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Absztrakt 

A városok jelentősége a megváltozott gazdasági-társadalmi környezetben egyre erőtel-
jesebb. A népesség koncentrációja az infrastruktúra, a fejlődési utak mind a városok 
hangsúlyát hozzák előtérbe. A lakosság egyre nagyobb aránya él a városokban, míg a 
vidék a tradíciók hordozójaként predesztinált. Az innováció is a városi környezetben 
jelenik meg elsőként. A területi versenyben és ezzel együtt az Európai Unió országai 
közötti fejlesztési utak kialakításában kiemelt szerepe van a városoknak, ahol az ipar, 
kereskedelem, gazdaság és a társadalom koncentrációja jelenik meg. Tanulmányunkban 
a Visegrádi Négyek nagyvárosait és Győr, mint középvárost vizsgáljuk egészségkép as-
pektusból, hogy a V4 nagyvárosaiban és egy középvárosban milyen szinten jelenik meg 
az egészséges életmód és annak determinánsai. Vizsgálatunk célja feltárni azon szeg-
menseket, amelyek egy-egy városban jó gyakorlatként szolgálhatnak az esetleg kevésbé 
előrehaladott országoknál. Kérdésként jelenik meg a nagyvárosok és középváros közötti 
eltérés is, amely primer kutatás alapján kerül bemutatásra (N=1803). A Visegrádi  
Négyek egészségképéhez az Eurostat adatbázisa nyújtotta az adatokat. A szakirodalmi 
szekunder kutatásban ismertetésre kerül az a történelmi, tradicionális múlt, amely a Vi-
segrádi Négyek összehasonlíthatóságát erősíti meg. Az eredmények megmutatják azok-
nak az országoknak az egészségügyi fejlesztési vonalait, amely a négyek versenyében 
előrébb haladtak. Ezen kutatási eredmények láthatóvá teszik, hogy a négyes versenyben 
Magyarországnak még vannak feladatai, és a középvárosi egészségkép még mindig le-
marad a nagyvárosi értékektől.  
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Abstract 

The importance of cities in the changed economic and social environment is becoming 
more and more powerful. The concentration of the population, the infrastructure, the 
development paths all bring the emphasis of the cities to the fore. An increasing pro-
portion of the population lives in cities, while the countryside is predestined as a carrier 
of traditions. Innovation also appears first in the urban environment. Cities, where the 
concentration of industry, trade, economy and society appear, have a special role in ter-
ritorial competition and, with it, in the evolve of development paths between the count-
ries of the European Union. In our study, we examine the cities of the Visegrad Four 
and Győr, as a middle city, from the aspect of health, to see at what level the healthy 
lifestyle and its determinants appear in the V4 cities and a middle city. The purpose of 
our study is to reveal the segments that can serve as good practice in one city or another 
in less advanced countries. The difference between big cities and mid-towns also ap-
pears as a question, which is presented on the basis of primary research (N=1803). The 
Eurostat database provided the data for the health profile of the Visegrad Four. The 
historical, traditional past that confirms the comparability of the Visegrad Four is 
presented in the secondary literature research. The results show the health development 
lines of the countries that advanced in the competition of the four. These research results 
show that Hungary still has tasks to do in the competition of four, and that the health 
picture in the middle city still lags behind the values of the big cities. 

