali ellátása, amelyet a nappali ellátásra 

engedélyezett férőhelyek száma és a nappali ellátásban részesülők száma mutatókkal 

viszgálunk. 

 

A diagramon látható, hogy az engedélyezett férőhelyek száma viszonylagosan stabil, az utolsó 

években 25-ön stagnál, azonban a nappali ellátásban részesülő idősek száma jelentősen 

ingadozott (legkevesebb 4, (2012.) legtöbb 56 (2005.)) de az utóbbi években igazodik az 

engedélyezett férőhelyek számához, kicsivel elmarad attól, ami azt jelenti, hogy magas, de nem 

túl magas a kihasználtsága ezeknek a férőhelyeknek. 
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Hasonlóan az idősek nappali ellátásához megvizsgáltuk a bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe 

beírt gyermekek számának alakulását. látható, hogy a 2010-es évek elején a beírt gyermekek 

száma meghaladta a férőhelyek számát, azonban 2012-ben és 2016-ban jelentősen növekedett 

a férőhelyek száma, amely – kis késéssel ugyan – de magával húzta a beírt gyermeke számának 

növekedését, így 2016-ban a 38 bölcsődei férőhelyre 34 beírt gyermek jut. 
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A városban egy bölcsőde működik, amelynek csoportszáma növekedett 2012-ben és 2016-ban. 

Ezzel párhuzamosan növelésre került a kisgyermek nevelők létszáma is, amely jelenleg 6 fő a 

34 beírt kisgyermekre vonatkoztatva, vagyis egy nevelőre kevesebb mint 6 gyermek jut. 

 

 
A gyermekek között fontos megvizsgálni, hogy miként alakul a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása. A 2014-2017 közötti időszakban jelentős 

mozgás a hátrányos helyzetű gyermekek számában nem történt, 2016-ig lassú csökkenés, majd 

2017-ben a 2012-es szint fölé, és értéke 481 fő. A halmozottan hátrányos gyermekek számában 

jelentős növekedés történt 2012-höz képest, így 2017-ben 119 fő megállapított halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek él a városban. 
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A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények férőhelyei és a gondozottak 

száma folyamatosan együtt mozgott a 2010-2017 közötti időszakban, és 2007-2009 közötti 

drasztikus csökkentést követően 2010-től beállt a 335-338 közötti sávba. 
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Az öregségi nyugdíjban részesülők száma tekintetében 2010 és 2017 között folyamatos lassú 

emelkedés tapasztalható, 2017-ben mintegy 1765 fő részesül öregségi nyugdíjban. Az öregségi 

nyugdíjban részesülők közül minden vizsgált évben több volt a nő, részarányuk a 2010-es 55%-

ról 2017-re meghaladta a 60,7%-ot. 
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A megváltozott munkaképességű ellátásban részesülők száma jelentősen csökkent, a 2011-es 

673 főről 436 főre. A megváltozott munkaképességű ellátásában részesülők között a nők aránya 

átlagosan 51-52% körül mozog. 

 

Edelényben a nyilvántartott álláskeresők száma 2016. évben 946 fő, segélyben vagy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 26 fő, 2017-ben 30 fő volt. A 

segélyben részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt 

években folyamatosan nőtt 

 

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

Év 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től (TS 5401) (2015. 

február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401) 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési segély - TS 

7015 negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek 

%-ában 
Fő 

Munkanélküliek 

%-ában 

2013 402,75 5,63% 10,25 1,08% 

2014 363,25 5,19% 16,00 1,88% 

2015 298 4,30% 21,00 2,94% 

2016 36,10 0,54% 26,25 5,17% 

2017 44,46 - na - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.1.3. Egészségügy 

 

 
A városban működő háziorvosok száma csak kis mértékben változott, jellemzően 5 felnőtt 

háziorvos és 2 fő házi gyermekorvos nyújtja az egészségügyi alapellátást. 
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A háziorvosi ellátásban megjelentek száma a vizsgált periódusban kisebb ingadozással, de 

lassan növekszik, 2017-ben közel 79 ezer esetben vették igénybe az 5 háziorvos által biztosított 

alapellátást a lakosok. 

A házi gyermekorvosok esetében 2011-től két éven keresztül jelentős csökkenés, majd lassú 

növekedést követően 2015-re ismét elérte a 2011-es szintet a mutatószám értéke, majd 2017-

ben további növekedés tapasztalható, így a mutató értéke 18.376 megjelenés.  

 

 
Az egészségügyi ellátás következő lépcsője a járóbeteg szakellátás, ahol a megjelenések és 

beavatkozások számát vizsgáltuk.   

 

A megjelenési esetek száma 2010 és 2014 között folyamatos degresszív emelkedést mutat, majd 

2016-ra (2015-re vonatkozóan nincs adat) jelentős, ugrásszerű növekedést követően az esetek 

száma alig maradt el a 150 ezertől, amely érték 2017-re 148 ezer esetet jelent. 

Ezt a tendenciát követi a beavatkozások száma is. 
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A városban működő kórház 2012. óta folyamatosan 235 ággyal működik, amely ágyra 

vonatkozóan az időszakban lassan emelkedett az engedélyezett ápolási napok száma, amely 

2017-re 85.775 nap. Ezzel szemben a ténylegesen teljesített ápolási napok száma 64.500 és 

69.000 között szóródik, vagyis az engedélyezett ápolási napok mintegy 80%-át használják fel 

ténylegesen. 
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A fenti diagramok adataihoz képest az elbocsátott betegek száma folyamatos és jelentős 

csökkenést mutat 2010 és 2017 között: a kezdeti 4827-hez képest 2017-ben már csak 4084 

beteget bocsátott el a kórház, vagyis az egy betegre jutó ápolási napok száma, azaz egy beteg 

átlagos bent tartózkodása növekedett (14-ről 16 napra). Ez a magas érték a kórház rehabilitációs 

és krónikus fekvőbeteg ellátásából fakad.  

 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma (TS 5601) 

2013 239 

2014 454 

2015 528 

2016 582 

2017 n.a. 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez 

és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását 

célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi 

jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon. 
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A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés kapcsán elmondható, hogy a településen 

működik Pedagógiai Szakszolgálat. Az intézmény által nyújtott pedagógiai szakszolgálati 

ellátás magában foglalja a gyógypedagógiai tanácsadást, logopédiai ellátást, a 

gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadás a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek problémáinak feltárását, szakvéleményezését, habilitációs célú 

foglalkoztatását, valamint iskolakezdéshez szükséges szakvélemény készítését foglalja 

magában. Az intézmény felvállalja továbbá a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek, közül 

azoknak a fejlesztését, akik a tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján: beszédfogyatékosok, tanulási zavarral 

veszélyeztetettek, diszlexiások, diszkalkuliások, iskolai képességek kevert zavarával, aktivitás 

és figyelemzavarral, hiperkinetikus magatartászavarral küzdenek 

 

II.1.4. Oktatás 

 

 
A városban folyamatosan növekszik az óvodai feladatellátási helyek száma, amely 2017-re 

elérte a 6 helyet. 
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Az óvodai férőhelyek száma a feladatellátási helyek növekedésével együtt nem növekszik, 397 

és 494 között mozog, 2017-ben pedig felvette a 429-es érétket.  

Az egyes években a beírt gyermekek száma rendre elmarad a férőhelyek számától és 370-400 

körül mozog, ami átlagosan 91%-os kihasználtságot jelent.  

 

 
A beírt gyermekek közül meglehetősen magas a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma 

és aránya is. A 2012.évi 218 főt követően 2014-ig jelentős csökkenés, azt követően pedig 

422 430 424
397 408 414

494

429
399 415 400

372 382 383 370
398

0

100

200

300

400

500

600

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Óvodai férőhelyek és beírt gyermekek száma

Óvodai férőhelyek száma  (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)

218

166

85

127 135 146

0

50

100

150

200

250

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (fő)



lassabb ütemű növekedés volt tapasztalható. A 2017-ben tapasztalt 146 fő a beírt óvodai létszám 

mintegy 36,6%-át teszi ki. 

 

 
A városban működő általános iskolai feladatellátási helyek száma a kezdeti 5-ről 2007-re 

lecsökkent 3-ra, majd 2010-től ismét 4 feladatellátási helyen folyik általános iskolai oktatás. A 

vizsgált 16 év alatt jelentősen csökkent azonban az osztályok száma a kezdeti 63-ról 47-re. 
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Az általános iskolások száma 2012-2014 között stagnált, majd lassan csökkeni kezdett. 2017-

ben 1005 fő járt általános iskolába, ami az osztályok számával összevetve 21 fős átlagos 

osztálylétszámot eredményez. 

A hátrányos helyzetű általános iskolások száma a 2012-es 568-as értékről 2015-re 324-re 

csökkent, azóta azonban ismét lassú emelkedés tapasztalható, így 2017-re számuk 391. 

