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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 véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintavételi eljárást alkalmaztuk és az 

alábbi utcákban jártunk: Új élet, Fő, Petőfi, Ifjúság, Akác és Malom. 

 

A kérdőívet kitöltő lakosok száma 

 
 

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: 

- Szendrőlád község településrendezési terve 

- Szendrőlád község honlapján található dokumentumok 

- 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 
 

 
Szendrőlád lakosságának alakulása jelentősen nem változott a vizsgált periódusban, folyamatos 

és lassú emelkedés tapasztalható, jelenleg 2135 fő lakik a településen. 
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Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén (fő)

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén (fő)

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén (fő)



A lakosság kor szerinti megoszlására jellemző az utóbbi években, hogy a 65 év felettiek aránya 

kis mértékben növekszik, míg a 15-65 év közöttiek részaránya kissé csökken a 0-14 év 

közöttieké pedig növekszik. 

 

II.1.1. Foglalkoztatás 

 

 
A nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen változott az utóbbi 17 évben. 2012-ig közepes 

emelkedés volt a jellemző, azonban 2013-ban jelentősen csökkent a számuk, amely a korábbi 

250-300 fő helyett 200-220 körüli értékre állt be. 

Hasonló képet mutat az összes álláskeresőn belül a 180 napnál régebben állást keresők 

számának alakulása is: míg a 2012-ig 150-270 között szóródott, addig az utóbbi években a 100 

fő körül alakult. 
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Nyilvántartott álláskeresők aránya a teljes lakosság arányában

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya



Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

  2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

fő 344 366 351 385 380 

20 éves és fiatalabb fő 18 15 15 20 17 

% 5,2% 4,1% 4,3% 5,2% 4,5% 

21-25 év fő 60 60 65 57 63 

% 17,4% 16,4% 18,5% 14,8% 16,6% 

26-30 év fő 51 54 45 52 41 

% 14,8% 14,8% 12,8% 13,5% 10,8% 

31-35 év fő 58 60 65 56 49 

% 16,9% 16,4% 18,5% 14,5% 12,9% 

36-40 év fő 57 67 50 57 64 

% 16,6% 18,3% 14,2% 14,8% 16,8% 

41-45 év fő 49 42 36 39 47 

% 14,2% 11,5% 10,3% 10,1% 12,4% 

46-50 év fő 22 31 33 42 41 

% 6,4% 8,5% 9,4% 10,9% 10,8% 

51-55 év fő 19 25 34 37 33 

% 5,5% 6,8% 9,7% 9,6% 8,7% 

56-60 év fő 10 12 7 22 23 

% 2,9% 3,3% 2,0% 5,7% 6,1% 

61 év felett fő 0 0 1 3 2 

% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,5% 

 



 
Fontos paraméter az álláskeresők iskolai végzettsége. A diagramon látható, hogy a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők adják az összes álláskereső 70-80%-át a vizsgált 

időszakban, amely arány az utóbbi években jelentősen csökkent. Érdekes megfigyelni, hogy a 

szakmunkás végzettségű, és a szakközépiskolai, gimnáziumi illetve technikumi végzettséggel 

rendelkezők részaránya, mely a vizsgált időszakban jelentősen nőtt. 
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Általánosságban elmondható, hogy az aktív korúak legnagyobb része rendelkezik legalább 8 

osztályos végzettséggel. Kivétel ez alól kizárólag az idős korosztály, akik 6 osztállyal 

rendelkeznek. Továbbá a kivételhez tartoznak az értelmi fogyatékos emberek. A népesség egy 

része rendelkezik valamilyen szakképzettséggel is. Országos tendencia látható, mivel a 

népesség korösszetétele nagyban befolyásolja az iskolai végzettséget, hiszen az iskolai 

végzettség a fiatalabb korosztály körében magasabb. 

 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

Fő fő % fő % fő % 

2008 339 79 23,3% 200 59,0% 60 17,7% 

2009 366 88 24,0% 211 57,7% 67 18,3% 

2010 351 78 22,2% 199 56,7% 74 21,1% 

2011 393 97 24,7% 217 55,2% 79 20,1% 

2012 380 88 23,2% 214 56,3% 78 20,5% 

 



 

 
 

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 97-99%-át.  

 

A közfoglalkoztatásnak egyre nagyobb szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában. A 

közfoglalkoztatásban való részvétel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

körében az önkormányzat adatai szerint 2013-ban már 100%-os. Az állástalanok számával 

összevetve elmondható, hogy részben pótolni tudja a hiányzó munkalehetőségeket. Az 

önkormányzat tapasztalatai szerint azonban a közfoglalkoztatás nem jelent perspektívát hosszú 

távon, mert a magasabb iskolai végzettségűek számára nem tud megfelelő munkalehetőséget 

biztosítani. A munkatevékenység jellegét tekintve illetve a munkavégzés körülményeit tekintve 

a szerződéseknek megfelelő. 

A közfoglalkoztatás módját tekintve részben valós segítséget jelent a helyi lakosok számára, 

hiszen 2012-ben 244 ember részt tudott venni közfoglalkoztatásban, s ezzel biztos jövedelemre 

tud szert tenni. 2013-ban már 110 fő közfoglalkoztatottja volt az önkormányzatnak. Az 

önkormányzat figyelmet fordít a biztonságos munkakörülményekre is. 