Keywords: Visegrad Four, health image, health management, cities, European Union 

Bevezetés 

A városok jelentősége globálisan egyre fokozódik, köszönhetően a fejlett infrastruktú-
rának, a gazdasági, társadalmi centralizációnak. A növekvő lakónépesség a koncentrált 
ipari, gazdasági szolgáltatások miatt egyre nagyobb szerep kap. A városokba költözők 
egyik motivációja az életminőség magasabb szintje a lehetőségek kihasználásával.  
Az életminőség olyan társadalmi-gazdasági mutatók segítségével mérhető, mint a jöve-
delem, az egészségi állapot, a technológiai infrastruktúra, az oktatási rendszer, a köz-
biztonság vagy az ökológiai problémák megközelítése. Ebből a megközelítésből a vá-
rosok magas szintet érnek el a kisebb településekkel szemben. A tanulmányban az élet-
minőséget befolyásoló tényezők közül az egészségi állapot, az egészségügyi infrastruk-
túra területével foglalkozunk, amely meghatározó tényező a társadalom életszínvonalá-
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nak meghatározásában. (Majerová, 2019) A szocio-gazdaság fejlődése integrált folya-
mat, hiszen hatással van más ágazatokra is. (Christian et al., 1977) A WHO (2016) ki-
fejtette véleményét abban, hogy az egészségügybe fektetett anyagi tőke a gazdasági fo-
lyamatokat pozitívan befolyásolja. A városok társadalmi-gazdasági fejlődésének kulcsa 
az egészség minőségének színvonala, valamint szoros összefüggés található a gazdasági 
fejlettség és a lakosság egészségi állapota között. (Semyonov et al., 2013) Az egészség, 
ahogy az oktatás is a humán tőke megalapozója, amely a gazdasági fejlődés szintjét is 
meghatározza. (Bloom, Canning, 2003) A társadalmi-gazdasági fejlődés mindig vala-
milyen változással jár, új kihívások jönnek létre, amely a növekvő népességszám, a gaz-
dasági kihívások, a nemzetközi trendek követése. A felmerülő igényekre adott válaszok-
ban megjelennek a smart city koncepciók, a reziliens reakciók, a fenntarthatóság és az 
egészséges életmód egyaránt.  

A társadalom egészségi állapota megmutatja a társadalmi és gazdasági viszonyokat, 
következtethetünk a fejlődési tendenciákra. A Visegrádi városok hasonló elhelyezke-
dése, történelme, politikája lehetőséget nyújt a hasonlóságok felmérésére, amely alapján 
láthatóvá válnak azok a stratégiák, amelyek mentén a fejlődésük pályája megmutatko-
zik. Ezen folyamatokban válnak láthatóvá azok az erőforrások, amelyeket egyes szeg-
menseket sikeresen előre mozdították. A jó példák mentén adaptálható intézkedések, 
stratégiai pontok figyelhetőek meg azon városok számára, amelyeknek esetleg hátrá-
nyosabb a helyzetük az adott térségben. A kutatás a V4 városok egészségképét vizsgálja 
az Eurostat adatbázis és primer felmérés alapján. A városi környezet a szocializációs, 
gazdasági folyamatok leg dinamikusabb bázisát jelenti, amelyben az egészség kérdése 
kiemelt jelentőségű. A kutatás alapján láthatóvá válnak azok a területek, amelyek a V4 
városaiban eltérőek, esetleg egyes városokban sikeresebbek. A felmérés irányadóként 
szolgál a döntéshozók felé az egészséges társadalom, az életminőség kialakításában, 
kormányzati stratégiai irányok meghatározásában.  

A tanulmány szakirodalmi bázisa a Visegrádi Négyek politikai hátterét ismerteti, 
hogy láthatóvá váljon az a történelmi, kulturális háttér, amely összehasonlíthatóvá teszi 
ezen országok városait. A V4 országainak, városainak szocio-demográfiai adatainak is-
mertetése, majd a városok szerepének jelentősége és fejlődési útjai, módszerei is bemu-
tatásra kerülnek. A városok fejlődésének számos modelljét állították már fel a tudomá-
nyos szakértők, ezen módszerek különböző irányban vizsgálódnak, mely út jelentheti a 
fejlődés valódi irányát, az kevésbé derült ki. A városok fejlődési dinamizmusát komp-
lexen kell vizsgálnunk, hiszen minden innovatív módszer befolyásolja a társadalmi-gaz-
dasági környezetet. Az egészségmagatartás, a városok lakosainak egészségképe az élet-
minőséget is felszínre vetíti, ezért vizsgálatunk irányadó a térség szocio-gazdasági mu-
tatóihoz.  
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A Visegrádi Négyek politikai céljai 