Arányukat tekintve 2012.ben még a teljes általános iskolás sokaság 54%-a volt hátrányos 

helyzetű, azonban 2017-re ez az arány lecsökkent 38,9%-ra. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és változása 

 2015 2016 2017 

szegregátumokban élők n.a. 442 455 

nem szegregátumban élők n.a. 135 122 

összes HHH gyermekek 

száma 
n.a. 577 577 

 

18. éven aluli gyermekek száma a településen 2016. évben 2.043 fő volt, 28,2%-uk halmozottan 

hátrányos helyzetű. 2016. évben a településen élő halmozottan hátrányos gyermekek 76,6%-a 

élt szegregátumban. 
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Az általános iskolai főállású pedagógusok száma 2010 és 2017-között kisebb ingadozásokkal 

lassan növekedett, és 2017-re elérte a 89 főt. Ez azt jelenti, hogy a fentebbi adatokat figyelembe 

véve egy pedagógusra 11 fő tanuló jut. 

 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2012/2013 136 

2013/2014 130 

2014/2015 155 

2015/2016 99 

2016/2017 130 
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A középfokú oktatás esetében jelentős változások történtek az utóbbi években, így az 

adatsorunk meglehetősen hiányos, ennek ellenére fontos dolgokat le lehet szűrni belőle. 

A gimnáziumban tanulók száma 2010-2017 között 105-ről 95-re csökkent, azonban drasztikus 

csökkenést tapasztalunk a hátrányos helyzetű gimnáziumi tanulók között. Míg 2013-ban 93 

gimnazistára 49 hátrányos helyzetű tanuló jutott (52,7%), addig 2017-ben a 95 főre már csak 

10 hátrányos helyzetű diák jut (10,5%) 

2016-tól vannak adataink a szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban tanulók számának 

alakulásáról. 

A szakgimnáziumokban tanulók közül csupán mintegy 15-18% a hátrányos helyzetű tanuló, 

míg a szakközépiskolák esetében ez az arány 81-82% amely meglehetősen magasnak 

mondható. 

 
2016-ra és 2017-re megvizsgáltuk a középfokú oktatásban tanulók arányát intézmény 

típusonként. Látható, hogy a teljes sokaság több, mint 50%-át mindkét évben a 

szakgimnáziumok tanulói tették ki, míg a szakközépiskolában tanulók a teljes sokaság 26-28%-

át a gimnáziumban tanulók pedig a 22-23%-át teszik ki. Bár két év adataiból nem lehet pontos 

következtetéseket levonni, azonban a fenti diagramon látszik, hogy 2016-ról 2017-re a 

szakközépiskolákban tanulók részaránya növekedett a gimnáziumi tanulók részarányának 

rovására.  
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III. A település helyzete – egy kérdőíves felvétel és főbb 
tanulságai 

III.1. Szociológiai elemzés a település lakosainak helyzetéről 
 

Ebben a fejezetben a 2019. május - június között Edelény lakosainak körében lefolytatott 

kérdőíves felmérés alapján adunk képet a városlakók szocio-demográfiai helyzetéről, 

lakáskörülményeiről, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerrel kapcsolatos 

vélekedéseikről, egészségi állapotukról, értékvilágukról, illetve anyagi és szociális 

helyzetükről, szabadidős tevékenységeikről.  

 

III.1.1. Szocio-demográfiai adatok 
 

A válaszadók nemenként (%) 

 férfi nő 

Edelény 44,3 55,7 

Borsod 15,4 85,6 

Finke 50,0 50,0 

Szegregátumok 27,5 72,5 

Összesen 34,8 65,2 

 

A városrészek adatait megjelenítő táblázatból kiderül, hogy összességében a női válaszadók 

aránya kétszerese a férfiakénak. A borsodi területen, illetve a szegregátumokban még ennél is 

nagyobb. Ennek oka lehet, hogy a kérdezés napközben zajott, így csak azokat tudtuk elérni, 

akik otthon voltak ebben az időszakban – háztartásbeliek, kisgyermekesek, idősek - és éppen 

nem dolgoztak valahol.  

 

A fentebb említett kisebb aránytalanság figyelhető meg az életkori összetételben is, mely szerint 

az edelényi és a borsodi körzetben magas a 60 év feletti válaszadók aránya, viszont Finkén és 

a szegregátumokban alig találtunk idős alanyokat. Minden körzetben a 31-40 év közöttiek 

vannak a legtöbben. 

 

 

 



A válaszadók életkor szerint (%) 
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A roma lakosság arányát önbevallás alapján igyekeztünk megtudni. A nemzetiségi/etnikai 

kötődésre vonatkozó kérdésnél több választ is meg lehetett jelölni, tehát a kérdezettek akár két 

kategóriát is megjelölhettek. Ennek a lehetőségével azonban csak a válaszadók 2%-a élt, ők 

magukat magyarként és romaként definiálták. A térképen látszik, hogy a szegregátumokban 

élők kétharmada roma, míg Edelény többi területén alig több, mint 10%, ami hasonló, mint a 

megye többi városában. Ez az etnikai tagoltság szinte minden, a kérdőív további részében 

szereplő kérdés tekintetében éles különbségeket mutat és nem meglepő módon a szociális 

helyzet alapvető meghatározója. 

 

 

 

Felmérésünk szerint a válaszadók kétharmada párkapcsolatban él, majdnem fele-fele arányban 

vannak a házasok (38,4%), illetve az élettársi kapcsolatban élők (36,8%). A borsodi és az 

edelényi körzetben ennél magasabb, a szegregátumokban ennél alacsonyabb a házasok aránya, 

illetve ezzel ellentétesen magasabb az élettársi kapcsolatban élőké. Ezek az adatok 

alátámasztják azt az országosan mérhető jelenséget, hogy a roma népesség körében az élettársak 

magukat házasságban élőnek tartják és mondják is. Az egyedül élők átlagos aránya 15%, míg 

az özvegyeké 5%. A borsodi és a finkei városrészből nem kerültek elvált válaszadók a mintába. 

 

 



A válaszadók családi állapot szerint (%) 

 

 

 

 

A vizsgálatba a két, illetve három fős háztartások közül kerültek be a legtöbben (20,0%, illetve 

20,4%), de majdnem 10% az egyszemélyes háztartások aránya is és jelentős a legalább 5 tagból 

állóké (15,6%).  
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A háztartások tagjainak száma (%) 

 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 5↑ fő 
Edelény  16,0 25,5 22,6 18,9 16,1 0,9 
Borsod 3,8 34,6 23,1 15,4 19,3 3,8 
Finke  0,0 12,5 12,5 37,5 25,0 12,5 
Szegregátumok 5,9 11,8 18,6 12,7 16,7 35,3 
Összesen 9,6 20,0 20,4 17,2 17,2 15,6 

 

Ezt a mintázatot követi a generációk száma is, hiszen ahol legalább négy ember él együtt, ott 

már biztos két generációról van szó, hat embernél pedig jó eséllyel már három generáció, azaz 

legalább egy nagyszülő vagy nagynéni/nagybácsi is a nukleáris családdal - anya, apa, gyerekek 

– él. Ez válaszadók esetén a háztartások 5%-át jelenti.  

 

A háztartások generációinak száma (%) 

 1 2 3 
Edelény  81,2 17,9 0,9 
Borsod 76,9 19,3 3,8 
Finke  56,3 37,4 6,3 
Szegregátumok 54,9 35,3 9,8 
Összesen 68,4 26,4 5,2 

 

 

 



A válaszadók közel kétharmadának (64,2%) van vele – a háztartásában – élő felsőoktatási 

intézményben tanuló vagy 18 év alatti gyermeke. A gyerekek átlagos száma összességében alig 

több, mint másfél, de ezt az jelenti, hogy miközben a szegregátumokban ez a szám 2,12, addig 

a város többi részén nem éri el az egyet (0,94).  

 

A válaszadók iskolai végzettsége (%) 

 

 

A fentebbi ábra a válaszadó lakosok iskolai végzettségét mutatja városrészenkénti bontásban.  

Ez alapján elmondható, hogy összesen legtöbben 8 általános (28,8%), illetve szakmunkás, 

szakiskolai (27,2%) végzettséggel rendelkeznek. A szegregátumokban tapasztalt nagyságrend 

miatt települési szinten is magas a még 8 osztályt sem befejezettek (13,2%) és alacsony a 

diplomások (9,6%) aránya. Abban körzetben mindössze egy olyan mintába került lakos volt, 

aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
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Egyházi hovatartozás szempontjából adataink szerint a válaszadók több, mint fele római 

katolikus (53,2%) katolikus és minden hatodik lakos (15,4%) felekezethez nem tartozóként 

kategorizálta magát. Érdekesség, hogy a szegregátumokban a legmagasabb az előbbi csoportba 

(55,9%), illetve az utóbbi csoportba tartozók aránya (25,5%) és ezzel párhuzamosan minimális 

az egyéb vallásúak aránya. 