A közfoglalkoztatás eredeti célja azonban, mely szerint ezzel segítenénk a munka világába 

történő visszavezetést, nem feltétlenül teljesül. Ez a megállapítás arra alapozható, hogy a 

közfoglalkoztatásban részt vevők között mintegy 21 %-ra tehető azoknak a száma, akik évek 

óta csak ebben a formában dolgoznak, állást már nem is keresnek. Ennek okaira vonatkozó 

vizsgálat nem volt a településen. Továbbá jelentős az az országosnak is mondható probléma, 
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hogy az év első hónapjaiban, januárban és februárban még nem indulnak el a közfoglalkoztatási 

programok. Az évnek ebben a részében alkalmi munka sincs a településen, ezért jelentős 

azoknak a száma, akik ebben az időszakban kizárólag a 22 800,- Ft-os ellátásból élnek. 

 

Az önkormányzat által tervezett beruházások sajnos csak részben teszik lehetővé a helybeliek 

foglalkoztatását, hiszen a beruházások egy részénél nincs a községben megfelelő 

szakképzettséggel és referenciával rendelkező vállalkozó. Az adatokat vizsgálva kitűnik, hogy 

leginkább a fiatalokat sújtja a munkanélküliség. Az önkormányzat nem rendelkezik pontos 

kimutatással arról, hogy a helyi fiatalok milyen arányban vállalnak a település vonzáskörzetétől 

távolabb, vagy esetleg külföldön munkát. Helyben nagyon kevés az álláslehetőség, a 

legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, ahol a közös önkormányzati hivatalnál 

köztisztviselői, illetve az oktatási intézményekben közalkalmazotti álláshelyek vannak. 

 

A község Edelényhez és Szendrőhöz fekszik a legközelebb, mely autóval nyári időszakban 

viszonylag rövid idő alatt (kb. 10 perc) közelíthető meg. A téli időszakban illetve 

tömegközlekedési eszközzel a városok 20 perc alatt közelíthetőek meg. A buszjáratok 

menetrendje nem minden esetben biztosítja, hogy a munkavállalók a közeli városokban, esetleg 

Miskolcon munkát tudjanak vállalni, hiszen ha helyközi közlekedést is igénybe kell venni, 

műszakkezdésre nem lehet tömegközlekedési eszközzel beérni. Továbbá bizonyos 

időszakokban nagyon ritka az autóbuszjárat, előfordulhat több órás várakozás is. A főváros 

Szendrőládról napi ingázással nem érhető el.  

 

A fenti körülmények miatt a lakosság 55 év feletti része igyekszik helyben vagy esetleg 

Edelényben, Kazincbarcikán, Miskolcon munkát vállalni. A becsült adatok szerint a kereső 

lakosság nagy része minimálbérért dolgozik. A nem bizonyítható fekete foglalkoztatás 

problémája is jelen van a településen. A munkaügyi központ számos eszközzel, átképzések, 

bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatással igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a 

munka világába. A foglalkoztatáspolitikai szempontból leghátrányosabb helyzetű rétegek sem 

kerülnek ki jelentős számban a községben a munkaügyi központ regisztrációjából, de 

elmondható, hogy egy részük a közfoglalkoztatáson kívül már nem keres állást. 

 



 
 

Az álláskeresők kor szerinti megoszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy jelentős 

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

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

hogy a vizsgált időszakban jelentős változások nem történtek. 
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A 31-35 éves nyilvántartott
álláskeresők  száma (fő)

A 36-40 éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

A 41-45 éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

A 46-50 éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

A 51-55 éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

A 56-60 éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

A 61-X éves nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)



 
Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők aránya az összes álláskeresőhöz képest 2010-2017 

között jelentősen csökkent, az utóbbi években 20-25% között alakul. 

 

II.1.2. Szociális ellátások 
 

 
 

A településen a hagyományos értelemben vett bölcsőde nincs, 2017-ig családi napközik, 

2017-től pedig mini bölcsődék és családi bölcsődék működnek, de a férőhelyek és a beírt 
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gyermekek száma a lakosság és a gyermekek számához képest alacsony, 2017-ben is csupán 

35 (korábban 14-21 között alakult.) 

 

 
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények férőhelyei és a gondozottak 

száma folyamatosan együtt mozgott a 2010-2017 közötti időszakban, ami folyamatosan 60 

körüli gondozott számot jelent. 
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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 2017. közötti időszakban jelentős 

kilengésekkel, de gyakorlatilag folyamatosan csökkent az utolsó két évben beállni látszik 

mindkét mutató esetében a 10-20 fő közötti sávba. 

