
 
 
PÉNZES JÁNOS 

A területi jövedelemegyenlőtlenségek alakulása  
az észak-alföldi régióban* 

A jövedelmek szerepe a területi kutatásokban 

A tér fogalma alapvetően elválaszthatatlan az egyenlőtlenség fogalmától, hiszen a te-
ret felépítő egységek csak a legritkább esetben rendelkeznek azonos tulajdonságokkal, 
akár időben, akár területileg vizsgálódunk (Nemes Nagy 1990). 

Természetesen igaz ez a jövedelmek tekintetében is, melyek időbeli és térbeli válto-
zásának vizsgálata egyre több hazai elemzés alapját (Bódi–Obádovics–Mokos 1999, 
Major–Nemes Nagy 1999, Nemes Nagy–Jakobi–Németh 2001), illetve eszközét (Nemes 
Nagy 2004, Tóth G. 2005) képezi.  

A demográfiai folyamatok (a természetes szaporodás, a vándorlási mérleg, a korszer-
kezet, az etnikai csere) és a gazdasági potenciál (többek között az infrastrukturális ellá-
tottság – humán és műszaki infrastruktúra, a vállalkozások száma, a foglalkoztatottság, az 
inaktív és eltartott keresők aránya, a rendelkezésre álló humánerőforrás mennyisége és 
minősége, a térség átlagbérei és nem utolsó sorban a terület gazdasági múltja, profilja, 
innovációs-adaptációs képessége) együttesen befolyásolják a személyi jövedelmek alaku-
lását. Emiatt a személyi jövedelem egyrészt a lakosság életkörülményeinek, lehetőségei-
nek egyik legfontosabb mutatója, másrészt a személyi jövedelemadónak (szja) köszönhe-
tően a nemzeti össztermék újraelosztásában igen jelentős mérce, egyúttal fontos állami és 
önkormányzati bevételi forrás. A személyijövedelemadó-adatok (mindenekelőtt az adó-
köteles jövedelem) 1988 – az szja bevezetése – óta állnak rendelkezésre a területi kutatá-
sokban, s bár jól alkalmazhatók a vizsgálatokban, néhány korlátjuk is van, elsősorban 
abból fakadóan, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek, valamint a szürke- és fekete-
gazdaság jövedelmei nem jelennek meg e mutatóban (Ruttkay 1997). Az adóköteles 
jövedelmek ennek betudhatóan az összes lakossági jövedelemnek megközelítőleg mind-
össze kétharmadát teszik ki, s elsősorban a munkaviszonyból származó és kis mértékben 
a vállalkozói jövedelmeket tartalmazzák. Jelentős területi differenciák jellemzik a becsült 
lakossági összjövedelem és a hivatalos jövedelemadatok közötti különbségeket (Jakobi –
Kiss 2003). 

A területi egyenlőtlenségek dimenziói a rendszerváltást követően 

A szocializmus időszakában lezajlott térszerkezeti változások részben pozitívak vol-
tak, csökkentek a területi-települési egyenlőtlenségek. A pozitívnak minősített kiegyenlí-
tettebb regionális fejlődés azonban a redisztribúciós gazdaságirányítás, valamint a keleti 
blokk zárt és művi piacának eredményeként alakult ki. A viszonylagos kiegyenlítettséget 
 
* A tanulmányt a Kovács Tibor-pályázat bírálóbizottsága publikálásra javasolta. 
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a túldotált és túlméretezett termelőágazatok (nehézipar), a tömegtermelés, a nivellált bér- 
és jövedelemviszonyok eredményezték elsődlegesen (Nemes Nagy 1998). 

Nemes Nagy József szerint az 1990-es évek első felében a válságelemek terjedése be-
folyásolta a térszerkezetet, azonban a területi egyenlőtlenségek bizonyos szegmensekben 
és ágazatokban már a rendszerváltás előtt növekedésnek indultak. Az évtized közepétől 
kezdve megjelentek a megújulás jelei, a helyi és regionális „sikerek” csomópontjai  
(Nemes Nagy 2003). A kilencvenes években bekövetkezett társadalmi-gazdasági átalaku-
lás egyik sajátossága, hogy erőteljesen polarizálódott a lakossági jövedelmek eloszlása. 
Differenciálódás zajlott és zajlik le a településhierarchiában, a térszerkezetben és az emlí-
tett időtávlatban is. Két szakasz érzékelhető a lakossági jövedelmekben; az első fázisban 
nőtt a jövedelmek polarizáltsága minden térségi szinten, később az egyenlőtlenségek 
magas szinten stabilizálódtak (Nemes Nagy–Jakobi–Németh 2001). 

A kutatók különböző módon értékelik vizsgálataikban a lezajlott változásokat, azon-
ban a rendszerváltást követő területi fejlődés alapvető folyamatait mindegyik tanulmány 
hasonlóképpen összegzi (Cséfalvay–Nikodémus 1991, Rechnitzer 1993, Enyedi 1996, 
Nemes Nagy 1998, Beluszky–Győri 1999, Faluvégi 2000): 

– a főváros domináns fejlettsége, a főváros–vidék dichotómia megerősödése; 
– a nyugat–kelet lejtő kialakulása; 
– a kistérségi, települési fejlettség differenciálódása.  
A területi folyamatok sok tekintetben negatívan érintették az Észak-Alföld régiót, 

melynek keleti piacokra orientált gazdaságát jelentősen sújtotta a rendszerváltást követő 
átalakulás. A nyugat–kelet relációban megjelenő kettősség valójában inkább mozaikos-
ság, mind nyugaton találhatunk belső perifériákat és hátrányos helyzetű területeket, mind 
az ország keleti részén előbukkannak a dinamikus városi centrumok – elsősorban a me-
gyeszékhelyek kiugró fejlettsége figyelhető meg (Enyedi 1996). A sikeres szerkezetváltá-
son keresztülment területek (régiók, megyék, kistérségek) növelték előnyüket a lemaradó 
térségekkel szemben, és a gazdasági növekedés üteme is magasabb az előbbieknél, így a 
fejlettségbeli különbségek mértéke tovább emelkedik (Kovács T. 2002a). Jelen vizsgálat 
is ezt a folyamatot támasztja alá, így egyes térségekben az ezredfordulót követően is az 
egyenlőtlenségek növekedése figyelhető meg. 

Mindezek fényében érdemes megvizsgálni az Észak–Alföldön lezajló jövedelmi fo-
lyamatokat az elmúlt néhány év viszonylatában, tekintettel arra, hogy a térségi szintű 
leszakadási folyamat – amely adatokkal a következő fejezetben lesz alátámasztva – mi-
lyen régión belüli differenciákat takar. 

Az észak-alföldi régió jövedelmi helyzete 

Az észak-alföldi régió egyike Magyarország hét tervezési-statisztikai régiójának, me-
lyet a 35/1998 (III. 20.) számú, az Országos területfejlesztési koncepcióról szóló ország-
gyűlési határozat jelölt ki három megye – Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg – összevonásával. 17 729 km2-es területén 1 568 020 lakos élt 
2005. január 1-én. A régió három megyéjét összesen 27 kistérség alkotja, melyek jelenleg 
389 települést foglalnak magukba.  