 

A válaszadók felekezet szerint (%) 

 Római 
katolikus 

Görögkatolikus Református Evangélikus Nem 
tartozik 

felekezethez 
Edelény  54,8 15,1 21,7 0,9 7,5 
Borsod 38,5 11,5 30,8 0,0 19,2 
Finke  50,0 18,8 31,2 0,0 0,0 
Szegregátumok 55,9 8,8 8,8 1,0 25,5 
Összesen 53,2 12,4 18,0 0,8 15,6 

 

 

 

 

 



„Miből él jelenleg?” (%) 

 

 

Az Edelényben élő és a mintába került lakosok éppen harmada az, aki főállásban dolgozik, ami 

nagyon alacsony aránynak mondható. Ez a kedvezőtlen mutató a szegregátumokban mért 

elképesztően alacsony, mindössze 5,9%-ból adódik. Ezen a további 4,9%-os alkalmi munkából 

élők aránya sem javít sokat. Városi szinten minden ötödik, a szegregátumokban minden 

harmadik felnőtt ember közfoglalkoztatott munkájából származó jövedelméből él. Ez 

előrevetíti a kedvezőtlen jövedelmi mutatókat, illetve azt is, hogy milyen méreteket öltött azok 

aránya, akik az elsődleges munkaerőpiacon kívül tevékenykednek és néhány év alatt 

gyakorlatilag a nullára csökken annak esélye, hogy piaci szektorba kerüljenek/visszakerüljenek. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az a tény, hogy települési szinten is minimális a munkanélküli 
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ellátásban részesülők aránya (2,4%). A nyugdíjasok aránya követi a korstruktúrát, a GYES-

en/GYED-en lévőké pedig visszatükrözi a gyerekszámot minden városrészben.  

 

III.1.2. Lakás, lakókörnyezet 
 

 

 



 „Hány szoba van az Önök lakásában?” (%) 

 1 2 3 4 4↑ 

Edelény 2,8 32,1 49,0 12,3 3,8 

Borsod 7,7 34,6 42,4 11,5 3,8 

Finke 6,3 25,0 43,7 25,0 0,0 

Szegregátumok 28,4 49,0 20,6 1,0 1,0 

Összesen 14,0 38,8 36,4 8,4 2,4 

 

A szegregátumokban átlagosan alig több, mint feleakkora lakásokban élnek a válaszadók, mint 

a város többi részének lakosai. Ez a tény természetesen meghatározza azt is, hogy ezek a 

lakások kevesebb szobával is rendelkeznek. Csak 2%-nak jut 3 szobánál több ebben a 

körzetben. 

„Mi a lakás tulajdonformája?” (%) 

 saját tulajdon más tulajdona önkormányzati 

Edelény 77,3 18,9 3,8 

Borsod 73,1 63,9 0,0 

Finke 68,7 31,3 0,0 

Szegregátumok 36,3 56,8 6,9 

Összesen 59,6 36,0 4,4 

 

Edelényben tízből hat megkérdezett saját tulajdonú lakásban él. A szegregátumokban a 

korábban említett több generációs háztatások miatt viszont csak 36,3%-nyi ez az arány. A 

városban minimális az önkormányzati lakásban lakó válaszadók száma (4,4%). 

 



„Van-e a lakásukban? (említés %)

 

 

A lakások ellátottságát körzetek szerint vizsgálva egyértelmű, hogy a leghátrányosabb helynek 

a szegregátumok számítanak.  A lakások mindössze negyede rendelkezik - kivéve az 

áramszolgáltatás - az alapvető higiéniai szükségletekhez nélkülözhetetlen kommunális 

ellátottsággal. 

 

A kérdőívben kitértünk a háztartások különféle javakkal és szolgáltatásokkal való 

ellátottságára. Ezek a válaszok természetesen szoros összefüggésben vannak a 

közműellátottsággal, hiszen több eszközhöz kell víz, melegvíz és szennyvíz, ami ahogy az 

előbb láttuk, a szegregátumokban korlátozottan áll rendelkezésre. Az általunk megkérdezett 

javak közül a mobiltelefon (90,8%), a kábeltévé és a mikrohullámú sütő a legelterjedtebb. A 
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városi háztatások több mint fele rendelkezik internet csatlakozással (56,4%). A drágább és 

luxuscikknek számító javak, szolgáltatások kisebb értékeket mutatnak.  

 

„Rendelkeznek-e az alábbiakkal?” (említés %) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
mobiltelefon 96,2 100,0 100,0 81,4 90,8 
automata mosógép 85,8 80,8 62,5 15,7 55,2 
parabola antenna 12,3 7,7 18,8 27,5 18,4 
kábeltévé 83,0 100,0 87,5 58,8 75,2 
mikrohullámú sütő 91,5 88,5 93,8 47,1 73,2 
hifi/CD torony 33,0 34,6 43,8 30,4 32,8 
internet csatlakozás 75,5 80.8 81,3 26,5 56,4 
számítógép, laptop 62,3 57,7 62,5 14,7 42,4 
tablet 30,2 27,9 31,3 15,7 24,0 
mosogatógép 34,9 46,2 31,3 2,0 22,4 
autó 52,8 65,4 56,3 19,6 40,8 
DVD lejátszó 30,2 26,9 56,3 9,8 23,2 
szauna 2,8 3,8 6,3 1,0 2,4 
100 eFT feletti munkagép 15,1 11,5 6,3 2,0 8,8 
termőföld 11,3 3,8 12,5 0,0 6,0 
üzlet/üzletrész 2,8 3,8 6,3 0,0 2,0 
műhely/iroda 3,8 0,0 0,0 0,0 1,6 
nyaraló/hétvégi ház 7,5 7,7 0,0 1,0 4,4 
könyv (átlag db) 101 73 37 12 58 
CD (átlag db) 25 23 13 5 26 
DVD (átlag db) 22 26 17 5 15 

 

A megkérdezettek lakókörnyezetének biztonságát egy ötfokú skálán mértük (1 – egyáltalán 

nem biztonságos; 5 – nagyon biztonságos) és megkértük a válaszadókat, hogy ők ennek alapján 

értékeljék azt. Városi szinten ez érték az inkább biztonságos tartományba mutató szintet ér el 

(3,46), de körzetenként ezúttal is jelentős eltéréseket tapasztalni. Két városrészben - a 

borsodiban és az edelényiben – négyesre, azaz biztonságos felettire értékelik az ott élők a 

helyzetet, miközben ugyanez a szegregátumokban a közepesnél is alacsonyabb, 2,59-es átlagot 

mutat. 

 

„Mennyire tartja biztonságosnak a környéket, ahol él?” (1...5 skála átlag) 

 átlag 
Edelény 4,05 
Borsod 4,19 
Finke 3,88 
Szegregátumok 2,59 
Összesen 3,46 



A válaszadók majd 80%-a Edelényben született és mindig is ott élt.  A húsz százaléknyi 

beköltöző átlagosan 15 éve edelényi, közülük legtöbben Budapestről, Miskolcról, 

Kazincbarcikáról és Szalonnáról kerültek a városba.  

 

„Mindig a településen élt?” (%) 

 

 

„Szeret a településen élni?” (%) 

 

79,2

20,8

73,1

26,9

62,5

37,5

84,3

15,7

79,6

20,4

igen nem

Edelény Borsod Finke Szegregátumok Összesen

15,6

84,5

23,5

76,5

18,7

81,3

0

100,0

11,3

88,7

nem

igen

Edelény Borsod Finke Szegregátumok Összesen



„Tervezi, hogy elköltözik a településről?” (%) 

 

 

Az Edelényre beköltözöttek hasonulnak a „helyiekhez”, ugyanis függetlenül attól, hol születtek, 

a lakosság 84,5%-a mondta azt, hogy szeret itt élni és csak nagyjából minden 10. (11,6%) 

válaszolta, hogy tervezi, hogy elköltözik. 

 

A „Mit szeret a legjobban a településen?” kérdésre 84%-a válaszolt a megkérdezetteknek és az 

alábbi dolgokat sorolták fel, az említések gyakoriságának sorrendjében: 

- Érzelmi kötődések: 

 Itt élnek a rokonok, barátok, ismerősök. 

 Mindig itt élt és dolgozott. 

 Megszokta. 

 Kedvesek, segítőkészek és jók az emberek, a szomszédok, a munkatársak. 

 Jó a közérzete, tud itt élni, helyén van. 

 Szereti, szép város, itt született. 

 Ide kötik az emlékei. 

- Munka: 

 Van munkája, illetve jók a lehetőségek. 

 Kapott közmunkát. 

 Itt van a vállalkozása. 
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- Szolgáltatások: 

 Jó és közeli az óvoda, iskola. 

 Programok, rendezvények, szórakozás. 

 Jók a vásárlási lehetőségek és az üzletek. 

 Jó az egészségügyi és az orvosi ellátás. 

 Sok, illetve minden szükségek szolgáltatás elérhető. 

 Sportolási lehetőségek, sportpálya, uszoda. 

 Jó a szociális ellátás. 

 Jók az éttermek és a kávézók. 

 Jó a közlekedés, nincs nagy forgalom. 

- Környezet: 

 Rendezett, nyugodt, családias, csendes, kisvárosi, élhető. 

 Fejlődik a város, jó az infrastruktúra. 

 Jók és szépek a természeti adottságok. 

 Van sok látnivaló. 

 Jó a közbiztonság. 

- Egyéb: 

 Közel van Miskolc. 

 A fiatalokat igyekszik itt tartani. 

 Próbálják élhetővé tenni a várost. 

 Olcsó a megélhetés. 

 

A „Mit nem szeret a településen?” kérdésre 91%-a válaszolt a megkérdezetteknek és az alábbi 

dolgokat sorolták fel, az említések gyakoriságának sorrendjében: 

- Munka: 

 Kevés a jó munkahely. 