 
A nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma és lakossághoz viszonyított aránya tekintetében 

2010 és 2017 között folyamatos lassú csökkenés tapasztalható, 2017-ben mintegy 269 fő 

részesül nyugdíjban. A nyugdíjban részesülők közül minden vizsgált évben több volt a nő, 

részarányuk átlagosan 54,7% volt 
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A megváltozott munkaképességű ellátásban részesülők száma jelentősen csökkent, a 2011-es 

93 főről 62 főre. A megváltozott munkaképességű ellátásában részesülők között a nők aránya 

átlagosan 51-52% körül mozog, lakossághoz viszonyított arányuk pedig 4,8%-ról 3,1%-ra 

csökkent. 

 

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 
 

 

év 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülők 

Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a 

száma, akik 

30 nap 

munkaviszony

t nem tudtak 

igazolni és az 

FHT 

jogosultságtól 

elesett 

 

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet alapján 

megvonták a 

támogatást 

 

fő 

15-64 

évesek 

%- 

ában 

 

fő 

munkanélküliek %- 

ában 

2008 398 33 0 0 0 0 

2009 320 28 0 0 0 0 

2010 85 7 0 0 0 0 

2011 90 7 165 45 0 0 

2012 79 n.a 431 100 0 0 

 

Az aktív korúak ellátása illetve a rendszeres szociális segély nagymértékben jelen van a 

településen élő alacsonyabb jövedelmű lakosság körében. Rendszeres szociális segélyezettek 

száma alacsonyabb, hiszen 2012-ben jogszabályváltozás következtében rendszeres szociális 

segélyt annak folyósítanak, aki a nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri. Korábban a rendszeres 

szociális segélyt az 55 év felettiek kapták, így 2012-ben jelentősen átalakult a településen a 

rendszeres szociális segélyezettek köre. A korábban rendszeres szociális segélyben részesülők 

mintegy fele életkora alapján aktív korúak ellátására lett jogosult. Ennek a következménye, 

hogy 2012-ben jelentősen csökkent a szociális segélyben részesülők, és nőtt a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülők száma. 

 

2012-től az aktív korúak ellátását évente felül kell vizsgálni, és csak annak folyósítható az 

ellátás, aki 30 nap munkaviszonyt tud igazolni a közfoglalkoztatásban. Az elmúlt évben nem 

volt olyan eset, hogy a 30 nap munkaviszony miatt került volna megszüntetésre az aktív korúak 

ellátása. 



II.1.3. Egészségügy 

 

 
A településen évek óta egy fő háziorvos és egy fő háziorvosi szakápoló működik, házi 

gyermekorvos nincs. (2012-ben a településen 1 vegyes praxis működött a körzeti orvosi 

ellátásban, emellett két védőnő és egy ápolónő tevékenykedett a településen.) Szakrendelés 

legközelebb Edelényben érhető el, helyben kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás nem 

biztosított. 

 

A települési önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a 

helyi társadalom egészségtudományos beállítódásának formálásában nem vállal közvetlenül 

szerepet, de működteti az összes kötelező feladatként megjelölt egészségvédelemmel 

kapcsolatos szervezetet. Biztosítottak az életminőség javítását és az egészségfejlesztést 

szolgáló intézkedések, a család és nővédelmi gondozás (családtervezés, fogamzás előtti 

gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása), és az ifjúság 

egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása. 
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A háziorvosi ellátásban megjelentek száma a vizsgált periódusban jelentősen növekedett, 2017-

ben 27 ezer esetben vették igénybe az 1 háziorvos által biztosított alapellátást a lakosok. Egy 

lakosra vetítve a háziorvosi ellátásban történő megjelenés jellemzően 12 megjelenés 

lakosonként évente. 

 

 
A településen hosszú évek óta 3 betöltött védőnői álláshely van. A településen jelenleg nincs 

adat járóbeteg ellátással összefüggésben. 
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Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2008 97 

2009 115 

2010 116 

2011 120 

2012 120 

 

Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére, egészségi állapota megőrzéséhez, 

helyreállításához, az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Közgyógyellátást az önkormányzat 2012-ben alanyi, normatív illetve 

méltányossági alapon biztosított 120 fő számára. 2013. január 1. napjától a járások 

kialakításával egy időben a méltányossági közgyógyellátás kivételével a hatáskörök változása 

miatt már az Edelényi Járási Hivatal jár el. 

 

Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 12 

2009 11 

2010 14 

2011 17 

2012 16 

 

A fenti táblázat adatai mutatják, hogy az önkormányzat biztosítja a szociálisan rászorult 

személyek részére az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához szükséges 

feltételeket. Az ápolási díjban részesülők száma átlagosnak mondható, amely azt mutatja, hogy 

az önkormányzat preferálja az idős illetve a beteg emberek személyes gondoskodását. Az 

ápolási díj folyósításáról megállapítható, hogy döntő többségben az idős szülők után folyósított 

ápolási díjat az önkormányzat. 2012-ben a 16 főnek folyósított ápolási díj esetében az ápolt 

személyre vonatkozóan elmondható, hogy mindösszesen 2 fő esetében fordult elő, hogy a 

hozzátartozó beteg 18 év alatti gyermek ápolásáért kapott ellátást. Az ápolási díjban részesülők 



jelentős számban regisztráltatták magukat a munkaügyi központban álláskeresőként is, hiszen 

az ellátás folyósítása mellett napi 4 órát meg nem haladó munkaviszony létesíthető. Ha 

összevetjük a különböző álláskeresési ellátásban részesülők és az ápolási díjban részesülő 

álláskeresők számát, levonható az a következtetés, hogy a településen az álláskeresők jelentős 

számban részesülnek az álláskeresők számára nyújtható ellátásokban. 