A KSH 2005-ben a mikrocenzushoz kapcsolódóan háztartási jövedelemfelvételt is 
végrehajtott, amelynek eredményei regionális szinten összesítve érhetőek el. Sajnos en-
nek következtetései csak erős fenntartásokkal vethetőek össze a PM–APEH adataival az 
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adóköteles jövedelmekről, azonban a régiót jellemző sajátosságok kiolvashatóak belőle a 
jövedelmi forrásokat illetően. Miközben az adóköteles jövedelem túlnyomó részét jelen-
tő, munkaviszonyból származó jövedelem országos szinten a bruttó jövedelem 60,4%-át 
teszi ki, az Észak-alföldi régióban mindössze 54,4%-os részesedéssel bír. Alföldi régióra 
jellemző módon a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemnek a bruttó jöve-
delemből való részesedése (3,2%) mintegy kétszerese az országos értéknek (1,6%). 
A régió társadalmi-gazdasági elmaradottságára jellemző, hogy a pénzbeli társadalmi 
juttatások (azon belül is a munkanélküli-ellátások, valamint a családi pótlék, gyermekvé-
delmi támogatás) részesedése (28,4%) meghaladja az országos értéket (25,2%). A felmé-
rés alapján az észak-alföldi régióban az egy főre jutó bruttó jövedelem évi 839 850 Ft 
volt, s ez a legalacsonyabb érték a régiók sorában (KSH 2005). 

Az adóköteles jövedelmek megyei szintű összehasonlításából kitűnik, hogy az 1980-
as évek végén és a kilencvenes években az észak-alföldi régió megyéi az országos rang-
sor alsó harmadához voltak sorolhatóak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mindegyik 
időmetszetben a sereghajtó volt a megyék között. Hajdú-Bihar megye pozíciója erősen 
ingadozott az említett időszakban, míg Jász-Nagykun-Szolnok erősödést mutatott a há-
rom időmetszet adatai alapján (Nemes Nagy–Jakobi–Németh 2001) (1. táblázat). 

1. táblázat 

Az észak-alföldi régió megyéinek helyezése a megyék és Budapest rangsorában 
az egy főre jutó adóköteles jövedelmek alapján 

Megyék 1988 1993 1999 

Jász-Nagykun-Szolnok  15 14 13 
Hajdú-Bihar 16 18 15 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 20 20 

Megjegyzés: saját szerkesztés Nemes Nagy–Jakobi–Németh 2001, 1. táblázat alapján. 

Ha a megyei egy főre jutó jövedelmeket az országos értékekhez viszonyítva fejezzük 
ki, nemcsak a rendszerváltást követő időszak visszaesése látható, hanem az is, hogy 1993 
és 1999 között a régió megyéinek relatív jövedelmi lecsúszása csak fékeződött, de nem 
állt meg (2. táblázat). 

2. táblázat 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelem az országos átlag százalékában 
 (%) 

Megyék 1988 1993 1999 

Jász-Nagykun-Szolnok  86,7 81,9 80,9 
Hajdú-Bihar 84,4 79,8 78,0 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 71,0 65,8 61,9 

Észak-alföldi régió 80,0 75,2 73,0 

Megjegyzés: saját szerkesztés Nemes Nagy–Jakobi–Németh 2001, 1. táblázat alapján. 

Az utóbbi évek folyamatait megvizsgálva, hasonló kép rajzolódik ki az egy főre eső 
adóköteles jövedelem megyei átlagértékeiből. 2001-hez képest Jász-Nagykun-Szolnok és 
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Hajdú-Bihar megye is visszaesett az országos rangsorban. Szabolcs-Szatmár-Bereg utol-
só helyét egyetlen évben – 2002-ben – vette át Békés megye (3. táblázat). 

3. táblázat 

Az észak-alföldi régió megyéinek helyezése a megyék és Budapest rangsorában 
az egy főre jutó adóköteles jövedelmek alapján, 2001–2004 

Megyék 2001 2002 2003 2004 

Jász-Nagykun-Szolnok  13 14 14 14 
Hajdú-Bihar 15 15 15 15 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 19 20 20 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

Ha az adóköteles jövedelem egy főre jutó értékét viszonyítjuk az országos átlaghoz, 
kirajzolódik, hogy a régiós átlag az országos érték alig több mint háromnegyedét éri el. 
A három megye közül legmagasabb részesedéssel Jász-Nagykun-Szolnok rendelkezik az 
országos átlaghoz képest, melytől nem sokkal marad el Hajdú-Bihar értéke (4. táblázat). 

4. táblázat 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelem az országos átlag százalékában, 2001–2004 
 (%) 

Megyék 2001 2002 2003 2004 

Hajdú-Bihar 79,1 81,1 80,6 80,4 
Jász-Nagykun-Szolnok  81,1 83,5 82,1 81,9 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 65,9 67,4 67,2 67,1 

Észak-alföldi régió 74,7 76,6 75,9 75,8 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

Mindhárom megye esetében megfigyelhető, hogy 2002-ben csökkent a különbség az 
országos átlagértékekhez képest, de ezt követően folytatódott leszakadásuk. Ennek hát-
terében feltehetően a 2002-ben végrehajtott közalkalmazotti béremelés áll, melynek hatá-
sa az adott évben jelentkezett, abból kifolyólag, hogy a közalkalmazottak aránya ezekben 
a megyékben magasabb az országos átlagnál. (Az észak-alföldi régióban a legmagasabb  
– 32,9% – az állami tulajdonú munkáltatóknál dolgozók aránya a foglalkoztatottak között 
a 2005. évi mikrocenzus alapján, a megyék esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
35,8%-os értéke a listavezető.) Ezt követően 2003-ban és 2004-ben ismételten a piaci 
folyamatok hatása mutatkozott a jövedelmek alakulásában, és relatív visszaesés követke-
zett be a vizsgált megyék esetében, tehát a régió leszakadása folytatódott az országos 
átlaghoz viszonyítva. 

Települési differenciák a jövedelmekben 

Az észak-alföldi régió településhálózatának mozaikossága megnyilvánul az adóköte-
les jövedelmek egy főre jutó értékének alakulásában. A személyi jövedelmek régión 
belüli képe már a rendszerváltást megelőzően is igen differenciált volt (Kovács 1993). 
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Az alacsonyabb jövedelemkategóriák eloszlása jellegzetesen kirajzolja a régió aprófalvas 
térségeit – a szatmári, beregi, valamint bihari területeket (1. ábra). 

Az egy főre jutó, szja-alapot képező jövedelmek megyei szintű differenciáltságára 
utal a települési értékek relatív szórása, amely a három megye közül Jász-Nagykun-
Szolnok megyében volt a legalacsonyabb (VJNSZ = 0,285). Hajdú-Bihar megyében (VHB = 
0,307) köztes érték adódott a relatív szórás eredményeként, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében jelent meg a legnagyobb egyenlőtlenség (VSZSZB = 0,315).  

Ha az észak-alföldi régió egy főre jutó jövedelmi rangsorának élén (felső tizedbe tar-
tozó 39 település), illetve a végén (alsó tizedbe tartozó 39 helység) álló településeket 
térképen ábrázoljuk, területi jellegzetességek rajzolódnak ki (Ekéné Zamárdi–Pénzes 
2005). Az alsó tizedbe tartozó települések jórészt a régió aprófalvas térségében lokalizá-
lódnak, azon belül is főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezzel szemben a legma-
gasabb átlagjövedelemmel bíró települések, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
– a megyeszékhely környezetében – koncentrálódnak. Emellett minden megyében megje-
lennek a dominánsabb városi rangú központok, de néhány alacsonyabb hierarchiaszinten 
lévő település is képviselteti magát a jövedelmi élmezőnyben (2. ábra). 

Az arányokat jól érzékelteti, hogy 2004-ben a legalacsonyabb egy főre eső adóköteles 
jövedelemmel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Uszka (60 102 Ft/fő) és a 
legmagasabb értékkel bíró Szolnok (702 248 Ft/fő) között több mint tízszeres eltérés volt. 
Az adózók 100 állandó lakosra vetített száma nem mutat ekkora differenciát, de a mini-
mumértéket képviselő Uszka (9,6 adózó/100 állandó lakos) és a listavezető Szolnok (48,3 
adózó/100 állandó lakos) között húzódó szakadék óriási települési különbségeket jelez a 
régión belül. 