 Kevés a munkahely. 

 Alacsonyak a bérek. 

 Nem talál munkát. 

 Csak közmunka van. 

 Alacsonyak a közmunkás bérek. 

 Munkanélküliség van. 

 Korrupció van a közfoglalkoztatásban. 

 Van munkahelyi diszkrimináció. 



- Életkörülmények: 

 Rendezetlen, gondozatlan, piszkos, szemetes szegregált telep, belváros, közterület, 

városszél, télen csúszós utak. 

 Sok és egyre több a cigány, roma, kisebbségi. 

 Sok kóbor kutya. 

 Nincsenek multi cégek. 

 Szeméttelep a lakóházak szomszédságában. 

 Közegészségügyi gondok, fertőzés veszély, patkányok. 

 A romák viselkedése, főként pénzosztáskor. 

 Rossz utak, nagy forgalom, kevés parkoló. 

 Rossz emberi, szomszédi kapcsolatok. 

 Kevés, zsúfolt üzletek. 

 Kevés szórakozási lehetőség. 

 Nem tud lakást venni, eladni, önkormányzatit kapni. 

 Következmények nélküli rongálások. 

 Kevés, illetve nincs játszótér. 

 Megtapasztalt negatív diszkrimináció. 

 Lepusztult lakókörnyezetben vagy szomszédságában él. 

 Alacsony életszínvonal és szegénység. 

 Magány, kilátástalanság, félelem a bűnözéstől. 

 Rossz a helyi közlekedés. 

 Gyenge közbiztonság. 

 Nem elég színvonalasak az oktatási intézmények. 

 Rossz az orvosi ellátás. 

- Egyéb: 

 Nincs megoldva a hajléktalanok sorsa. 

 A közmunkások rossz munkát végeznek. 

 Túl sok az egyházi oktatási intézmény. 

 Zavaró a hajnali harangszó. 

 Kevés az önkormányzati segély. 

 Nem jó a területi képviselő. 

 Nem megfelelő a gát. 

 

 



III.1.3. Szociálpolitikai kérdések 
 

A kérdőívben kíváncsiak voltunk arra, hogy mit gondolnak a településen élők az állam 

szerepválallásáról a szociális problémák megoldása terén, hogyan vélekednek a szociális 

támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi intézményekről, illetve milyen ellátásokat és 

milyen elégedettséggel vesznek igénybe. 

 

„Véleménye szerint kinek és milyen mértékben kellene részt vennie a helyi foglalkoztatás és 
egyéb problémák megoldásában?” (1…3 skála átlag) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 

az államnak 2,64 2,65 2,44 2,75 2,67 

az önkormányzatnak 2,82 2,65 2,75 2,83 2,08 

az egyházaknak 1,33 1,15 1,50 1,28 1,30 

a civil szervezeteknek 1,58 1,50 1,63 1,40 1,50 

a pártoknak 1,61 1,54 1,56 1,38 1,52 

a környék vállalkozóinak 2,33 2,31 2,31 2,52 2,44 

a multinacionális cégeknek 2,38 2,23 2,00 2,41 2,38 

 

A fentebbi kérdésben a válaszadók egyértelműen az állam, a környékbeli vállalkozók, a 

multinacionális cégek és az önkormányzat szerepét hangsúlyozták. Az egyházaknak, a 

pártoknak és a civil szervezeteknek nem érzik túl erősen a felelősségét ebben a kérdésben. Az 

egyes városrészek tekintetében nem tapasztalhatunk szignifikáns eltéréseket. 

 

A válaszadók közül legtöbbeknek a hivatalos ügyek intézése (28,8%) jelent gondot. Ez a 

probléma a szegregátumokban majdnem minden második (43,1%) háztartást érinti. A 

kisgyermekek napközbeni felügyelete, a bevásárlás és a kert gondozása szerepel városi szinten 

10% feletti aránnyal, illetve az idős, beteg ember gondozása, az étkezés/étkeztetés, a mosás, a 

takarítás és a városban, valamint a lakásban történő közlekedés pedig 10% alatti aránnyal. 

Korábban adatokkal támasztottuk alá, hogy a közművek hiánya a szegregátumokban nagyon 

jelentős mértékű. Ebből következik az is, hogy a mosás abban a városrészben minden hatodik 

háztartásban komoly gondot jelent.  

 

 



„Okoznak-e gondot az alábbiak valakinek az Ön háztartásában?” (említés %) 

 

 

Azon kérdés kapcsán, hogy az elmúlt egy évben milyen szervezetek vagy személyek segítségét 

vették igénybe, visszaköszön az informális-formális ellentételezés: informális csatornák közül 

a családtagokat, rokonokat (38,8%), illetve a barátokat, ismerősöket (34,0%), míg a formális 

csatornák közül az önkormányzatot (40,8%) és a szociális szolgálatot (42,8%) választották a 

legtöbben. Legnagyobb arányban a szegregátumokat jellemezték ezek a választások. A civil 

szervezetekhez, az egyházakhoz és a pártokhoz fordulás mértéke közel hasonló, míg az önsegítő 

csoportoktól segítséget kérők aránya minimális városi szinten és az egyes körzetekben is. 
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„Az alábbiak közül melyik szervezethez/személyhez fordult segítségért az elmúlt egy évben?” 
(említés %) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
önkormányzat 33,0 15,4 25,0 57,8 40,8 
szociális szolgálat 35,8 34,6 31,3 53,9 42,8 
gondozási központ 12,3 3,8 0,0 23,5 15,2 
civil szervezet 10,4 7,7 0,0 19,6 13,2 
egyház 12,3 11,5 0,0 15,7 12,8 
munkaügyi központ 17,0 7,7 18,8 29,4 21,2 
párt, szakszervezet 11,3 11,5 12,5 24,5 16,8 
családtag, rokon 32,1 15,4 37,5 52,0 38,8 
barát, ismerős 33,0 7,7 37,5 41,2 34,0 
szomszéd 21,7 3,8 18,8 25,5 21,2 
önsegítő csoport 1,9 0,0 0,0 6,9 3,6 

 

Az igénybevett segítség az esetek 40%-ában pénzbeli, illetve ügyintézés és jogi segítség, 

továbbá minden ötödik esetben lakással, lakhatással, gyermekek iskoláztatásával, illetve 

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos. A legkevesebben (8,8%) lelki, mentális támaszért 

fordultak valamely szervezethez, intézményhez. Ezekben a kérdésekben is a szegregátumokban 

élőknél jelzett arányok a legmagasabbak. A támogatások igénylése az esetek többségében 

sikerrel is járt.  

 

„Milyen jellegű támogatás(oka)t kért és kapott?” (említés %) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
 kért kap kért kap kért kap kért kap kért kap 
pénzbeli segítség, segély 33,0 32,1 11,5 11,5 25,0 25,0 63,7 59,8 42,8 40,8 
lak(hat)ással kapcsolatos támogatás 8,5 8,5 11,5 11,5 18,8 18,8 38,2 35,3 21,6 20,4 
egészségi állapottal kapcsolatos 
segítség 

17,0 17,9 15,4 11,4 6,3 12,5 16,7 15,7 16,0 16,4 
iskoláztatással kapcsolatos segítség 13,2 11,3 3,8 3,8 25,0 25,0 31,4 28,4 20,4 18,4 
munkával kapcsolatos segítség 16,0 13,2 15,4 15,4 6,3 0,0 31,4 28,4 21,6 18,8 
lelki, mentális segítség 7,5 7,5 7,7 7,7 0,0 6,3 9,8 10,8 8,0 8,8 
ügyintézés, jogi segítség 33,0 32,1 23,1 23,1 25,0 25,0 51,9 48,0 39,6 37,2 
fogyatékossággal kapcsolatos segítség 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 3,2 3,2 

 

A válaszadók közül legtöbbeknek jelenlegi is kapcsolata a családsegítő központtal (31,6%), a 

munkaügyi központtal (30,4%) és a gyermekjóléti szolgálattal van (26,8%), de az 

önkormányzat szociális osztályával is tartja jelenleg a kontaktot a megkérdezettek 17,6%-a. A 

munkaügyi központot kivéve - ahol a piacon kívüli, közfoglalkoztatás miatt nagyon alacsony a 

kapcsolati arány – a többi esetben magasan a szegregátumokban élők a túlreprezentáltak. 

 



„Van kapcsolata az alábbi szervezetekkel jelenleg is?” (említés %) 

 

 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások színvonalát a megkérdezettek egy ötfokú (1 – nagyon 

rossz; 5 – kiváló) skálán átlagosan 4,21-re, azaz erős jóra értékelték, ami összességében nagyon 

pozitív megítélést jelent. Körzetek szerint nincsenek jelentős eltérések. 