 

II.1.4. Oktatás 

 
Az óvodai férőhelyek száma növekszik, 100 és 150között mozog. Az egyes években a beírt 

gyermekek száma elmarad a férőhelyek számától, azonban az utolsó két évben kissé 

meghaladta azt, jelenleg mintegy 157 fő jut a 150 helyre. 
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Az egy csoportra és egy pedagógusra jutó óvodás gyermekek száma jelentősen nem változott a 

vizsgált időszakban, egy csoportra 23-25, egy pedagógusra pedig 10-13 gyermek jut átlagosan. 

 

 
A településen az óvodás gyermekek 100%-a hátrányos helyzetű. 

 
A településen az általános iskolások száma folyamatosan, lassú ütemben csökken, jelenleg 274 

fő. A pedagógusok száma25 és 30 fő között változott, így az egy pedagógusra jutó tanulók 

száma folyamatosan csökken (14 főről 9 főre) 
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Érdekes szám a nemzetiségi tanulók aránya az általános iskolában. Ez a szám 2010-2014 között 

folyamatosan emelkedett, 2014-től pedig folyamatosan 100%. 

 

 
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya folyamatosan 99-100% között alakul. 
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Felnőttoktatásban résztvevők 

év általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 

száma 

fő fő % 

2009 0 0 0 

2010 12 12 100% 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Szendrő 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 (%) 

 

 

 

A nemek szerinti megoszlás adatait megjelenítő ábrából kiderül, hogy összességében a női 

válaszadók valamivel többen vannak, mint a férfiaknak. Ennek oka lehet, hogy eleve több nő 

él a településen, másrészt 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 

jelentős a 60 év feletti válaszadók aránya (21%), miközben a 31-40 év közöttiek vannak a 

legtöbben (42%). 
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A válaszadók életkor szerint (%) 

 

 

A 60 éven felüliek aránya  

 
 

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 senki nem élt. A térképen is 
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látszik, hogy a község szinte „elcigányosodott”, hiszen 90% felett van a megkérdezettek 

körében a roma népesség aránya. Emiatt nincs értelme annak, hogy a települést kerületekre 

bontsuk és leválasszuk belőle a szegregátumokat, mert földrajzi értelemben nem tagolható, 

hanem egységes Szendrőlád és nem meglepő módon ez a területi egységesség a szociális 

helyzet alapvető meghatározója. 

 

A roma lakosság aránya  

 

 

Felmérésünk szerint a válaszadók zöme (86%-a) párkapcsolatban él, nagyjából kétharmad 

egyharmad arányban vannak a házasok (61%), illetve az élettársi kapcsolatban élők (25%). 

Ezek az adatok alátámasztják azt az országosan mérhető jelenséget, hogy a roma népesség 

körében az élettársak is magukat házasságban élőnek tartják és mondják. Az egyedül élők 

aránya csupán 3%, míg az özvegyeké 1%.  

 

 

 

 



A válaszadók családi állapot szerint (%) 

 

 

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

23%), de majdnem ilyen arányban a legalább hét főből állók is (18%). Az egyszemélyes 

háztartások 2%-a összefüggésben van az előző adattal, mely szerint a községben élő 

megkérdezettek között minimális az egyedül élők aránya. 

A háztartások tagjainak száma (%) 
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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 6%-át jelenti.  

 

A háztartások generációinak száma (%) 

 

 

A válaszadók 90%-ának van vele – a háztartásában – élő felsőoktatási intézményben tanuló 

vagy 18 év alatti gyermeke. A gyerekek átlagos száma magas: 2,93. 

Az egy lakosra jutó gyerekszám átlaga 
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A lenti ábra a válaszadó lakosok iskolai végzettségét mutatja. Ez alapján elmondható, hogy 

legtöbben, majd kétharmad arányban 8 általános (62%) végzettséggel rendelkeznek. 

Mindösszesen 6% azoknak a megkérdezetteknek az aránya, akiknek legalább érettségijük van, 

ami előrevetíti és alapvetően meghatározza az emberek munkaerő-piaci pozícióját és esélyeit. 

 

A válaszadók iskolai végzettsége (%) 

 

 

Egyházi hovatartozás szempontjából adataink szerint a válaszadók fele római katolikus (51%) 

katolikus és több, mint minden harmadik lakos (38%) felekezethez nem tartozóként 

kategorizálta magát. Ezekkel párhuzamosan kis számban vannak az egyéb vallásúak. 

A válaszadók felekezet szerint (%) 
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A Szendrőládon élő és a mintába került lakosok csupán 12%-a az, aki főállásban dolgozik, ami 

rendkívül alacsony aránynak mondható. Ezen a kedvezőtlen mutatón a további 9%-os alkalmi 

munkából élők aránya sem javít sokat. Települési szinten majd minden második megkérdezett 

(45%) 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 is, hogy minimális a munkanélküli ellátásban részesülők aránya (1%). A 

nyugdíjasok aránya követi a korstruktúrát, a GYES-en/GYED-en lévőké pedig visszatükrözi a 

gyerekszámot.  