1. ábra 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelmek értékei a településeken 2004-ben, Ft/fő 

 
Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 
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2. ábra 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelmi rangsor alsó és felső tizedébe eső települések 
az észak-alföldi régióban 2004-ben 

 
Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 

Az egy főre jutó jövedelmek listáján a vezető és sereghajtó települések lakosságszám 
szerinti kategorizálása alátámasztja a korábbi feltételezést, mely szerint a kisebb lélek-
számú települések sérülékenyebb társadalmi-gazdasági helyzetüknek betudhatóan jellem-
zően alacsonyabb jövedelmi szinttel rendelkeznek, mint a magasabb lakosságszámú (és 
általában városi rangú) települések. A 5. táblázat tanúsága szerint az alsó tizedbe tartozó 
települések mindegyike 5000 lakos alatti község, egyetlen városi rangú település sincsen 
közöttük, míg a felső tizedbe tartozó 39 településből 22 városi címmel rendelkezik.  
A 10 000 lakos feletti 25 város közül 15 tartozik a jövedelmi élmezőnybe.  

5. táblázat 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelmek alsó és felső tizedébe tartozó települések száma 
népességkategóriák szerint 2004-ben 

Népesség-kategória A jövedelemrangsor  
alsó tizedében 

A jövedelemrangsor 
 felső tizedében 

       – 499 15 1 
 500 – 999 11 3 

 1 000 – 1 999 6 4 
 2 000 – 4 999 5 9 
 5 000 – 9 999 – 7 

 10 000 – 49 999 – 12 
 50 000 – 99 999 – 1 
100 000 –  – 2 

Összesen 39 39 
Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

Alsó tizedbe tartozó település 

Felső tizedbe tartozó település 
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A települések egy főre jutó jövedelmi minimum- és maximumértékeinek területi 
megoszlása jellegzetes nyugat–kelet lejtőt mutat a megyék viszonylatában. Jász-
Nagykun-Szolnok településeinek közel negyede (24,4%) tartozik a jövedelmi rangsor 
felső tizedébe, míg az alsó tizedbe csak a megye három települése került a 2004-es ada-
tok alapján. Szabolcs-Szatmár-Beregnek az alsó és felső jövedelmi tizedbe eső települé-
seit a településszám százalékában mérve fordított helyzet tapasztalható: az alsó tizedbe a 
megyei településállomány 12,7%-a, míg a felső tizedbe mindössze 5,2%-a tartozik.  

6. táblázat 

A jövedelemrangsor alsó és felső tizedébe tartozó települések száma  
megyék szerint 2004-ben  

Az alsó tizedbe tartozó települések A felső tizedbe tartozó települések 

Megye 
száma 

a település-
állomány  

százalékában 
száma 

a település-
állomány  

százalékában 

Jász-Nagykun-Szolnok 3 3,8 19 24,4 
Hajdú-Bihar 7 8,5 8 9,7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29 12,7 12 5,2 

Összesen 39 10,0 39 10,0 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

A településnagyság és az adóköteles jövedelmek összefüggését támasztja alá az 
észak-alföldi régió településeinek népességkategóriák szerinti felosztása. A 7. táblázat 
értékei arról tanúskodnak, hogy minél alacsonyabb a települések átlagos lakosságszáma, 
annál alacsonyabb a település átlagjövedelme. Egyetlen kivétel ez alól a legmagasabb 
lakosságszámú települések kategóriája, ahol a két 100 000 lakos fölötti településre  
– Debrecenre és Nyíregyházára – alacsonyabb átlagjövedelem mutatkozik, mint az 
50 000 és 99 999 lakos közötti kategóriába eső Szolnokra.  

7. táblázat 

A települések lakosságszám szerinti csoportjainak fontosabb jellemzői  
az észak-alföldi régióban, 2004-ben  

Népesség-kategória A települések száma Átlagos lakosságszám, fő Egy főre 
jutó átlagjövedelem, Ft 

       – 499 43 315 218 603 
 500 – 999 84 759 253 981 

 1 000 – 1 999 98 1 479 272 110 
 2 000 – 4 999 102 3 003 306 893 
 5 000 – 9 999 37 7 050 359 255 

 10 000 – 49 999 22 17 212 425 364 
 50 000 – 99 999 1 76 311 702 248 
100 000 –  2 161 865 595 458 

Összesen 389 4 031 416 903 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 
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A településnagyság és -hierarchia jelentős részben átfedésben van, azonban az ala-
csonyabb lélekszámú kategóriák esetében már keveredhetnek a városi és nem városi 
rangú települések. Elég csak a régió legalacsonyabb lakosságszámú városára, 
Máriapócsra gondolni, amely a népességszámot alapul véve a lista 138. helyén áll, és 
2004-ben 75 nagyközség vagy község utasította maga mögé ebben a tekintetben – élükön 
a több mint 6000 lakosú Fegyvernekkel, Jászladánnyal és Kunmadarassal. A 8. táblázat-
ban szereplő adatok szignifikáns különbségeket mutatnak a településhierarchia mentén az 
egy főre jutó átlagjövedelmek viszonylatában. Érdekes sajátosság azonban, hogy megye-
székhelyeken kívüli egyéb városok átlagjövedelme elmarad az összes település régiós 
átlagától. Ez alátámasztja a kiugró városi központok (megyeszékhelyek) szerepét az 
észak-alföldi régió településeinek jövedelmi polarizációjában (Molnár 2005). 

8. táblázat 

A települések hierarchia szerinti csoportjainak fontosabb jellemzői, 2004 

Kategória A települések száma Átlagos lakosságszám, fő Egy főre jutó  
átlagjövedelem, Ft 

Megyeszékhely 3 133 347 615 829 
Egyéb város 60 10 510 402 054 
Község 326 1 649 286 248 

Összesen 389 4 031 416 903 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ezek az eredmények mennyiben tudhatók be a település-
méret hatásának, milyen erős a kapcsolat a jövedelem és a lakosságszám változó között. 
A 2004-es adóköteles jövedelmek alapján kiszámolva a korrelációs együtthatót, a telepü-
lések egy főre jutó jövedelme és az állandó lakosok száma között a legmagasabb értékkel 
Jász-Nagykun-Szolnok megye rendelkezik (korrelJNSZ = 0,583), ezt követi Hajdú-Bihar 
(korrelHB = 0,479), végül Szabolcs-Szatmár-Bereg (korrelSZSZB = 0,416). A korrelációs 
együttható értékei alapján mindhárom kapcsolat közepesnek értelmezhető. A számítás 
éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében produkálta a legalacsonyabb értéket, 
tehát kijelenthető, hogy itt a legkevésbé szoros a kapcsolat a településnagyság és a jöve-
delmek között. (A jövedelmek egyéb társadalmi-gazdasági mutatókkal való összefüggé-
sének vizsgálata önmagában is egy elemzés alapját nyújthatja.) 

Az állandó lakosok számát és az egy lakosra jutó adóalapot képező jövedelem értékeit 
ábrázoló pontdiagram „x” tengelye logaritmikus léptékű, ezért az ábrázolt trendvonalak 
logaritmikus regressziót takarnak (3. ábra). 

A vizsgálat rámutatott, hogy az észak-alföldi régió három megyéje közül az egy főre 
jutó, szja-alapot képező jövedelmek települési értékei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
mutatják a legnagyobb változatosságot. A legmagasabb, illetve legalacsonyabb jövede-
lemértékek egy sajátos nyugat–kelet lejtőt rajzolnak ki a régióban. A jövedelmi rangsor 
alsó tizedébe tartozó települések egytől egyig 5000 lakos alatti, nem városi rangú telepü-
lések. A településnagyság és az egy főre jutó adóköteles jövedelmek értékei azonban – az 
egyértelműnek mondható lakosságszám-kategóriák szerinti átlagok alakulásának ellenére 
– csak közepes erősségű korrelációt mutatnak egymással, ami a polarizált településszer-
kezetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatta a legkevésbé erős kapcsolatot.  
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Több elemzés is rávilágított, hogy az észak-alföldi régióban az országhatár mentén 
szinte összefüggő periferikus sáv húzódik, ami a jövedelemértékekben is megjelenik. 
A határ menti térség jelentős része esetében a periferikus fekvés és az aprófalvas telepü-
lésszerkezet hatása egymást erősíti (Kozma 2006, Pénzes 2006). 