 

„Milyennek ítéli meg a működő szociális/gyermekvédelmi ellátások színvonalát lakóhelyén?” 
(1…5 skála átlag) 

 átlag 
Edelény 4,18 
Borsod 4,27 
Finke 3,94 
Szegregátumok 4,27 
Összesen 4,21 

30,4

8,8

3,9

17,6

2,0

26,8

31,6

2,4

4,4

1,8

29,4

3,9

44,1

43,1

12,5

6,3

0,0

6,3

0,0

12,5

18,8

11,5

0,0

3,8

11,5

0,0

7,7

19,2

13,2

1,9

1,9

9,4

0,9

17

25,5

munkaügyi központ

vallási szervezet

szociális gondozási központ

önkormányzati szociális osztály

nevelési tanácsadó

gyermekjóléti szolgálat

családsegítő központ

Edelény Borsod Finke Szegregátunok Összesen



III.1.4. Egészségi állapot 
 

A kérdőíves felmérés egészségi állapotra vonatkozó blokkjában egy ötfokozatú skála 

segítségével (1 – nagyon rossz; 5 – nagyon jó) kértük a válaszadókat, hogy ítéljék meg saját 

egészségi állapotukat. Ennek átlagos értéke 3,76, amely egy erős közepesnek vagy gyenge 

jónak mondható. Az egyes városrészek között szignifikáns eltéréseket nem találunk. A „jó” és 

„nagyon jó” egészségi állapotot jelölők a válaszadók 66%-át, azaz kétharmadát teszik ki. 

 

„Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát?” (%) 
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Részben a viszonylag kedvező szubjektív helyzetet támasztja alá, hogy munkáját betegség miatt 

az elmúlt egy évben a megkérdezettek csupán 14%-ának kellett megszakítania. 

 

„Az elmúlt évben előfordult-e, hogy munkáját egészségi okból meg kellett szakítania?” 

 (%, napok száma átlag) 

 igen napok száma 
Edelény 15,1 12 
Borsod 15,4 44 
Finke 18,8 15 
Szegregátumok 11,8 26 
Összesen 14,0 21 

 

A betegség típusok előfordulásának gyakoriságát krónikus (24,0%), illetve a fertőző (29,6%) 

betegségek uralják és jelentős a depresszióval, lehangoltsággal (19,6%) küzdők aránya is.  

 

„Az elmúlt egy évben előfordult-e az Önnel együtt lakók körében vagy Önnél?” (említés %) 
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Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát egy ötfokú skála segítségével 

mértük (1 – naponta; 5 – soha) és azt találtuk, hogy leggyakrabban - évente többször, de nem 

havonta - a háziorvost látogatják meg a válaszadó lakosok. Speciális szolgáltatásokat, kórház 

baleseti osztályát, illetve speciális kórházi szolgáltatásokat szinte soha nem vesznek igénybe. 

Tüdőszűrésen az edelényiek 39,6%-a, míg rákszűrésen 52,4%-a nem vett részt az elmúlt évben, 

miközben az lenne az ajánlott. 

 

„Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette igénybe a 
következő egészségügyi szolgáltatásokat? (1 naponta…6 soha skála átlag) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
háziorvos 3,47 3,35 3,44 3,40 3,37 
ápolónő, védődő 4,42 4,58 4,56 4,01 4,28 
fogorvos 4,19 4,23 4,00 4,39 4,26 
járóbeteg szakellátás 4,27 4,12 4,25 4,23 4,23 
fizikoterápia 4,72 4,54 4,69 4,82 4,74 
spec. szolgáltatások 4,94 4,88 4,88 4,96 4,94 
kórház baleseti osztálya 4,95 4,73 4,94 4,92 4,92 
kórház bent fekvéssel 4,70 4,38 4,69 4,72 4,67 
spec. kórházi szolgáltatás 4,92 4,92 4,88 4,91 4,91 
rehabilitációs otthon 4,87 4,85 4,94 4,88 4,88 
tüdőszűrés 4,36 4,35 4,19 4,48 4,40 
rákszűrés 4,50 4,38 4,44 4,60 4,52 

 

A válaszadókkal egy háztartásban élő gyermekek közel fele szokott hiányozni átlagosan féléves 

rendszerességgel az iskolából betegség miatt. 

 

„Szoktak hiányozni a gyerekei az iskolából betegség miatt?” (%) 

 igen 
Edelény 36,8 
Borsod 61,5 
Finke 62,5 
Szegregátumok 58,8 
Összesen 47,6 

 

A kérdőívben kitértünk a kábítószer-fogyasztásra is. Míg a megkérdezettek csupán 4,4%-a 

mondta azt, hogy háztartásában valaki fogyasztott már kábítószert, addig ez az arány az 

ismerősök, barátok körében már közel hatszoros (24,8%-os). A háztartásbeli mutatók között 

nincsenek jelentős eltérések a városrészek között, az ismeretségi mutatóknál az edelényi körzet 

jelentősen átlag alatti, míg a szegregátumok jelentősen átlag felettiek.  



 „Előfordult, hogy valaki kábítószert fogyasztott az Önnel egy háztartásban élők közül, illetve 
ismerősei, barátai közül? (említés %) 

 

A válaszadók 2,4%-a s számolt be arról, hogy fogyatékkal élő személy is van a háztartásában.  

„Él fogyatékkal élő a háztartásban?” (%) 

 igen 
Edelény 1,9 
Borsod 0,0 
Finke 6,3 
Szegregátumok 2,9 
Összesen 2,4 

 

„Ön szerint hiányzik valamilyen egészségügyi szolgáltatás azon a környéken, ahol él?(%) 

 

Az edelényiek 14%-a gondolja azt, hogy környékükön hiányzik valamilyen egészségügyi 

szolgáltatás.  
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A válaszadók 14%-a nevezett meg valamilyen dolgot, melyek az említések sorrendjében az 

alábbiak: 

- gyermek szakrendelők, több gyermekorvos, több orvos, kardiológiai szakrendelés, 

belgyógyászati fekvőosztály, urológia, CT/MRI, mozgás rehabilitáció, 

szenvedélybetegeket segítő rendelés, gyakoribb ortopédiai szakrendelés, magasabb szintű 

ellátás 

„Az elmúlt két évben változtattak élelmiszerfogyasztásukon? (%) 

 igen 
Edelény 37,7 
Borsod 46,2 
Finke 31,3 
Szegregátumok 22,5 
Összesen 32,0 

 

„Hogyan változtattak az élelmiszerfogyasztásukon? (%) 

 

Minden harmadik megkérdezett változtatott az elmúlt években az élelmiszerfogyasztási 

szokásain. A szegregátumok kivételével (78,2%) – ahol vagy kevesebbet és olcsóbbat vagy 

csak olcsóbbat vesznek – a többi körzetben mennyiségileg és/vagy minőségileg javultak a 

vásárlások.  

„Van olyan személy a rokonságukban, aki Ön szerint éhezik?” (%) 

 igen 
Edelény 8,5 
Borsod 7,7 
Finke 25,0 
Szegregátumok 14,7 
Összesen 12,0 
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Az előző kérdéssel szoros összefüggésben az egészségügyi és szociális helyzet szubjektív 

indikátora lehet az is, hogy a megkérdezett rokonságában vannak-e olyanok, akik éheznek. Az 

erre vonatkozó kérdés alapján az derült ki, hogy a megkérdezettek rokonságának 12%-a éhezik.  

 

III.1.5. Értékvilág – értéktérképek 
 

A kérdőívben külön értékskálával igyekeztünk vizsgálni a felnőtt lakosság értékvilágát. Egy 

ötfokú skála segítségével arra kértük válaszadóinkat, hogy jelöljék meg, számukra milyen 

mértékben fontosak a felsorolt értékek. A válaszok város szintű összesítése alapján láthatjuk, 

hogy elsősorban a család (4,60) és a pénz (4,33) jelenik meg értékformáló tényezőként. A lista 

a művészeti szépség világa (2,85) szerepel. 

 

„Kérem, értékelje, hogy mennyire fontosak Önnek életében az alábbiakban felsorolt dolgok!” 
(1…5 skála átlag) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
a pénz 4,33 4,15 3,94 4,42 4,33 
a munka 4,06 4,23 3,81 4,10 4,04 
a vallás 3,08 3,08 3,68 3,33 3,22 
a család 4,56 4,38 4,56 4,66 4,60 
a siker 3,39 3,88 3,25 3,35 3,47 
a személyes szabadság 3,72 3,58 3,56 3,37 3,55 
az erkölcsösség 3,82 3,77 3,75 3,41 3,64 
a megbecsülés 3,94 3,81 4,00 3,65 3,82 
jó viszonyban lenni az emberekkel 3,99 3,85 4,13 3,74 3,88 
a szakmai érvényesülés 3,51 3,42 2,94 3,07 3,28 
hogy mindig megszerezhesse, amit akar 3,58 3,23 3,25 3,35 3,43 
hogy mindig elérje kitűzött céljait 3,58 3,35 3,38 3,40 3,47 
hogy segíthessen másokon 3,66 3,46 3,31 3,28 3,46 
a magyarsága 3,49 3,61 3,50 3,09 3,34 
az önmegvalósítás 3,48 3,85 3,69 3,07 3,33 
béke a világban 3,58 3,58 3,94 3,27 3,48 
a hagyományok tisztelete 3,55 3,50 3,88 3,30 3,46 
a változatos élet 3,28 3,62 3,31 3,11 3,25 
az igaz barátság 3,51 3,42 3,50 3,16 3,36 
a környezet védelme 3,57 3,50 3,88 3,18 3,42 
a globális felmelegedés ellen tenni 3,42 3,62 3,50 3,00 3,28 
szerelem 3,50 3,46 4,00 3,26 3,43 
boldogság 3,68 3,92 3,94 3,49 3,64 
a természeti szépség világa 3,37 3,50 3,44 2,95 3,22 
a művészeti szépség világa 3,09 3,15 3,00 2,50 2,85 