„Miből él jelenleg?” (%) 

 

A közmunkában foglalkoztatottak aránya 
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III.1.2. Lakás, lakókörnyezet 
 

Az átlagos lakásméret (86 m2) kedvezőnek mondható, viszont mindössze 5% azoknak a 

válaszadóknak az aránya, akiknek a lakásában háromnál több szoba van, miközben korábban 

kiderült, hogy az együtt élők magas száma ennél többet indokolna.  

 

„Mekkora a lakás alapterülete, amelyben lakik?” (%) 

 alapterület m2 

50-60  5 

61-70 12 

71-80 33 

81-90 15 

91-100 25 

100 felett 10 

összesen 100 

átlag 86 

 

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

 szobaszám 

1 2 

2 48 

3 45 

4 5 

összesen 100 

 

Szendrőládon tízből nyolc megkérdezett saját tulajdonú lakásban él.  A másik 20% valakinél 

lakik, ami a többgenerációs háztartások jelentős aránya miatt szintén érthető adat. A településen 

nincs olyan válaszadó, aki önkormányzati lakásban lakik. 

 

 



„Mi a lakás tulajdonformája?” (%) 

 

 

A lakások ellátottságát körzetek szerint vizsgálva egyértelmű, hogy milyen hátrányos 

helyzetben él a település lakosságának nagy része és mennyire hiányos az alapvető higiéniai 

szükségletekhez nélkülözhetetlen kommunális ellátottság. A lakásoknak a fele rendelkezik 

folyóvízzel, illetve vízöblítéses WC-vel és ennél is kevesebb fürdőszobával, illetve állandó 

melegvíz ellátással. A csatornázottság minimálisan, minden ötödik (18%)  válaszadó 

háztartásában megoldott. 

 

„Van-e a lakásukban? (említés %) 
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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 háztartások nagy részében korlátozottan állnak rendelkezésre. Az általunk 

megkérdezett javak közül a mobiltelefon (85%), a kábeltévé és a mikrohullámú sütő a 

legelterjedtebb. A háztatások 40% rendelkezik internet csatlakozással. A drágább és 

luxuscikknek számító javak, szolgáltatások kisebb, illetve minimális értékeket mutatnak.  

 

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

 

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. Települési szinten ez érték az inkább biztonságos  - erős közepes vagy gyenge jó 

- tartományba mutató szintet ér el (3,7).  
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„Mennyire tartja biztonságosnak a környéket, ahol él?” (%; 1...5 skála átlag) 

 szint 

1 1 

2 11 

3 65 

4 23 

5 0 

összesen 100 

átlag 3,7 

 

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

beköltöző átlagosan 14 éve a község lakosa, közülük legtöbben Szendrőből, Edelényből és 

Miskolcról kerültek a településre.  

 

„Mindig a településen élt?” (%) 

 

 

A Szendrőládra beköltözöttek hasonulnak a „helyiekhez”, ugyanis függetlenül attól, hol 

születtek, a lakosság valamivel több, mint a fele (54%-a) mondta azt, hogy szeret itt élni és 

minden negyedik (23%) válaszolta, hogy tervezi, hogy elköltözik. 
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„Szeret a településen élni?” (%) 

 

 

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

 

 

A „Mit szeret a legjobban a településen?” kérdésre 87%-a válaszolt a megkérdezetteknek és az 

alábbi dolgokat sorolták fel, az említések gyakoriságának sorrendjében: 

- itt élnek a rokonok és a barátok 

- szép a természeti környezet 

- itt van a munkája, lehet munkát találni 

- jó a levegő 

- ez az otthona, itt vannak a gyökerei, itt nőtt fel, ide kötik az emlékei 

- sok a fiatal 

- sok és összetartó roma él itt 

56

44 igen

nem

23

77

igen
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- vannak vele azonos hitűek 

- közel van az óvoda 

- mindig történik valami 

- szépek a lányok 

- itt kezdett új életet a család 

- sok a gyerek 

- élni kell valahol 

 

A „Mit nem szeret a településen?” kérdésre 95%-a válaszolt a megkérdezetteknek és az alábbi 

dolgokat sorolták fel, az említések gyakoriságának sorrendjében: 

- rosszak az utak 

- sok a rágcsáló (patkány) 

- kevés a munka 

- sok kóbor kutya van 

- sok a szemét 

- kevés vagy távoli a bolt 

- rossz a vízelvezetés 

- egyre több az idegen 

- rossz a csatlakozás a tömegközlekedésben 

- nagy a zsúfoltság és a hangzavar 

- hiányos az egészségügyi szolgáltatás 

- nincs gyerekorvos 

- nincs gyógyszertár 

- gyenge a közbiztonság 

- sok a randalírozó 

- hanyagok és felelőtlenek a fiatalok 

- nincs játszótér 

- nincs fogorvos 

- kevés az esély, a lehetőség 

- sok a nehézség, nehéz a megélhetés 

- nem óvják a természetet, nem óvnak semmit 

- nincs akadálymentes út 

- távol van a munkahely 

 



III.1.3. Szociálpolitikai kérdések 
 

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

szerepvállalásáról a szociális problémák megoldása terén, hogyan vélekednek a szociális 

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

milyen elégedettséggel vesznek igénybe. 