3. ábra 

A lakosságszám és az egy főre jutó adóköteles jövedelem összefüggései 
az észak-alföldi régióban, 2004-ben 

R2 = 0,3126 (Szabolcs-Szatmár-Bereg)

R2 = 0,3101 (Jász-Nagykun-Szolnok)

R2 = 0,4322 (Hajdú-Bihar)
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Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 

Jövedelemegyenlőtlenségek a kistérségekben 

A kistérségek alkalmasak a jövedelemegyenlőtlenségi mutatókkal történő vizsgálat 
elvégzésére, hiszen hozzávetőlegesen megfelelnek a vonzáskörzeti viszonyoknak, ezáltal 
olyan településcsoportot ölelnek fel, amelynek társadalmi-gazdasági folyamatai együtt 
vizsgálandók (Kovács T. 2002b). Ideális szint ez egy másfajta aspektusból is amiatt, 
hogy a települési és a megyei szint közötti kategóriát képviseli, ennélfogva nem túlságo-
san elaprózott, de nem is tekinthető túl nagy méretűnek, így a területi jövedelemegyenlőt-
lenségek és folyamatok jól tükröződnek bennük. (Debrecen kimaradt a számításokból, 
mivel a 2004. január 1-től érvényes lehatárolás szerint önmagában alkot kistérséget.) 

A kiválasztott területegység azonban heterogenitása miatt igen markáns különbséget 
rejt magában, emiatt ideálisnak sem tekinthető – elég csak a három városból létrehozott 
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Hajdúböszörményi, illetve a 49 településből álló Fehérgyarmati kistérségre gondolni. 
A feltételek azonban jórészt mégis adottak, hogy jelen vizsgálat kereteként ez a kategória 
szolgáljon.  

A kistérségi szintű összehasonlítás már kifejezi a rendszerváltást követő átalakulás 
régión belüli területi differenciáit. Az 1990-es évek elején az országos általános tendencia 
a foglalkoztatottság csökkenése, s ezzel párhuzamosan a munkanélküliség és az inaktivi-
tás hirtelen növekedése volt. A válság lezajlása és mélysége azonban markáns különbsé-
geket mutat az észak-alföldi régió kistérségeiben. Az 1990-es népszámláláshoz képest a 
2001-es népszámlálás idejére jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság. A legdrámaibb 
mértékű csökkenés a Baktalórántházai kistérségben történt, ahol 36,3-ról 21,4-re esett 
vissza a 100 lakosra jutó foglalkoztatottak száma. Hasonló visszaesés mutatkozik a 
Csengeri, a Fehérgyarmati, a Hajdúhadházi, a Nyírbátori, a Tiszafüredi és a Vásáros-
naményi kistérségekben. A folyamat azért is szembetűnő, mert 1990-ben is ezekben a 
kistérségekben volt a legalacsonyabb a foglalkoztatottság. A megyeszékhelyek esetében 
jelentkezett a legkisebb mértékű visszaesés a foglalkoztatottságban – 20% alatti volt a 
vizsgált időintervallumban (miközben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkozta-
tottak 100 lakosra jutó értéke közel 30%-kal csökkent, szemben Hajdú-Bihar és Jász-
Nagykun-Szolnok megye 25%-os értékével). A Hajdúböszörményi, a Hajdúszoboszlói és 
a Jászberényi kistérségekben valamelyest mérsékeltebb csökkenés volt tapasztalható. 

A foglalkoztatottság visszaesésével egy időben megnőtt az inaktív keresők száma  
– elsősorban a munkanélküliség elkerülését célzó túlélési stratégia részeként. Az eltartot-
tak számának növekedését főként a népesedési viszonyok – elöregedő korszerkezet, illet-
ve a magas gyermekszám, amely főként a roma lakosság demográfiai sajátosságának 
tudható be –, valamint a korengedményes nyugdíjazások befolyásolják. A 100 foglalkoz-
tatottra jutó inaktív keresők és eltartottak száma a Baktalórántházai kistérségben közel 
kétszeresére nőtt (169,4 főről 334,9 főre), azonban a változás a Csengeri, a Fehérgyarma-
ti, a Hajdúhadházi, a Nagykállói, a Nyírbátori, a Tiszafüredi és a Vásárosnaményi kistér-
ségekben is meghaladta a 80%-ot. Hajdú-Bihar megyében 43,8%-kal, Jász-Nagykun-
Szolnokban 47,5%-kal, Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig több mint 60,3%-kal nőtt az 
inaktív keresők és eltartottak száz foglalkoztatottra jutó száma. (Ezek az értékek alátá-
masztják a jövedelmek összetételének a régióban tapasztalható, korábban ismertetett 
sajátosságait.) A foglalkoztatottság szempontjából viszonylag kedvező helyzetben lévő 
Hajdúböszörményi, Hajdúszoboszlói és Jászberényi kistérségek az inaktív keresők és 
eltartottak 100 foglalkoztatotthoz viszonyított arányát tekintve is előnyös pozícióban 
vannak. A foglalkoztatottságban, az inaktív keresőknek és az eltartottaknak a foglalkozta-
tottakra vetített számában bekövetkező változások nagyban meghatározzák az adófizetők 
számát és az adóköteles jövedelmek alakulását.  

Az észak-alföldi régió 27 kistérségének különbségeit szemlélteti a 9. táblázat, néhány 
társadalmi-gazdasági mutató tekintetében a 2004. évi állapot alapján. A legmagasabb egy 
állandó lakosra jutó jövedelemmel a megyeszékhelyek, illetve kistérségeik rendelkeznek. 
Kiugró fejlettségüket támasztja alá – a jövedelem nagyságától természetesen nem függet-
lenül – a 100 állandó lakosra jutó adófizetők magas száma, illetve a regisztrált munka-
nélküliek mérsékelt aránya. Ezeket a kedvező mutatókat csak néhány dinamikusabb kis-
térség tudja megközelíteni (például a Jászberényi, a Hajdúszoboszlói kistérség). Szembe-
tűnő azonban a Polgári kistérség relatíve kedvező – bár a megyei átlagnál alacsonyabb – 



368  PÉNZES JÁNOS 

jövedelmi értéke, ami viszonylagos ellentmondásban van Nemes Nagy József 2004-ben 
készült kistérségi versenyképességi vizsgálatának eredményeivel (Nemes Nagy 2004). 
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a személyi jövedelmeket nem a keletkezésük he-
lyén (a munkahelyet nyújtó településen), hanem a lakóhelyen regisztrálják. Emiatt a 
Polgári kistérség jövedelmi értéke mögött nem az endogén gazdasági potenciál húzódik 
meg, sokkal inkább a Tiszaújvárosba eljáró ingázók jövedelmei emelik meg a kistérségi 
átlagértéket (Bujdosó 2004). 