 



„Kérem, értékelje, hogy mennyire fontosak Önnek életében az alábbiakban felsorolt dolgok!” 
(1…5 skála átlag) 
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III.1.6. Anyagi, szociális helyzet 
 

A kérdésekre adott válaszok szerint a háztartások mintegy háromnegyedében (72,8%) legalább 

egy személy rendszeres alkalmazotti fizetést kap. Szoros összefüggésben a gyermekszámmal 

60,8%-ba jár családi pótlék, illetve szűk negyedében (22,8%) van olyan, aki GYES-t, GYED-

et kap, továbbá minden ötödikben (18,4%) legalább egy öregségi nyugdíjas él. A 

szegregátumokban ezeken túl átlag feletti az alkalmi munkából származó jövedelemből és a 

szociális segélyből élők aránya. 
„Az Önök háztartásában van olyan személy, akinek jelenleg rendelkezik az alábbiakkal?” (említés %) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
rendszeres alkalmazotti fizetés 73,6 76,9 87,5 68,6 72,8 
vállalkozói jövedelem 9,4 7,7 6,3 2,0 2,0 
fizetés alkalmi munka után 4,7 7,7 0,0 26,5 13,6 
GYES, GYED 14,2 15,4 12,5 35,3 22,8 
öregségi nyugdíj 25,5 26,9 31,3 6,9 18,4 
rokkantsági járadék 13,2 18,8 0,0 13,7 12,4 
özvegyi nyugdíj 0,9 0,0 0,0 2,9 1,6 
álláskeresési támogatás 0,0 6,3 0,0 9,8 4,4 
szociális segély 5,7 0,0 0,0 17,6 9,6 
ápolási díj 0,0 0,0 0,0 3,9 1,6 
családi pótlék 45,3 68,8 81,3 78,4 60,8 
ösztöndíj 4,7 6,3 0,0 6,9 5,2 

 

A válaszadó személyek, illetve a háztartások jövedelmi viszonyait firtató kérdéseinkre 13,2%, 

illetve 16,0%-os volt a válaszmegtagadás. E korlátokat figyelembe véve azt lehet megállapítani, 

hogy a megkérdezettek havi nettó jövedelme átlagosan 114.415 Ft, a háztartások havi nettó 

bevétele pedig átlagosan 222.240 Ft. Az átlagok mögött azonban komoly társadalmi-gazdasági 

különbségek húzódnak meg: a háztartások alsó negyede átlagosan 111.357 Ft-ból, míg a felső 

negyede 484.271 Ft-ból gazdálkodik. Nem meglepő módon a szegregátumokban élőknek áll 

rendelkezésére a legkisebb havi jövedelem. 

 

„Mennyi az Ön nettó havi rendszeres jövedelme, illetve mennyi pénzből gazdálkodnak? (Ft) 

 átlag nettó Ft átlag összesen Ft 
Edelény 133.596 275.923 
Borsod 125.209 260.414 
Finke 165.667 322.371 
Szegregátumok 78.634 143.336 
Összesen 114.415 222.240 



 

 

 

 
 

 



Valamilyen havi többletbevétellel a megkérdezett háztartások nagyon kis része rendelkezik: hat 

százaléknak volt vagyonból és mintegy 2-3%-nak szerencsejátékból, termékértékesítésből, 

illetve bérbeadásból származó jövedelme is.  

 

„Az előző hónapban volt az Önök háztartásának többletbevétele?” (említés %) 

 Edelény Borsod Finke Szegr. Összesen 
vagyonból  10,4 3,8 18,8 0,0 6,0 
szerencsejátékból  4,7 0,0 0,0 1,0 2,4 
termékértékesítésből 4,7 0,0 0,0 1,0 2,4 
bérbeadásból 8,5 0,0 0,0 0,0 3,6 

 

A nem túl kedvező jövedelmi viszonyok ellenére a megkérdezettek negyede (25,6%) mondta 

azt, hogy van megtakarításuk. A szegregátumokban szinte semmi, az edelényi városrészben 

viszont majdnem minden második háztartásnak van.  

 

„Vannak megtakarításaik? (%) 

 igen 
Edelény 43,4 
Borsod 38,5 
Finke 25,0 
Szegregátumok 3,9 
Összesen 25,6 

 

A takarékosság mellett kitértünk a tartozásokra, díjhátralékokra is. A válaszadók szintén 

negyede (24,8%-a) tartozik valakinek. A szegregátumokban ez az arány magasabb. A 

legjellemzőbb tartozás rezsi jellegű. Ezt követi a személyi kölcsön, a jelzálogkölcsön és a 

személyi kölcsön.  

 

„Van tartozásuk, díjhátralékuk? (%) 

 igen 
Edelény 17,0 
Borsod 19,2 
Finke 25,0 
Szegregátumok 32,4 
Összesen 24,8 

 



A kérdőívben a háztartások anyagi helyzetét szubjektív mutatókkal is igyekeztünk felmérni. 

Arra a kérdésre, hogy jelenleg hogyan tudnak megélni, a válaszadók valamivel több, mint 

harmada (36,0%-a) azt mondta, hogy nagy nehézségek árán vagy nehezen tudnak megélni és 

4,4%-a állította azt, hogy nagyon könnyen. Városi szinten az átlag éppen az ötös skála felénél, 

2,50-nél van. Minden eddigi adatot megerősítve a szegregátumokban számoltak be a 

legkedvezőtlenebb helyzetről.  

 

„Ha figyelembe veszi háztartása jelenlegi életszínvonalát, mit gondol, hogyan tudnak 
megélni?(%) 

 

 

„Ha figyelembe veszi háztartása jelenlegi életszínvonalát, mit gondol, hogyan tudnak 
megélni?(1…5 skála átlag) 

 átlag 
Edelény 3,23 
Borsod 3,12 
Finke 3,06 
Szegregátumok 2,03 
Összesen 2,50 

 

Egy másik szubjektív mutató a jövedelmi helyzet változásának megítélésére irányult. A 

megkérdezettek több, mint fele (53,6%) igennel válaszolt arra, hogy változott háztartása 

jövedelmi helyzete az elmúlt két évben. A változásról beszámolók 54,5%-a romlásról, míg 

45,4%-a javulásról számolt be.  Ebben a kérdésben is követik a körzetek az eddigi tendenciákat, 

azaz a szegregátumokban romlott leginkább (71,2%) a háztartások jövedelmi helyzete.  
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„Az elmúlt két évben változott jövedelmi helyzetük? (%) 

 igen 
Edelény 49,1 
Borsod 50,0 
Finke 75,0 
Szegregátumok 55,9 
Összesen 53,6 

 

„Milyen irányban változott jövedelmi helyzetük?” (%) 

 

 

A megkérdezett városlakók fele (49,2%-a) volt az évben szabadságon. Ebben az időszakban az 

otthoni pihenés, illetve munka (35-35%) volt a leggyakrabban kiválasztott tevékenység. 

Belföldre kétszer annyian (26,8%) tudtak elutazni, mint külföldre (13%). 

 

„Voltak-e az elmúlt egy évben szabadságon? (%) 

 igen 
Edelény 63,2 
Borsod 65,4 
Finke 62,5 
Szegregátumok 28,4 
Összesen 49,2 
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III.2. A gyermekvédelmi ellátásban részesülők helyzete 
 

Az alábbi táblázatokban és ábrákban azokat a kérdőívben szereplő tényezőket soroltuk fel, 

amelyek esetén szignifikáns összefüggés mutatható ki azon válaszadók helyzetével, akik 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülnek, illetve nem részesülnek. A „gyermek” oszlop és a 

„más” oszlop százalékai mutatják az eltérést a két Edelényben élő csoport között. 