A Visegrádi Nyilatkozat több mint 30 éves történelmét kezdte meg 1991.február 15-én 
Lengyelország, Csehország, Magyarország, majd később Szlovákia részvételével. A ha-
sonló területi adottságok, gazdasági helyzet predesztinálja a közös célok kialakítását, 
amelyben a piacgazdaság kiépítése, az európai politikai érdekérvényesítés, Nyugat-Eu-
rópához való felzárkózási törekvés is szerepet kapott a regionális együttműködésben. 
Az államok Európai Unióhoz való csatlakozásával a fejlődési pálya kijelölése a regio-
nális érdekközösség irányába terelődött, amely a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, 
a határon átnyúló együttműködésekhez járulnak hozzá. A gazdasági, politikai és társa-
dalmi élet valamennyi szintjére kiterjedő együttműködéssel a Közép-Európai régió 
meghatározó, stabilizáló szereplőjévé kívánt válni a Visegrádi Négyek csoport. A föld-
rajzi-történelmi-kohéziós együttműködést Közép-európai pólusként (Márky, 2018) is 
nevezik, amely márkanévként is megjelenik a politikai életben, a hasonló álláspontok 
képviseletében, mint pl. a migráció. (Juhász, 2018) Az európai integráció keretein belül 
a V4-ek szerepe meghatározó már a területi elhelyezkedésének okán is, valamint az Eu-
rópai Unió területi kiszélesítése tekintetében egyaránt (1. ábra). 

1. ábra  

V4 országok és fővárosai 

 
Forrás: ec.europa.eu/eurostat, 2022 alapján saját szerkesztés. 
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Közép-európai régió országai az Európai Unió közös célkitűzései az egységes európai 
irányelvek követésében lényeges fejlesztési pólusként jelenik meg, amelyben a V4-ek ér-
deke, hogy az összeurópai integráció keretein belül közösen lépjenek fel a számukra 
fontos területeken a demokratikus fejlődés érdekében, a közép-európai régió stabilitá-
sának erősítésére. (visegradgroup.eu, 2022) A Visegrádi csoport együttműködését a 
gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek közös képviselete, esetleges lépéseinek 
összehangolása jellemzi. A V4 országok hasonló adottságokkal bírnak, területi nagysá-
guk, népességük eltérő, ennek ellenére a hasonló múlt, kulturális identitás a közép-eu-
rópai régió erőkoncentrációját növeli (2. ábra). 

2. ábra  

V4 országok demográfiai adatai 

 
Forrás: World Economic Outlook Database, 2019. 

A Közép-európai szellemiség a Visegrádi négyek szellemi, kulturális összhangját is 
tükrözi, amelyben a korábbi háborús helyzetek, konfliktusok helyett a V4 országok az 
együttműködést, a konfliktusok enyhítésének útját választották. (Martonyi, 2017) Az 
Európai Unióhoz való csatlakozással (2004) a Visegrádi Négyek jövőbeli orientációja 
átalakult, hiszen az államok az unión belül önálló döntéseket nem hozhatnak, ennek 
ellenére a V4-ek egy erős közös szellemiségen alapuló érdekképviseletet alakítottak ki, 
amely saját eszmerendszerrel dolgozik, és „visegrádi gondolatként” említenek (Kiss, 
2020). A V4 államok lényeges álláspontja, hogy a tagállamok külön sajátos politikát is 
képviselnek, amelyben az egyéni érdekérvényesítés kiemelten megjelenik. Vélemé-
nyeik eltérőek lehetnek, amelynek közelítését elősegítik a csúcstalálkozók, ahol a véle-
ménykülönbségeket enyhítik (Bauerová, 2018). A Visegrádi Négyek csoport jellemzé-
sében a rugalmasság, a visegrádi identitás, a sokszínűség meghatározó. A pandémia át-
alakította ismét a V4-ek célrendszerét és a fejlődés dinamizmusát nem csak a regionális 
érdekek érvényesítésében látják, hanem szélesebb körű gazdasági, társadalmi célok felé 
tekintenek, mint például a gazdasági és pénzügyi együttműködés, az energia és klíma-
politika, az űrkutatási együttműködés, a start-up-ok támogatása, a fenntarthatóság, a 
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környezetvédelem (Szakálné Szabó, 2021). A gazdasági teljesítmény mérőszámai vi-
szonylatában a V4 országok Magyarország egy főre jutó DGP-je (vásárlóerő paritás 
alapján) 37128 US dollár, Csehországé 43837 US dollár, Lengyelországé 37786 US 
dollár, Szlovákiáé 35463 US dollár, míg az Európai Unió egy főre jutó DGP-je 48750 
US dollár. A legalacsonyabb értékkel Európában Bulgária rendelkezik, 25914 US dol-
lár, míg a legmagasabb GDP-vel, 131875 US dollárral Luxemburg vezet (World Eco-
nomic Outlook, 2022). Az adatok alapján a Visegrádi Négyek a közép mezőnyben he-
lyezkednek el.  