 

Az alábbi kérdésben a válaszadók egyértelműen az állam és az önkormányzat szerepét 

hangsúlyozták a legerőteljesebben, nagyjából átlagosan közepes szinten. Az egyházaknak és a 

pártoknak nem érzik túl erősen a felelősségét.  

 

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

 

 

A válaszadók közül legtöbbeknek a mosás (57%), a takarítás (52%9 és hivatalos ügyek intézése 

(50%) jelent gondot. Ezek a problémák legalább minden második háztartást érintik. Korábban 

adatokkal támasztottuk alá, hogy a közművek hiánya a legtöbb helyen nagyon jelentős mértékű. 

Ebből következik az is, hogy a mosás a háztartásokban igen komoly kihívást jelent. További öt 

dolog is elég jelentősen, 30 és 40% közötti említéssel szerepel, kivétel a kisgyermekek 

2,86 2,89

1,87
2,04

1,60

2,41

2,21

állam önkormányzat egyházak civil szervezetek pártok vállalkozók multik



napközbeni felügyelete, a maga 15%-ával. Ez valószínűleg azért nem problémás, mert a nők 

közül sokan otthon vannak, GYES-es vannak, illetve nem dolgoznak, így meg tudják oldani.  

 

 

„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 (63%), illetve a barátokat, ismerősöket (53%), míg a formális 

csatornák közül az önkormányzatot (65%) és a szociális szolgálatot (6 %) választották a 

legtöbben. A civil szervezetekhez, az egyházakhoz és a pártokhoz fordulás mértéke közel 

hasonló, míg az önsegítő csoportoktól segítséget kérők aránya minimális (6%) települési 

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

 szervezet 

önkormányzat 65 

szociális szolgálat 60 

gondozási központ 38 

civil szervezet 23 

egyház 28 

munkaügyi központ 42 

párt, szakszervezet 16 

családtag, rokon 63 

barát, ismerős 53 

szomszéd 41 

önsegítő csoport 6 
 

Az igénybevett segítség az esetek háromnegyedében (72%-ában) pénzbeli, de 50% körüli vagy 

afeletti további öt támogatásforma esetén is. A legkevesebben (28%) fogyatékossággal 

kapcsolatos segítségért fordultak valamely szervezethez, intézményhez, de még ezt is minden 

negyedik megkérdezett szendrőládi lakos megtette az elmúlt évben. A támogatások igénylése 

szinte minden esetben sikerrel is járt.  

 

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

 kért kapott 

pénzbeli segítség, segély 72 72 

lak(hat)ással kapcsolatos támogatás 66 65 

egészségi állapottal kapcsolatos segítség 42 42 

iskoláztatással kapcsolatos segítség 56 58 

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség 46 40 

lelki, mentális segítség 49 49 

ügyintézés, jogi segítség 57 57 

fogyatékossággal kapcsolatos segítség 28 30 

 



A válaszadók közül legtöbbeknek jelenlegi is kapcsolata a valamely vallási-, egyházi 

szervezettel (74%), a munkaügyi központtal (72%), illetve az önkormányzati szociális 

osztállyal (63%). A további négy intézmény látogatottsága is legalább minden harmadik 

megkérdezettnél igenleges. 

 

„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 4,11-re, azaz erős jóra értékelték, ami összességében nagyon 

pozitív megítélést jelent.  

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

 szint 
1 0 
2 0 
3 11 
4 67 
5 22 
összesen 100 
átlag 4,11 
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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 4,01, amely éppen és stabilan jónak mondható. A 

„jó” és „nagyon jó” egészségi állapotot jelölők a válaszadók háromnegyedét (75%-át) teszik ki. 

 

„Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát?” (%) 

 

 

A saját egészségi állapot megítélése ötfokú skálán 

 
 

3 22 46 29

1 2 3 4 5



Részben a viszonylag kedvező szubjektív helyzetet támasztja alá, hogy munkáját betegség miatt 

az elmúlt egy évben a megkérdezettek ötödének, 21%-ának kellett megszakítania, viszonylag 

rövid időre, átlagosan 3 napra. 

 

A betegség típusok előfordulásának gyakoriságát krónikus betegségek (32%), illetve a 

depresszió, lehangoltság (35%) uralják. Minden tízedik megkérdezett lakossal történt 

valamilyen baleset az elmúlt évben.  

 

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

 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát egy ötfokú skála segítségével 

mértük (1 – naponta; 5 – soha) és azt találtuk, hogy leggyakrabban - heti rendszerességgel - a 

háziorvost látogatják meg a válaszadó lakosok. Speciális szolgáltatásokat, rehabilitációs otthont 

kórház baleseti osztályát, illetve speciális kórházi szolgáltatásokat szinte soha nem vesznek 

igénybe. Tüdőszűrésen a szendrőládiak 23%-a, míg rákszűrésen 59%-a nem vett részt az elmúlt 

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

 

 

A válaszadókkal egy háztartásban élő gyermekek közel háromnegyede szokott hiányozni 

átlagosan havi rendszerességgel az iskolából betegség miatt. 