 

„Van-e a lakásukban? (említés %) 

 gyerek más 
folyóvíz 50,7 78,1 
fürdőszoba 44,8 78,1 
szennyvíz csatorna 20,9 66,7 
vízöblítéses WC 40,3 75,4 
állandó melegvíz 31,3 73,8 

 

 

„Rendelkeznek-e az alábbiakkal?” (említés %) 

 gyerek más 
automata mosógép 20,9 67,8 
mikrohullámú sütő 52,2 80,9 
hifi/CD torony 14,9 39,3 
internet csatlakozás 29,9 66,1 
számítógép, laptop 14,9 52,5 
tablet 7,5 30,1 
mosogatógép 3,0 29,5 
autó 14,9 50,3 
DVD lejátszó 11,9 27,3 

 

 

„Okoznak-e gondot az alábbiak valakinek az Ön háztartásában?” (említés %) 

 gyerek más 
kisgyerek felügyelete 34,3 7,7 
hivatalos ügyek intézése 58,2 18,0 

 

 

 

 

 

„Az alábbiak közül melyik szervezethez/személyhez fordult segítségért az elmúlt egy évben?” 
(említés %) 



 gyerek más 
önkormányzat 73,1 29,0 
szociális szolgálat 76,1 30,6 
munkaügyi központ 32,8 16,9 
családtag, rokon 65,7 29,0 
barát, ismerős 49,3 28,4 

 

 

„Milyen jellegű támogatás(oka)t kért és kapott?” (említés %) 

 gyerek más 
pénzbeli segítség, segély 79,1 29,5 
lak(hat)ással kapcsolatos 44,8 13,1 
egészségi állapottal 26,9 12,0 
iskoláztatással 43,2 12,0 
munkával, munkanélküliséggel 44,8 13,1 
ügyintézés, jogi 80,6 24,6 

 

 

„Van kapcsolata az alábbi szervezetekkel jelenleg is?” (említés %) 

 gyerek más 
családsegítő központ 79,1 14,2 
önkormányzati szociális osztály 44,8 7,7 
munkaügyi központ 37,5 14,2 

 

 

„Az elmúlt egy évben előfordult-e az Önnel együtt lakók körében vagy Önnél?” (említés %) 

 gyerek más 
fertőző betegség 50,7 21,9 
művi vetélés 7,5 0,0 

 

 

„Szoktak hiányozni a gyerekei az iskolából betegség miatt?” (%) 

 

„Előfordult, hogy valaki kábítószert fogyasztott az ismerősei, barátai közül? (említés %) 

86,4

54,0

gyerek más



 

 

„Van olyan személy a rokonságukban, aki Ön szerint éhezik?” (%) 

 

 

„Az Önök háztartásában van olyan személy, akinek jelenleg rendelkezik az alábbiakkal?” 
(említés %) 

 gyerek más 
fizetés alkalmi munka után 29,9 7,1 
öregségi nyugdíj 6,0 19,1 
szociális segély 16,4 7,1 

 

 

„Vannak megtakarításaik? (%) 
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„Az elmúlt két évben változott jövedelmi helyzetük? (%) 

 

 

„Voltak-e az elmúlt egy évben szabadságon? (%) 
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IV. A szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatása 

IV.1. Általános bemutatás 
 

A városban 3 óvoda működik, az egyikben a bölcsődei ellátás is biztosított. Az Edelényi 

Mátyás Óvoda és Bölcsőde önkormányzati fenntartású, a korábban önkormányzati 

fenntartású Oltalom Tagóvoda 2013. szeptember 1. napjától egyházi fenntartásban 

működik, illetve működik még egy egyházi jogi személy által fenntartott óvoda az Nyitott 

Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézményében. A településen élő gyermekek 

részére megfelelő férőhely áll a rendelkezésére, biztosított számukra az óvodai ellátás. Az 

intézmények főbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Oltalom Tagóvoda 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 13 

Óvodai férőhelyek száma 168 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 6 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06:00-17:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 13 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma (logopédus) 1 0 

Dajka/gondozónő 6 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 3 



Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 217 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 9 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () nincs zárva 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 17  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 17  

Gyógypedagógusok létszáma 0  

Dajka/gondozónő 9  

Kisegítő személyzet 2  

 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye óvodája 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 2 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 100 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () valamely telephely mindig nyitva van 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 4 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 4 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 6 0 

 

 



A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések 

bemutatása 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Otthoni szakápolás 

Család-és –Gyermekjóléti Központ Idősek nappali ellátása 

Szociális étkeztetés Időskorúak tartós bentlakásos szociális 

ellátása 

Házi segítségnyújtás Biztos Kezdet Gyerekház 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Védőnői Szolgálat 

 

Az intézmény által ellátott feladatok telephely szerinti bontása 

Feladatellátás helye Ellátott szolgáltatás 

Edelény, István király útja 58. 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
Család-és –Gyermekjóléti Központ 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Idősek nappali ellátása 

Edelény, Árpád út 29. Otthoni szakápolás 
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

Edelény, Bányász út 2. Biztos Kezdet Gyerekház 
Edelény, István király útja 65. Védőnői Szolgálat 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi és adminisztrációs feladatainak ellátása mellett az 

intézmény 2015-ös esztendőben kiterjesztette a családkonzultáció lehetőségét. Az új 

szolgáltatásra a településen élők körében jelentkező igény alapján került sor. A 

családkonzultáció segítséget nyújt a családi konfliktus kezelésére szülők és gyermekek között, 

illetve szülő és szülő között. A szolgáltatásokigénybevétele többnyire önkéntes. A szülő vagy 

a gyermek kizárólag törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás 

igénybevételére.  

• A családgondozók aktív szerepet vállalnak a nehéz anyagi helyzetben élő családok 

életében, klienseik részére juttatják el az adományokat, melyeknek gyűjtésében 

személyesen is részt vesznek. Az adományok összegyűjtése az edelényi vállalkozóktól, 

adakozó személyektől, munkatársaktól történik, valamint önkéntes adományozóktól, 

melyek kiosztásra kerülnek a rászoruló családok, idős, egyedülálló, beteg emberek 

között. Nagy hangsúlyt fektettek olyan tevékenység végzésére, mely a klienseknek, 

valamint a környezetükben élő családtagjaiknak életét megkönnyíti, rendkívüli 

helyzetükben gyors segítséget jelent. Ruhaadomány, élelmiszer (Caritas) tartós 



fogyasztási cikkek felkutatásával, illetve közvetítésével segítették a kilátástalan 

helyzetbe került családokat. 

• Havi rendszerességgel csoportfoglalkozást tartanak aktív korú rendszeres szociális 

segélyben részesülők számára. Cél: motiváció az önálló életvitelre, az ügyei intézésére, 

érdekérvényesítés erősítése, segítő beszélgetés keretében az általános iskolai 

tanulmányok befejezésére. Álláskeresésben segítségnyújtás, önéletrajzírás, 

álláshirdetések figyelemmel kisérése. 

• Egyre több családnál tapasztaltak kapcsolati és kommunikációs zavarokat. 

Párkapcsolati válság és a generációk közötti ellentétek, konfliktusainak kezelésére, 

családterápia igénybevételére van lehetőség. 

• Nyári tábor szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.  

• Jelzőrendszeri tag felkérésére (Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal) 

környezettanulmány készítése 

• Együttműködés a civil szervezetekkel (Caritas), pénzbeli ellátásokhoz és természetbeni 

juttatásokhoz való hozzájutás megszervezése. (Nagycsaládosok Egyesülete). 

• Együttműködés a Gyámhivatal munkatársaival gondnokság alá helyezési ügyekben, 

kapcsolattartás hivatásos gondnokokkal. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait 3 fő családsegítő látja el. Edelényben a védőnői 

szolgálat 6 körzetből áll. Minden körzetet főállású védőnő lát el. Ellátási terület: Edelény, Abod, 

Andrástanya, Balajt, Damak, Királykút, Ládbesenyő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Mellékletek 

V.1. Térképek 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



V.2. Kérdőívek 
 

SZOCIÁLIS TÉRKÉP 
KÉRDŐÍV 

 

 

 

A kérdező neve: ........................................................  

A kérdezés dátuma: 2019. …………………………. 

A település neve: …………………………………... 

 
I. SZOCIO-DEMOGRÁFIAI ADATOK 

 
1. A kérdezett neme:   � férfi  � nő 
 
2. A kérdezett születési éve: …………………………. 
 
3. Önt is beleszámítva hányan élnek a háztartásban? ………………………. 
 
4. Hány generációs a háztartásuk? ……………………………….. 
 

5. Mi az Ön családi állapota?     

� egyedül él  � házas � élettársi kapcsolatban él � elvált � özvegy  

  

6. Milyen nemzetiségűnek/etnikai kötődésűnek vallja Ön magát? (Több választ is 

megjelölhet!) 

� magyar � roma  � szlovák � egyéb, éspedig: ……………………………… 

 

7. Tartozik-e Ön valamilyen egyházhoz vagy vallási felekezethez? 

� római katolikus � görög katolikus �református  � evangélikus   

� nem tartozik  � egyéb, éspedig: ………………………………………… 

 

A válaszadás önkéntes és név nélküli. 

Az adatokat csak statisztikai összesítések formájában használjuk fel. 

Köszönjük együttműködését! 



8. Hány gyermek él az Önök háztartásában? (Gyermeknek számít 18 éves korig mindenki, 

illetve a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói is!)    …………………….. fő 

9. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?     

� 8 osztály alatt  � befejezett 8 osztály  � szakmunkásképző, szakiskola 

� szakközépiskolai érettségi � gimnáziumi érettségi � technikum    

� főiskola   � egyetem   � egyéb, éspedig: ……………..

        

10. Miből él jelenleg?  

� főállása van  � alkalmi munkája van � közfoglalkoztatott 

� nyugdíjas  � GYES-en/GYED-en van � munkanélküli ellátást kap 

� eltartja párja/szülei � egyéb, éspedig: ……………………………………….. 