9. táblázat 

Néhány társadalmi-gazdasági mutató az észak-alföldi régió kistérségeiben 

Kistérségek 
Lakosság-
szám 2005.  
január 1., fő 

Egy főre jutó 
jövedelem, 

2004, Ft 

Az adófizetők 
száma 100 

állandó lakosra, 
2004, fő 

A regisztrált 
munkanélküliek 
aránya, 2004, % 

Jászberényi 88 097 452 896 39,8 5,5 
Karcagi 46 680 378 075 36,7 9,9 
Kunszentmártoni 38 583 340 395 35,3 11,5 
Mezőtúri 31 012 382 058 38,4 7,1 
Szolnoki 120 744 603 327 45,6 5,1 
Tiszafüredi 40 082 333 237 34,8 13,2 
Törökszentmiklósi 45 625 372 218 37,0 8,5 

Jász-Nagykun-Szolnok összesen 410 823 450 949 39,8 8,1 

Balmazújvárosi 30 110 327 096 36,6 12,9 
Berettyóújfalui 53 875 331 750 35,0 12,7 
Debrecen 204 297 603 624 44,2 4,7 
Derecske–Létavértesi 39 661 286 771 31,8 8,9 
Hajdúböszörményi 59 869 379 120 40,5 7,4 
Hajdúhadházi 60 734 294 498 31,0 13,5 
Hajdúszoboszlói 34 015 464 418 43,4 7,2 
Polgári 14 822 411 841 37,0 11,1 
Püspökladányi 51 989 360 883 36,2 11,7 

Hajdú-Bihar összesen 557 970 442 799 39,1 8,3 

Baktalórántházai 35 638 275 675 31,2 14,0 
Csengeri 14 291 263 282 30,8 17,2 
Fehérgyarmati 39 679 285 613 32,4 17,2 
Ibrány–Nagyhalászi 46 134 296 937 31,9 10,3 
Kisvárdai 75 201 384 197 34,5 10,9 
Mátészalkai 67 241 309 326 31,1 13,6 
Nagykállói 46 058 287 007 32,2 8,1 
Nyírbátori 45 204 296 028 30,0 14,3 
Nyíregyházai 142 251 537 698 42,9 5,1 
Tiszavasvári 37 888 356 116 33,8 10,3 
Vásárosnaményi 32 038 301 828 30,6 16,1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg összesen 581 623 368 550 34,8 12,4 

Megjegyzés: saját számítás a KSH és a PM–APEH adatai alapján. 
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A következőkben azokat az egyenlőtlenségi mutatókat ismertetem, amelyek leggyak-
rabban használt – egyben a vizsgálat során a teljesség igénye nélkül alkalmazott – elemei 
a területi elemzési eszköztárnak: 

Relatív szórás 

 

A relatív szórás a szórásnak a vizsgált adatsor átlagához viszonyí-
tott mértékét jelzi, vagyis azt, hogy az adatok átlagosan mennyire 
térnek el az átlagtól. Értékkészlete a [0, ∞] intervallumba esik. 
A magasabb érték nagyobb egyenlőtlenséget takar. 

Súlyozott relatív szórás 

 A súlyozott relatív szórás az adatsor szóródásának mértékét a 
vizsgált adatsor súlyozott átlagához viszonyítva adja meg.
A súlyozott relatív szórás hasonlóan viszonyul a súlyozott 
szóráshoz, mint a relatív szórás a szóráshoz: az adatsor (súlyo-
zott) átlagához viszonyítva fejezi ki a szóródás nagyságát. 
Értékkészlete: [1, ∞] intervallum. 

i

i
i f

xy =  fajlagos (arány) mutató értéke az i-edik területegységben 

y  = yi súlyozott átlaga 

 

Duálmutató (Éltető–Frigyes-index) 

 

A duálmutató a teljes megoszlás átlaga fölötti értékek átlagának és a teljes 
megoszlás átlaga alatti értékek átlagának hányadosa. Egyszerűsége és vilá-
gos tartalma miatt igen elterjedt módszer. 

Jövedelemegyenlőség esetén az értéke 1, ennél nagyobb érték esetén az index azt a jöve-
delmi ollót mutatja, amely az átlagosan gazdagok (átlag felettiek) és az átlagosnál szegé-
nyebbek (átlag alattiak) jövedelme között fennáll. Értékkészlete az [1, ∞] intervallumba 
esik. 

xm = az x értékénél nagyobb xi értékek számtani/súlyozott számtani átlaga 

xa = az x értékénél kisebb xi értékek számtani/ súlyozott számtani átlaga 

Koncentrációsindex (Hirschman–Herfindahl-index) 

 

Valamely naturális jellemző területegységek közötti koncentrációjá-
nak mértékét számszerűsíti. A megoszlást a tökéletesen egyenletes-
hez (amikor minden megfigyelési egység részesedése azonos) viszo-
nyítja. 0,6 feletti értéke már erős koncentráltságra, monopolhelyzetre 
utal. Értékkészlete az [1/n, 1] intervallumban van, emiatt értéke erő-
sen függ az elemszámtól.  

n

xx

x
V

n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
1

a

m

x
xD =

∑
∑=

=
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
n

i
n

i
i

i

x

xK
1

2

1

∑
∑ −

=
i

ii

f
fyy

y
V

2)(1



370  PÉNZES JÁNOS 

Redundanciamutató (Theil-index) 

 

A Theil-index az entrópia koncepciójára épül, és a vizsgált 
ismérv összvolumenéből való részesedések rendezetlenségét 
méri. Értékkészlete [0, log n] 

Minimumértékét akkor veszi fel, ha minden fajlagos (például a jövedelem) érték azonos, 
maximumát pedig akkor, ha a vizsgált ismérv egy „kézben”, egy területegységben össz-
pontosul. A logaritmus alapja szerint különböző indexeket lehet számítani (leggyakrab-
ban a 10-es és a természetes alapú logaritmusokkal). 

Hoover-index (Robin Hood-index) 

 A Hoover-index két mennyiségi ismérv területi megoszlásának elté-
rését méri. A mutató szimmetrikus, a két összevetett megoszlás sze-
repe, sorrendje felcserélhető. A Hoover-index az egyik legelterjed-
tebb, általánosan használt területi egyenlőtlenségi mutató. Azt adja
meg, hogy az egyik gazdasági-társadalmi jelenség mennyiségének 
hány százalékát kell átcsoportosítani ahhoz, hogy területi megoszlása 
a másik jellemzőével azonos legyen. Értékkészlete a [0, 100] inter-
vallum. 

xi és fi megoszlási viszonyszámok, melyekre fennállnak az alábbi összefüggések: 

∑ ix = 100 és ∑ if  = 100 

Gini-együttható 

 

A Lorenz-görbe és az átló által bezárt terület nagyságát méri, a 
koncentráció relatív nagyságát jellemzi. Minden megfigyelési 
egység részarányának az összes többiétől való átlagos eltérését 
viszonyítja az átlaghoz. Értékkészlete a [0, 1] intervallum. 

A 0 értéket akkor veszi fel, ha a Lorenz-görbe éppen egybeesik az átlóval, tehát a vizsgált 
mennyiségi ismérv területi eloszlása egyenletes. Másik szélső értékét akkor éri el, ha a 
vizsgált ismérv egyetlen „kézben” összpontosul; ilyenkor a görbe egybeesik a koordiná-
tatengelyekkel. A jövedelemegyenlőtlenségek mérésének legelterjedtebb mutatója 
xi/xj = megoszlási viszonyszámként megadott területi jellemző az i./j. területegységben 

Súlyozott Gini-együttható 

 A Gini-koefficiens súlyozott változata is a Lorenz-
görbe által bezárt területtel arányos, viszont olyan gör-
bét kell elképzelnünk, ahol a vizsgált fajlagos mutató 
két összetevője közül az egyik kumulált relatív gyakori-
ságainak függvényében ábrázolja a másik kumulált 
relatív értékösszegeit. Értékkészlete a [0, 1] intervallum. 
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A felsorolt módszerek leírása helyett az eredmények elemzését érdemes elvégezni, hi-
szen a mutatók magyarázata az idézett munkákban részletesen megtalálható (Nemes 
Nagy 1984, Major–Nemes Nagy 1999, Tóth I. Gy. 2003, Nemes Nagy 2005). 