A Visegrádi négyek egészségügyi helyzete 

A Visegrádi városok elemzése előtt szükséges a V4 országainak egészségügyi jellem-
zőinek megismerése, hiszen a politikai, társadalmi rendszerek ezek alaján értelmezhe-
tőek. A Visegrádi Négyek kapcsolódásában a területi és történelmi hasonlóságok, a fej-
lődési utak mind a közös nevező felé viszik az országokat. A társadalmi-gazdasági fej-
lesztés az összehangolt rendszerekkel innovatív és adaptálható gyakorlatokkal egymás 
támogatását idézi elő. Az egyik lényeges társadalmi probléma az egészségügy, annak 
rendszere és fejlesztése, amelyben számos tényező, mint például a politika, a társadalom 
egészségi állapota, az infrastruktúra is nagy szerepet játszik. Az egyes országok és ezzel 
együtt a városok fejlettségi szintjét nem lehet csupán gazdasági számokkal meghatá-
rozni. A fejlődés gazdasági mutatói nem tükrözik a társadalom fejlődését, az emberek 
lehetőségeinek, képességeinek körét. A lehetőségekhez tartoznak pl. a jól tápláltság, az 
egészség, az oktatáshoz való hozzáférés, a lakhatás, a munkahely, a közösségi életben, 
a politikai életben való részvétel (Máté, 2019). Az országok fejlettségi mutatójára ezért 
alkalmazzák az Emberi Fejlettségi Mutatót (Human Development Index, HDI), mert a 
gazdasági mutatókat árnyalhatja, mint például a GDP-t. A HDI indikátorai az egészség-
ügyi dimenzióban a születéskor várható élettartam, az oktatási dimenzió, amit az okta-
tásban eltöltött várható és átlagos évek számával mérik, az életszínvonal, amelyet pedig 
az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelemmel jellemzik. Ebből a három értékből szá-
molják ki a HDI értéket, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) évente or-
szágokra lebontva megad. Csehország 27. helyen, 0,9 értékkel, Magyarország a 40. he-
lyen, 0,854 értékkel, Lengyelország 35. helyen, 0,88, Szlovákia 39. helyen, 0,86 érték-
kel vesz részt ebben a rangsorban. Az értékek alapján a nagyon magas emberi fejlettségi 
mutatók közé tartoznak a V4-ek (hdr.undp.org 2020). 