 

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

 

 

A kérdőívben kitértünk a kábítószer-fogyasztásra is. Míg a megkérdezettek 10%-a mondta azt, 

hogy háztartásában valaki fogyasztott már kábítószert, addig ez az arány az ismerősök, barátok 

körében csupán ennek ötöde (2%).  

 

„Előfordult, hogy valaki kábítószert fogyasztott az Önnel egy háztartásban élők közül, illetve 
ismerősei, barátai közül? (említés %) 
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A válaszadók jelentős része, nagyjából a negyede (23%-a) számolt be arról, hogy fogyatékkal 

élő személy is van a háztartásában.  

 

„Él fogyatékkal élő a háztartásban?” (%) 

 

A szendrőládiak 45%-a gondolja azt, hogy környékükön hiányzik valamilyen egészségügyi 

szolgáltatás. A válaszadók 43%-a nevezett meg valamilyen dolgot, melyek az említések 

sorrendjében az alábbiak: 

- gyerekorvos 

- gyógyszertár 

- fogorvos 

 

„Ön szerint hiányzik valamilyen egészségügyi szolgáltatás azon a környéken, ahol él?(%) 
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A megkérdezettek majd kétharmada (62%) változtatott az elmúlt években az 

élelmiszerfogyasztási szokásain. Minden második válaszadó szendrőládi kevesebb és olcsóbb 

élelmiszert vesz és további minden harmadik, ha a mennyiségen nem is változtat, de kevesebb 

pénzt szán a vásárlásra. Mindössze 3%-nak lett a fogyasztása jobb és drágább. 

 

„Az elmúlt két évben változtattak élelmiszerfogyasztásukon? (%) 

 

 

„Hogyan változtattak az élelmiszerfogyasztásukon? (%) 
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kevesebb és olcsóbb élelmiszert veszünk ugyanannyi, de olcsóbb élelmiszert veszünk

ugyanannyi, de jobb minőségű élelmiszert veszünk több és jobb minőségű éelmiszert veszünk



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 4%-a éhezik.  

 

„Van olyan személy a rokonságukban, aki Ön szerint 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 (4,72) és a személyes szabadság (4,52) és a boldogság (4,45) jelenik 

meg értékformáló tényezőként. A lista végén az önmegvalósítás (2,35) szerepel. 

 

 

 

 

4

96

igen

nem



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

 

 

2,43

3,37

4,45

3,87

2,94

3,11

3,61

3,44

3,13

2,91

2,36

2,50
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3,17

3,26
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3,46
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a művészeti szépség világa

a természeti szépség világa

boldogság

szerelem

a globális felmelegedés ellen tenni

a környezet védelme

az igaz barátság

a változatos élet

a hagyományok tisztelete

béke a világban

az önmegvalósítás

a magyarsága

hogy segíthessen másokon

hogy elérje kitűzött céljait

hogy megszerezhesse, amit akar

a szakmai érvényesülés

jó viszony az emberekkel

a megbecsülés

az erkölcsösség

a személyes szabadság

a siker

a család

a vallás

a munka

a pénz



III.1.6. Anyagi, szociális helyzet 
 

A kérdésekre adott válaszok szerint a háztartások mintegy háromnegyedében (80%) legalább 

egy személy rendszeres alkalmazotti fizetést kap. Szoros összefüggésben a gyermekszámmal 

90%-ban jár családi pótlék, illetve szűk felében (42%) van olyan, aki GYES-t, GYED-et kap. 

Magas az alkalmi munkából élők aránya (40%) és minden harmadik válaszadó háztartásban 

van ösztöndíjas (35%). A korstruktúrára utal vissza, hogy csupán 11% az öregségi nyugdíjjal 

rendelkezők aránya a megkérdezettek közül. 

 

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

 rendelkezik 

rendszeres alkalmazotti fizetés 80 

vállalkozói jövedelem 5 

fizetés alkalmi munka után 40 

GYES, GYED 42 

öregségi nyugdíj 11 

rokkantsági járadék 14 
özvegyi nyugdíj 1 

álláskeresési támogatás 1 

szociális segély 18 

ápolási díj 11 

családi pótlék 90 

ösztöndíj 35 

 

A válaszadó személyek, illetve a háztartások jövedelmi viszonyait firtató kérdéseinkre 7%, 

illetve 8%-os volt a válaszmegtagadás. E korlátokat figyelembe véve azt lehet megállapítani, 

hogy a megkérdezettek havi nettó jövedelme átlagosan 130.839 Ft, a háztartások havi nettó 

bevétele pedig átlagosan 221,848 Ft. Az átlagok mögött azonban komoly társadalmi-gazdasági 

különbségek húzódnak meg: a háztartások alsó negyede átlagosan 153.478 Ft-ból, míg a felső 

negyede 310.238 Ft-ból gazdálkodik.  