 
II. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET 

 
11. Mekkora a lakás alapterülete, amelyben lakik? ………………….. m2 
 
12. Hány szoba van az Önök lakásában? ………………. db 
 
13. Mi a lakás tulajdonformája? 

� saját tulajdon � más tulajdona � önkormányzati  

 

14. Rendelkeznek-e az alábbiakkal? 

 igen nem 
mobiltelefon   
automata mosógép   
parabola antenna   
kábeltévé   
mikrohullámú sütő   
hifi/CD torony   
Internet csatlakozás   
számítógép, laptop   
tablet   
mosogatógép   
autó   
DVD lejátszó   
szauna   
100 ezer Ft feletti munkagép   
termőföld   
üzlet/üzletrész   
műhely/iroda   
nyaraló/hétvégi ház   



könyv   db 
CD  db 
DVD  db 

15. Van-e a lakásukban?  

 van nincs 
folyóvíz   
fürdőszoba   
szennyvíz csatorna bekötés   
vízöblítéses (angol) WC   
állandó melegvíz   
villany   

 

16. Mennyire tartja biztonságosnak a környéket, ahol él?  

 1 - egyáltalán nem  2  3  4  5 - nagyon 

 

17. Mindig a településen élt?  � igen  � nem  

 

18. Ha nem, honnan költözött ide és hány éve? …………….........................  és ........... éve 

 

19. Szeret a településen élni?  � igen  � nem  

 

20. Tervezi, hogy elköltözik a településről?  � igen  � nem 

 

21. Mit szeret a legjobban a településen?  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

22. Mit nem szeret a településen? 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

III. SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK 
 

23. Milyennek ítéli meg a működő szociális/gyermekvédelmi ellátások színvonalát 

lakóhelyén? 



 1 - nagyon rossz   2  3  4  5 - kiváló 

 

24. Véleménye szerint kinek és milyen mértékben kellene részt vennie a helyi 

foglalkoztatási és egyéb problémák megoldásában? 

 egyáltalán 
nem 

közepes 
mértékben 

nagyon 

az államnak    
az önkormányzatnak    
az egyházaknak    
a civil szervezeteknek    
a pártoknak    
a környék vállalkozóinak    
a multinacionális cégeknek    

 

25. Okoznak-e gondot az alábbiak valakinek az Ön háztartásában? 

 igen nem 
idős, beteg ember gondozása, ápolása, felügyelete   
étkezés/étkeztetés   
mosás   
takarítás   
kert, udvar gondozása   
közlekedés a lakásban és azon kívül   
kisgyerek napközbeni felügyelete   
bevásárlás   
hivatalos ügyek intézése   

 

26. Az alábbiak közül melyik szervezethez/személyhez fordult segítségért az elmúlt egy 

évben? 

 igen nem 
önkormányzat (hivatal, ügyfélszolgálat)   
szociális szolgálat   
gondozási központ   
civil szervezet   
egyház   
munkaügyi központ   
párt, szakszervezet   
családtag, rokon   
barát, ismerős   
szomszéd   
önsegítő csoport   

 

 

 



 

 

27. Milyen jellegű támogatás(oka)t kért? 

 kért nem kért kapott nem kapott 
pénzbeli segítség, segély     
lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás     
egészségi állapottal kapcsolatos segítség     
gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítség     
munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség     
lelki, mentális segítség     
ügyintézés, jogi segítség     
fogyatékossággal kapcsolatos segítség     

 

28. Van-e kapcsolatuk az alábbi szervezetekkel jelenleg is? 

 van nincs 
családsegítő központ   
gyermekjóléti szolgálat   
nevelési tanácsadó   
önkormányzati szociális osztály   
szociális gondozási központ   
vallási, egyházi szervezet   
munkaügyi központ   

 

IV. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 
 

29. Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát? 

1 – nagyon rossz  2  3  4   5 – nagyon jó 

 

30. Az elmúlt egy évben előfordult-e, hogy munkáját egészségi okokból meg kellett 

szakítania? � igen, éspedig ………. napot  � nem 

 

31. Az elmúlt egy évben előfordultak-e az Önnel együtt lakók körében vagy Önnél? 

 igen nem 
komoly, tartós betegség/krónikus betegség   
fertőző betegség   
TBC   
baleset   
művi vetélés   
koraszülés   
csecsemőhalál   
rosszkedv, lehangoltság, depresszió   

 



32. Előfordult, hogy valaki kábítószert fogyasztott az Önnel egy háztartásban élők 

közül?  � igen  � nem 

33. Ismerősei, barátai közül tud olyat, aki fogyasztott kábítószert? � igen � nem 

 

34. Él fogyatékkal élő személy a háztartásában?  � igen  � nem 

 

35. Ön szerint hiányzik valamilyen egészségügyi szolgáltatás azon a környéken, ahol él? 

� igen, éspedig: …………………………………………………….  � nem 

 

36. Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette igénybe 

a következő egészségügyi szolgáltatásokat? 

 naponta hetente havonta ritkán soha 
háziorvos      
ápolónő, védőnő      
fogorvos      
járóbeteg szakellátás      
fizikoterápia      
speciális szolgáltatások (pl. logopédus, gyógytornász)      
kórház balestei osztálya      
kórház bent fekvéssel      
speciális kórházi szolgáltatások (pl. dialízis, kemoterápia)      
rehabilitációs otthon      
tüdőszűrés      
rákszűrés      

 

36. Szoktak hiányozni a gyerekei az iskolából betegség miatt? � igen  � nem 

 

37. Ha igen, milyen gyakran szoktak hiányozni az iskolából betegség miatt? 

� hetente � havonta � félévente � évente egyszer előfordul 

 

38. Az elmúlt két évben változtattak élelmiszerfogyasztásukon? � igen � nem 

 

39. Ha igen, hogyan változtatták meg élelmiszerfogyasztásukat? 

� ugyanannyi, de olcsóbb élelmiszert veszünk 

� kevesebb és olcsóbb élelmiszert veszünk 

� ugyanannyi, de jobb minőségű élelmiszert veszünk 

� több és jobb minőségű élelmiszert veszünk 



 

40. Van olyan személy a rokonságukban, aki Ön szerint éhezik? � igen � nem 

VI. ANYAGI, SZOCIÁLIS HELYZET ÉS SZABADIDŐ 
 

41. Az előző hónapban (2019. április) volt az Önök háztartásának?  

 volt nem volt 
vagyonból származó jövedelem   
szerencsejátékból származó jövedelem   
termékértékesítésből származó jövedelem   
bérbeadásból származó jövedelem   

 

 

42. Az Önök háztartásában hány személynek van jelenleg? 

 fő 
rendszeres alkalmazotti fizetés  
vállalkozói jövedelem  
fizetés alkalmi munka után  
GYES, GYED  
öregségi nyugdíj  
rokkantsági járadék  
özvegyi nyugdíj  
álláskeresési támogatás  
szociális segély  
ápolási díj  
családi pótlék  
ösztöndíj  

 

43. Mennyi az Ön nettó (kézhez kapott) havi rendszeres jövedelme? ………………….. Ft 

 

44. Az Önök háztartása mennyi pénzből gazdálkodik átlagosan egy hónapban? ……...Ft 

 

45. Ha figyelembe veszi háztartása jelenlegi életszínvonalát, mit gondol, hogyan tudnak 

megélni? 

1- nagy nehézségek árán  2  3  4  5 - könnyen 

 

46. Vannak megtakarításaik? � igen  � nem 

 

47. Van tartozásuk, díjhátralékuk?  � igen, ……………..….. Ft  � nem 

 



 

 

48. Milyen tartozásuk, díjhátralékuk van? 

 van 
lakbér, albérleti díj, közös költség  
lakáscélú kölcsöntörlesztés  
személyi kölcsön  
jelzálogkölcsön  
áruvásárlási hitel  
rezsi (villany, víz, csatorna, gáz)  
társadalombiztosítás  
biztosítás (lakás, autó, élet)  
közlekedés (bérlet, üzemanyag)  
TV, újságok  
telefon, internet  
gyógyszer  

 

59. Van magánszemély felé pénzbeli tartozásuk? � igen, …………….. Ft � nem 

 

50. Az elmúlt két évben változott jövedelmi helyzetük? � igen  � nem 

 

51. Ha igen, kérjük, értékelje, milyen irányban változott a jövedelmi helyzetük? 

� jelentősen romlott  � kissé romlott � kissé javult  � jelentősen javult 

 

52. Voltak az elmúlt egy évben szabadságon? � igen  � nem 

 

53. Ha voltak, mivel töltötték? 

� itthon voltunk, pihentünk   � rokonokhoz mentünk 

� elutaztunk itthon    � külföldre utaztunk 

� pénzért dolgoztunk    � itthon végeztünk munkát (pl. kerti, lakás) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. ÉRTÉKVILÁG, ÉRTÉKTÉRKÉPEK 
 

55. Kérem, értékelje, hogy mennyire fontosak Önnek életében az alábbiakban felsorolt 

dolgok? 

 egyáltalán 
nem fontos 

nem 
fontos 

is-is fontos nagyon 
fontos 

a pénz      
a munka      
a vallás      
a család      
a siker      
a személyes szabadság      
az erkölcsösség      
a megbecsülés      
jó viszonyban lenni emberekkel      
a szakmai érvényesülés      
hogy mindig megszerezhesse, amit akar      
hogy mindig elérje kitűzött céljait      
hogy segíthessen másokon      
a magyarsága      
az önmegvalósítás      
béke a világban      
a hagyományok tisztelete      
a változatos élet      
az igaz barátság      
a környezet védelme      
a globális felmelegedés ellen tenni      
szerelem      
boldogság      
a természeti szépség világa      
a művészeti szépség világa      
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