A számítás a PM–APEH 2001 és 2004 közötti adókötelesjövedelem-adatsorán ala-
pult, a 2004. január 1-től hatályos kistérségi lehatárolás keretei között (10. és 11. táblá-
zat). A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a jövedelemeloszlás (alsó és felső) 
„széleire” érzékeny mutatók – a relatív szórás és a redundanciamutató – a megyeszékhe-
lyet is magába foglaló Nyíregyházai és Szolnoki kistérségben, valamint az erős centrum-
településsel és viszonylagosan elaprózott településszerkezettel rendelkező Berettyóújfa-
lui, Fehérgyarmati, Nyírbátori és Vásárosnaményi kistérségben jelzik a legnagyobb 
egyenlőtlenséget. A vizsgált évek tendenciáját tekintve megállapítható, hogy a megye-
székhelyek kistérségeiben csökken a jövedelemegyenlőtlenségek mértéke a mutatók 
tükrében, miközben például a Fehérgyarmati, Kisvárdai, Püspökladányi és Vásáros-
naményi kistérségek esetében egyértelmű növekedés figyelhető meg. A Kisvárdai kistér-
ségben a súlyozott relatív szórás stagnálást, csekély mértékű egyenlőtlenségcsökkenést 
mutat 2001 és 2004 között. Ennek hátterében Záhony kistérségen belüli jövedelmi súlyá-
nak egyértelmű csökkenése áll, ami ellensúlyozza Kisvárda növekvő részarányát. (Min-
den bizonnyal más eredményt hoznának a számítások, ha a tervezett Záhonyi kistérséget 
külön vennénk figyelembe.) A többi, súlyozatlan indikátor esetében növekvő egyenlőt-
lenséget mutató kistérség a lakosságszámmal súlyozott relatív szórás esetében is diver-
genciát mutat. A relatív szórás súlyozott változata esetében jelentős egyenlőtlenségnöve-
kedést mutat a Csengeri, a Hajdúhadházi és a Tiszafüredi kistérség. A relatív szórás 
mindkét változata és a redundanciamutató esetében is egyértelmű csökkenés jellemzi az 
Ibrány–Nagyhalászi, a Jászberényi, a Karcagi, a Nyírbátori, a Nyíregyházai, a Szolnoki 
és a Tiszavasvári kistérségeket. Kedvező folyamat, hogy a legnagyobb egyenlőtlenséget 
mutató kistérségek jelentős részénél az ezredfordulót követően jövedelmi konvergencia 
mutatható ki.  

10. táblázat 

A súlyozatlan területi egyenlőtlenségek mutatói az észak-alföldi régió  
kistérségeiben, 2004-ben 

Kistérség Relatív szórás Duálmutató 
Hirschman–
Herfindahl-

index 
Redundancia Gini-együttható 

Jászberényi 1,656 7,108 0,208 0,107 0,584 
Karcagi 0,904 6,121 0,363 0,034 0,475 
Kunszentmártoni 1,164 6,575 0,214 0,092 0,552 
Mezőtúri 1,310 30,565 0,543 0,144 0,642 
Szolnoki 2,878 43,972 0,546 0,244 0,799 
Tiszafüredi 1,385 7,515 0,224 0,128 0,578 
Törökszentmiklósi 1,458 7,944 0,347 0,067 0,618 

(A tábla folytatása a következő oldalon) 
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(Folytatás) 

Kistérség Relatív szórás Duálmutató 
Hirschman–
Herfindahl-

index 
Redundancia Gini-együttható 

Balmazújvárosi 0,882 5,035 0,445 0,016 0,427 
Berettyóújfalui 2,164 10,312 0,196 0,161 0,641 
Derecske–Létavértesi 0,791 3,602 0,148 0,026 0,401 
Hajdúböszörményi 0,507 2,403 0,419 0,025 0,276 
Hajdúhadházi 0,629 3,131 0,127 0,039 0,354 
Hajdúszoboszlói 1,186 9,590 0,602 0,116 0,548 
Polgári 1,227 7,224 0,418 0,090 0,559 
Püspökladányi 1,257 7,111 0,198 0,132 0,576 

Baktalórántházai 0,628 3,132 0,073 0,004 0,332 
Csengeri 1,335 7,715 0,253 0,111 0,580 
Fehérgyarmati 2,577 7,482 0,156 0,155 0,602 
Ibrány–Nagyhalászi 0,789 3,944 0,095 0,056 0,421 
Kisvárdai 1,827 6,722 0,132 0,118 0,579 
Mátészalkai 2,137 8,992 0,214 0,133 0,604 
Nagykállói 0,925 4,970 0,206 0,064 0,469 
Nyírbátori 1,836 6,481 0,219 0,147 0,563 
Nyíregyházai 2,468 62,335 0,788 0,252 0,811 
Tiszavasvári 1,268 7,342 0,261 0,134 0,573 
Vásárosnaményi 2,008 7,647 0,186 0,120 0,561 

Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 

A Hirschman–Herfindahl-index (koncentrációs mutató) kevéssé alkalmas a kistérsé-
gek összevetésére, azonban a kistérségen belüli időbeli koncentrálódás kifejezésére meg-
felel. A Csengeri, a Fehérgyarmati, a Kisvárdai, a Püspökladányi kistérség mellett a Bal-
mazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Polgári kistérségben is jövedelmi koncentrálódás 
figyelhető meg, vagyis növekszik a kistérségeken belüli centrum–periféria dichotómia. 
A három városi rangú település részvételével kialakított Hajdúböszörményi kistérség 
esetében a legnagyobb súlyú székhelytelepülés relatív súlyának további növekedése miatt 
jelent meg a koncentrálódás. Csökkenő koncentráció jellemzi a Mátészalkai, a Mezőtúri, 
a Nyírbátori, a Nyíregyházai, a Szolnoki, a Tiszafüredi és a Tiszavasvári kistérséget. 
Érdemes kiemelni, hogy a Tiszafüredi kistérségben a központ relatív fejlettsége (az egy 
főre jutó jövedelem) növekedett a vizsgált időszakban, azonban a Tiszaszőlős település-
rész 2003-as kiválásával az abszolút súlya csökkent, tehát a koncentráció „adminisztra-
tív” változás miatt csökkent. 
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11. táblázat 

A súlyozott területi egyenlőtlenségek mutatói az észak-alföldi régió  
kistérségeiben, 2004-ben 

Kistérség Súlyozott relatív 
szórás 

Súlyozott 
duálmutató Robin Hood-index Súlyozott 

 Gini-együttható 

Jászberényi 0,250 1,551 10,918 0,138 
Karcagi 0,160 1,499 6,576 0,068 
Kunszentmártoni 0,154 1,343 6,907 0,085 
Mezőtúri 0,154 1,384 7,372 0,076 
Szolnoki 0,231 1,614 10,317 0,114 
Tiszafüredi 0,260 1,575 11,144 0,145 
Törökszentmiklósi 0,225 1,408 8,013 0,103 

Balmazújvárosi 0,100 1,223 4,452 0,050 
Berettyóújfalui 0,326 1,766 14,012 0,183 
Derecske–Létavértesi 0,163 1,332 7,143 0,091 
Hajdúböszörményi 0,068 1,218 2,430 0,029 
Hajdúhadházi 0,203 1,348 7,423 0,105 
Hajdúszoboszlói 0,178 1,424 6,984 0,078 
Polgári 0,118 1,215 4,446 0,055 
Püspökladányi 0,187 1,417 7,998 0,101 

Baktalórántházai 0,161 1,336 7,033 0,092 
Csengeri 0,205 1,450 9,149 0,113 
Fehérgyarmati 0,439 2,093 17,558 0,232 
Ibrány–Nagyhalászi 0,144 1,291 6,030 0,079 
Kisvárdai 0,323 1,776 14,150 0,176 
Mátészalkai 0,425 2,092 18,159 0,229 
Nagykállói 0,215 1,395 8,042 0,117 
Nyírbátori 0,346 1,898 14,781 0,186 
Nyíregyházai 0,179 1,712 6,639 0,068 
Tiszavasvári 0,250 1,591 11,316 0,138 
Vásárosnaményi 0,320 1,791 14,457 0,179 

Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 

A duálmutató (vagy Éltető–Frigyes-index) esetében jelentős különbségek jelennek 
meg a súlyozatlan és súlyozott változat eredményei között. A kiemelkedő súllyal és fej-
lettséggel rendelkező központok kistérségeiben mutatkoznak meg a legnagyobb egyenlőt-
lenségek. A súlyozatlan mutató esetében a Berettyóújfalui, a Hajdúszoboszlói, a Máté-
szalkai, a Mezőtúri, a Nyíregyházai, a Szolnoki kistérségek, a súlyozott változat alapján a 
Berettyóújfalui, a Fehérgyarmati, a Kisvárdai, a Mátészalkai, a Nyírbátori, a Nyíregyhá-
zai, a Szolnoki és a Vásárosnaményi kistérségek egyenlőtlenségei emelkednek ki. 
A Baktalórántházai, a Derecske–Létavértesi, a Hajdúböszörményi, az Ibrány–Nagy-
halászi és a Polgári kistérségben a duálmutató mindkét változata alacsony egyenlőtlensé-
get regisztrált. Az indikátor súlyozott változata több kistérség esetében még a tendencia 
előjelét is megváltoztatta, azonban a Baktalórántházai, a Fehérgyarmati, a Hajdúböször-
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ményi, a Püspökladányi és a Vásárosnaményi kistérségben mindkét mutató az egyenlőt-
lenség növekedését jelzi. Az Ibrány–Nagyhalászi, a Nyírbátori, a Nyíregyházai, a Szol-
noki és a Tiszavasvári kistérségben mindkét számítás alapján csökkenő egyenlőtlenség 
tapasztalható 2001 és 2004 között.  

A Robin Hood- (vagy Hoover-) index a népesség és a jövedelem megoszlásának elté-
rését fejezi ki. Jellemző módon a kiugró népességi és jövedelmi súlyú központtal rendel-
kező kistérségekben nem tapasztalható jelentős különbség, éppen a nagy – és a két kü-
lönböző mutató esetében relatíve hasonló – részarányuk miatt (hasonló sajátosság figyel-
hető meg a Gini-együttható esetében is). A Berettyóújfalui, a Fehérgyarmati, a Mátészal-
kai, a Nyírbátori, a Tiszafüredi, a Tiszavasvári és a Vásárosnaményi kistérségben magas, 
míg a Hajdúböszörményi kistérségben a legalacsonyabb a Robin Hood-index értéke. 
Az utóbbi esetében a városok lakosságszámának és jövedelmének hasonló megoszlása áll 
az egyenlőtlenségek alacsony értékének hátterében. Az egyenlőtlenség dinamikája alap-
ján a Csengeri, a Fehérgyarmati és a Tiszafüredi kistérségben (ez utóbbi valószínűleg a 
közigazgatási változás miatt jelent meg) igen nagy növekedés, a Hajdúhadházi, a 
Kisvárdai és a Vásárosnaményi kistérségben jelentős növekedés figyelhető meg. Számot-
tevő jövedelmi konvergencia mutatkozik a Jászberényi, a Mezőtúri, a Nyírbátori és a 
Tiszavasvári kistérségben a Robin Hood-index alapján.  

A jövedelemeloszlás szélsőségeire kevéssé érzékeny Gini-együttható súlyozatlan vál-
tozata a két megyeszékhely kistérségében mutat kiugró, valamint a Berettyóújfalui, a 
Fehérgyarmati, a Mátészalkai, és a Törökszentmiklósi kistérségben magas értéket. 
A mutató a Balmazújvárosi, a Berettyóújfalui, a Fehérgyarmati, a Hajdúböszörményi,  
a Hajdúszoboszlói, a Kisvárdai, a Püspökladányi és a Vásárosnaményi kistérségben jelzi 
az egyenlőtlenség növekedésének tendenciáját 2001 és 2004 között. Jellemző csökkenés 
a Jászberényi, a Nyírbátori és a Tiszafüredi kistérségben tapasztalható a mutató alapján 
(utóbbi esetében minden bizonnyal a közigazgatási változás hatására). A súlyozott Gini-
együttható legmagasabb értékei a Berettyóújfalui, a Fehérgyarmati, a Kisvárdai, a Máté-
szalkai, a Nyírbátori és a Vásárosnaményi kistérségben jelennek meg. Feltűnő a megye-
székhelyek kistérségeinek – különösen a Nyíregyházai kistérségnek – relatíve alacsony 
egyenlőtlenségi értéke, amely a módszer sajátosságára vezethető vissza. A súlyozott 
Gini-együttható a Baktalórántházai, a Berettyóújfalui, a Csengeri, a Derecske–Léta-
vértesi, a Fehérgyarmati, a Hajdúhadházi, a Tiszafüredi és a Vásárosnaményi kistér-
ségekben mutat növekedést a vizsgált időszakban. Csökkenés a Balmazújvárosi, a Jász-
berényi, a Mezőtúri, a Nyírbátori és a Tiszavasvári kistérségben jelent meg a mutató 
alapján.  

A különböző indikátorok eredményei alapján a kistérségeket lehet csoportosítani an-
nak megfelelően, hogy milyen változási tendenciák jellemzik őket a súlyozatlan, illetve 
súlyozott mutatók tükrében. A vizsgált időtáv rövidsége miatt trendszámítás helyett pusz-
tán a változási irányokra lehet hagyatkozni (12. táblázat és 4. ábra). Az egyértelmű fo-
lyamatok minden egyenlőtlenségi mutató esetében növekvő, illetve csökkenő tendenciát 
mutatnak 2001 és 2004 között. A jellemző növekedés, illetve csökkenés pedig arra utal, 
hogy az inkább megfigyelhető folyamat tekinthető érvényesnek, de nem minden mutató 
támasztja alá a tendenciát. Ennek megfelelően 16 kategóriát lehet kialakítani, amelyek 
közül a bal felső sarokban vannak azok a kistérségek, ahol egyértelműen, illetve jellem-
zően növekvő, a jobb alsó sarokban pedig azok, ahol csökkenő tendencia figyelhető meg.  
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12. táblázat 

A jövedelemegyenlőtlenségek változásának tendenciája a súlyozott és a súlyozatlan 
egyenlőtlenségi mutatók tükrében 2001 és 2004 között 

Súlyozott mutatók  

Egyértelmű növekedés Jellemző növekedés Jellemző csökkenés Egyértelmű csökkenés 
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Tiszafüredi 
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Ibrány–Nagyhalászi, 
Jászberényi, 

Karcagi, 
Nyírbátori, 

Nyíregyházai,  
Szolnoki  

(6) 

Megjegyzés: saját számítás a PM–APEH adatai alapján. 

Néhány esetben bizonyos ellentmondás jelenik meg a súlyozatlan, illetve súlyozott 
mutatók között, míg a Tiszafüredi kistérségben teljesen ellentétes folyamatok tapasztal-
hatók. A már részletezett közigazgatási változás okozhatta ezt az eredményt.  

A Fehérgyarmati, a Püspökladányi és a Vásárosnaményi kistérség egyértelmű növe-
kedést produkál minden mutatót tekintve, tehát ezekben a kistérségekben az egyenlőtlen-
ség magas szintje mellett az ezredforduló után is folytatódott a jövedelmi divergencia. 
Mind a három kistérségben polarizálódás megy végbe, mivel a központi város jövedelmi 
szintje növekedik a kistérségéhez képest, miközben néhány kisebb településé egyértel-
műen csökken. 