 

 



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

 Ft 

nettó  130.839 

bruttó  221.848 

alsó kvartilis  153.478 

alsó közép kvartilis  197.826 

felső közép kvartilis  252.826 

felső kvartilis  310.238 

 

Az alsó kvartilisbe tartozó háztartások átlagos havi nettó jövedelme 

 
 



Az felső kvartilisbe tartozó háztartások átlagos havi nettó jövedelme 

 
 

Valamilyen havi többletbevétellel a megkérdezett háztartások nem túl jelentős része 

rendelkezik. Egyedül a termékértékesítés az (19%), amelyből minden ötödiknek van plusz 

bevétele, a többinél csupán 1-4% érték szerepel. 

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

 

 

4

1

19

3

vagyonból szerencsejátékból termékértékesítésből bérbeadásból



A nem túl kedvező jövedelmi viszonyokat támasztja alá még az is, hogy a megkérdezettek csak 

12%-a mondta azt, hogy van megtakarításuk.  

 

„Vannak megtakarításaik? (%) 

 

 

A takarékosság mellett kitértünk a tartozásokra, díjhátralékokra is. A válaszadók 40% tartozik 

valakinek. A legjellemzőbb tartozás rezsi jellegű.  

 

„Van tartozásuk, díjhátralékuk? (%) 

 

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

csupán 2%-a állította azt, hogy nagyon könnyen. Települési szinten az átlag a skála felénél 

valamivel feljebb, 2,73-nál van.  
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88

igen

nem

40

60

igen

nem



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

 jövedelmi helyzet 

nagy nehézségek árán 9 

nehezen 29 

kisebb nehézségekkel 44 

viszonylag könnyen  16 

könnyen 2 

átlag 2,73 

 

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

megkérdezettek háromnegyede (65%-a) igennel válaszolt arra, hogy változott háztartása 

jövedelmi helyzete az elmúlt két évben. A változásról beszámolók zöme, 85%-a romlásról, míg 

15%-a javulásról számolt be.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

65

35

igen

nem



„Milyen irányban változott jövedelmi helyzetük?” (%) 

 

A megkérdezett több, mint fele (60%-a) volt az évben szabadságon. Ebben az időszakban az 

otthoni pihenés, illetve munka (20% és 19%) volt a leggyakrabban kiválasztott tevékenység. 

Belföldre ötször annyian (14%) tudtak elutazni, mint külföldre (3%). 

 

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

 

„Mivel töltötték a szabadságot? (említés %) 
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itthon dolgoztunk
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elutaztunk itthon

rokonokhoz mentünk

itthon pihentünk



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 44,6 76,9 

fürdőszoba 33,8 57,7 

szennyvíz csatorna 10,8 42,3 

vízöblítéses WC 39,2 73,1 

állandó melegvíz 31,1 53,8 

 

 

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

 gyerek más 

automata mosógép 23,0 46,2 

mosogatógép 2,7 19,2 

 

 

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

 gyerek más 

étkezés/étkeztetés 44,6 19,2 

mosás 63,5 38,5 

 

 



„Az alábbiak közül melyik szervezethez/személyhez fordult segítségért az elmúlt évben? 

(említés %) 

 gyerek más 
szociális szolgálat 67,6 38,5 
civil szervezet 28,4 7,7 
egyház 35,1 7,7 
munkaügyi központ 51,3 15,4 
családtag, rokon 73,0 34,6 
barát, ismerős 63,5 23,1 

 

 

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

 gyerek más 
pénzbeli segítség, segély 83,8 38,5 
lak(hat)ással kapcsolatos 75,7 38,5 
egészséggel kapcsolatos 48,6 23,1 
iskoláztatással kapcsolatos 70,3 15,4 
munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos 54,1 23,1 
lelki, mentális 60,8 15,4 
ügyintézés, jogi 67,6 26,9 
fogyatékossággal kapcsolatos 33,8 11,5 

 

 

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

 gyerek más 

családsegítő központ 91,9 15,4 

nevelési tanácsadó 44,6 7,7 

önkormányzati szociális osztály 74,3 30,8 

munkaügyi központ 56,8 19,2 

 

 

 

 



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

 
 

 

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

 
 

„Az Önök háztartásában hány személynek van jelenleg? (említés %) 

 
 

„Vannak megtakarításaik? (%) 

 

4,3

51,5

gyerek más

83,8

52,6

gyerek más

48,6

19,2

gyerek más

1,4

42,3

gyerk más



 

„Van tartozásuk, díjhátralékuk? (%) 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,6

23,1

gyerek más

71,6

46,2

gyerek más



IV. Mellékletek 

IV.1. Térképek 
 

A kérdőívet kitöltő lakosok száma 

 
A 60 éven felüliek aránya  

 



A roma lakosság aránya  

 
 

Az egy lakosra jutó gyerekszám átlaga 

 
 

 

 



A közmunkában foglalkoztatottak aránya 

 
 

A saját egészségi állapot megítélése ötfokú skálán 

 
 

 



Az alsó kvartilisbe tartozó háztartások átlagos havi nettó jövedelme 

 
 

 

Az felső kvartilisbe tartozó háztartások átlagos havi nettó jövedelme 

 
 



IV.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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