A másik póluson az Ibrány–Nagyhalászi, a Jászberényi, a Karcagi, a Nyírbátori, a 
Nyíregyházai és a Szolnoki kistérségek állnak, melyekben minden mutató csökkenő 
jövedelemegyenlőtlenséget jelez. Annak ellenére, hogy Debrecen kistérségének folyama-
tai nem számszerűsíthetők, kijelenthető, hogy a Nyíregyházai és a Szolnoki kistérség 
csökkenő jövedelmi különbségeinek hátterében a szuburbanizáció jelensége állhat. 
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A megyeszékhelyek közelségében fekvő települések egy része a nagyvárosból kiköltöző 
magasabb egzisztenciájú lakosság preferált célterületévé válik. Ennek betudhatóan pedig 
a nagyváros egy főre jutó jövedelmi szintje relatíve csökken az ilyen szempontból is 
felértékelődő kisebb települések átlagjövedelméhez képest annak ellenére, hogy a szub-
urbán lakosság zöme továbbra is a megyeszékhelyekre jár be dolgozni. Fontos azonban 
kiemelni, hogy az erős centrumtelepülés jelenléte miatt éppen a megyeszékhelyek kistér-
ségeiben tapasztalhatók a legmagasabb súlyozatlan és súlyozott egyenlőtlenségi értékek. 

4. ábra 

Jövedelemegyenlőtlenségi folyamatok az észak-alföldi régió kistérségeiben 
2001 és 2004 között 

 
Megjegyzés: saját szerkesztés a PM–APEH adatai alapján. 

Ugyanez a folyamat természetesen Debrecen esetében is megfigyelhető, azonban a 
nagy adminisztratív területnek betudhatóan (és a közigazgatásilag Debrecenhez tartozó 
településrészek miatt) jórészt „közigazgatási területen belül” zajlik le a szuburbanizáció  
– elég csak a több mint 12 000 lakosú Debrecen-Józsa településrészre gondolni. Másrészt 
megfigyelhető a Debrecenből kiköltözők jövedelmi folyamatokra gyakorolt hatása a 
megyeszékhelyről 2004-ben leválasztott településekből kialakított, részben új kistérsé-
gekben: a Derecske–Létavértesi, a Hajdúhadházi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúszo-
boszlói kistérségekben. Ezekben a térségekben a Debrecenhez közelebb eső, vándorlási 
pozitívummal rendelkező települések nagyobb mértékben növekvő egy főre jutó jöve-
delmei polarizálják a kistérségeiket. A folyamat nyomon követhető az egyenlőtlenségi 
mutatók – a terjedelmi korlátok miatt nem publikált – részadatai esetében, illetve a  
4. ábra illusztrálja ezt a jelenséget. 

A csökkenő jövedelemegyenlőtlenséggel bíró kistérségek közül az Ibrány–
Nagyhalászi és a Jászberényi kistérségben a települések jelentős hányadának jövedelem-
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szintje az elmúlt években fokozatosan közelíti kistérségük átlagát. Ennek hátterében 
részben a megyeszékhely közelsége és a kiköltöző lakosságnak a jövedelmek alakulására 
gyakorolt hatása érződik (az Ibrány–Nagyhalászi kistérségben Kemecse és Nyírbogdány 
említhető), részben pedig a Jászság esetében Budapest közelsége és a kiegyenlítettebb 
gazdasági fejlődés húzódik meg.  

Végül a Nyírbátori kistérségben a központi település relatív súlyának csökkenése fi-
gyelhető meg (számottevően csökkent az adófizetők száma) a vizsgált időszakban, mi-
közben a települések egy részének javult a pozíciója az adóköteles jövedelmeket tekintve. 

Konklúziók 

Összességében elmondható, hogy Észak-Alföld megyéinek az országoshoz viszonyí-
tott relatív jövedelmi visszaesése folytatódott az ezredfordulót követően is. 

Jelentős különbségek tapasztalhatóak az észak-alföldi régió települési átlagjövedel-
meiben, melyek a város–falu (illetve a megyeszékhelyek és a többi település) viszonyla-
tában, valamint a nyugat–kelet relációban a leginkább feltűnőek. A magas és alacsony 
egy főre jutó adóköteles jövedelemmel rendelkező települések vizsgálata rámutatott, 
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében az előbbi, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben az utóbbi kategóriába tartozó települések jelennek meg nagyobb részarányban.  

A település lakosságszáma közepes erősségű korrelációt mutat az egy főre jutó adó-
köteles jövedelem nagyságával, s a leggyengébb kapcsolat Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében adódott. 

A jövedelemegyenlőtlenségek a kistérségek körében vizsgálódva is jellegzetesen na-
gyok, és a mutatók segítségével egy részüknél a jövedelemegyenlőtlenségek növekedése 
volt kimutatható. A folyamat kiváltó okai a következőkben foglalhatóak össze: 

– Polarizálódó települési fejlettségi-fejlődési pályák, a központok relatív vagy abszo-
lút erősödése, elsősorban az elaprózott településszerkezettel rendelkező térségekben 
(például a Kunszentmártoni, a Püspökladányi, a Fehérgyarmati, a Kisvárdai, a Vá-
sárosnaményi kistérség). Utóbbiak esetében a határ mente periferiális mivolta is 
tükröződik a jövedelmekben (Süli-Zakar 1992), főként azon településeknél, ame-
lyek alacsonyabb népességszámmal rendelkeznek és távolabb esnek a határ-
átkelőhelyektől.  

– A szuburbanizációs folyamatok hatása, elsősorban Debrecen környékén, terület-
szervezési okokból kifolyólag (például a Hajdúböszörményi, a Hajdúhadházi, va-
lamint súlyozott mutatók alapján a Derecske–Létavértesi és a Hajdúszoboszlói kis-
térségben). 

A tendenciákat tekintve bizonyos kistérségekben megfigyelhető a különbségek egyér-
telmű mérséklődése, aminek hátterében a következő folyamatok állnak: 

– Kiegyenlítettebb települési fejlődés, elsősorban településhálózati okokból kifolyó-
lag (Ibrány–Nagyhalászi, Karcagi kistérség). 

– A fejlett központi település(ek) térségi kisugárzása (részben településhálózati okok-
ra visszavezethetően) például a beszállítói hálózatokon, ingázók foglalkoztatásán 
keresztül (Jászberényi kistérség). Szuburbanizációs folyamatok (Szolnoki, Nyír-
egyházai kistérség). Ezt támasztja alá Lőcsei (2004) tanulmánya is. 



378  PÉNZES JÁNOS 

– A központi település súlyának abszolút és relatív csökkenése (például Nyírbátori 
kistérség). Tehát akár a kistérségi viszonylatban lefelé nivelláló jövedelmi szint is 
okozhatja a jövedelmi konvergenciát. Ebben az esetben nem egyértelmű az egyen-
lőtlenség csökkenésének megítélése. 

Az elemzés rámutatott, hogy az észak-alföldi régióban nem állt meg a területi különb-
ségek növekedése, hanem egyes kistérségben egyértelmű koncentrálódás, illetve jöve-
delmi divergencia figyelhető meg az ezredfordulót követően is. 
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Resume 

The current analysis is based on the database of taxable personal incomes in the Northern Great Plain re-
gion focusing on the period between 2001 and 2004. There are significant spatial differences regarding the 
taxable personal incomes that are mainly affected by the population number of the settlements. The study 
indicated increasing regional income inequalities in the microregions with small villages located nearby the 
state border in the north-easterly part of the region and in those microregions that are situated around Debrecen 
because of the changing income level affected by the suburbanisation. The convergence of the personal in-
comes appeared in those microregions where the absolute or relative contribution of the centres started to 
decrease compared to the other settlements of the given microregion. This process might appear due to the 
increasing income level of the suburban settlements, or because of the decreasing role of the centre town. The 
increase of the income inequalities has not been brought up and the divergence has continued since the millen-
nium. 
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