A V4 országok gyökerei hasonlóak, ezért a problémáik, a fejlesztési területeik is 
megegyeznek kisebb-nagyobb eltérésekkel. A politikai rendszer szintén egy utat járt be 
a négy ország tekintetében, hiszen posztkommunista országok, a nemzeti önállóságukat 
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a Szovjetunió felbomlása után tudták érvényesíteni. Az egészségügyi ellátásuk két szinten 
működik, amely az alapellátás és a szakellátás. (Egészségügyi rendszerek tipológiája, 
2014) A V4-ek egészségügyi rendszerét a Szemaskó modell jellemzi (Nagy, Ritter, 
2018), amely az adóból finanszírozott egészségügyi rendszert jelenti, vegyítve a  
Bismarcki modellel, amely szerint a jövedelemarányos járulékfizetés alapján történik az 
egészségbiztosítás. A kötelező egészségügyi rendszer bevezetését Magyarország indí-
totta el leghamarabb a négy ország közül (1989), Csehország (1991), Szlovákia (1993), 
Lengyelország (1999) sorrendben tértek át ezen rendszerre. Szlovákia és Csehország a 
több biztosítós rendszert alkalmazta, amelynél a gazdasági erők erőteljesebben jelennek 
meg. E tekintetben a kínálat befolyásolja az egészségügyi szolgáltatások értékét. Szlo-
vákia a piaci modellt építette ki, a magánszolgáltatókra támaszkodva, amelyben a bete-
gek szabad választási lehetőséget kaptak az egészségügyi szolgáltató választásban. 
Csehországban az egészségszolgáltatók nagyobb része magántulajdonban működik, 
Szlovákiához hasonlóan a betegek egészségügyi szolgáltató választási lehetősége szé-
leskörű. Magyarország és Lengyelország az egybiztosítós rendszert részesítette előnybe. 
Ebben az esetben a beteg bármely intézményben igénybe veheti a szolgáltatást, ugyan-
azt az összeget kapják meg az egészségügyi szolgáltatók. Az utóbbi két ország szabá-
lyozott állami rendszerben működteti az egészségügyet, nagymértékű költségvetési ke-
retekkel, viszont az ellátási választás széles lehetőségével. Az egészségügyi szolgáltatók 
ebben a két országban köztulajdonban vannak főként, ezért ezen szervezeteket inkább 
az együttműködés, mint a versenyzés jellemzi. (Paulikné Varga, 2018) A 2008-as gaz-
dasági válság egyik ország egészségügyi helyzetét sem erősítette, sőt regresszió követ-
kezett be. Az egészségügyi kiadások növekedési ütemének csökkenése a GDP csökke-
nés alapján Magyarországon volt a legdinamikusabb és drasztikusabb (Baji et al., 2015). 

Az egészségügyi rendszerek összehasonlítására az Euro Health Consumer Index-et 
alkalmazzák (EHCI). Ez a rendszer az Európai Egészségügyi Fogyasztói Indexet jelenti, 
és aminek célja olyan indikátorok megfogalmazása, amely összehasonlíthatóvá teszi az 
országok egészségügyi rendszerét. A jellemzők megalkotásával és értékelésével az 
egyes országok erős és gyenge pontjai mérhetőek fel, láthatóvá teszik a működőképes 
gyakorlatokat és elősegítik azok adaptálhatóságát más országokban. Egyfajta minőség-
biztosítási-, minőségellenőrzési rendszer, amely megmutatja azokat a pontokat az 
egészségügyben, amelyek erősen érvényesülnek a sikeres egészségfejlesztés és egész-
ségtudatosság területén. Az EHCI jellemzőinek számításához nemzetközi statisztikai 
adatokat, adatbázisokat használtak fel. Az indikátorok minősítése hármas értékelésű.  
A jó minősítés 3 pontot ér, a közepes minősítés 2 pontot, az elmarasztaló, de létező 
szolgáltatás 1 pontot ér. Az évek során további indikátorokat vezettek be, amely nagy-
ban befolyásolják az országok ranglistás helyeit. 2013-ban a bomba, riasztó jellemzőt 
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vezették be, amely 0 pontot ér. Az indikátorok validitását nemzetközi szakemberekkel, 
orvosokkal, betegszervezetekkel végzett mélyinterjúkkal, felmérésekkel garantálják. 
(Björnberg, 2017) Hat fő indikátor határozza meg az index értékét, amelyek az alábbiak.  
Az egyes indikátorokon belül részletesebb jellemzők pontszámai is összeadódnak.  

1. Betegjogok és információ 

További indikátorok tartoznak ehhez a ponthoz pl.: részt vesz a szervezet a dön-
téshozatalban, második vélemény joga, hozzáférés a saját orvosi nyilvántartáshoz, 
orvosok nyilvántartása, online időpontfoglalás. 

2. Elérhetőség (várakozási idő a kezelésre) 

Az alindikátorok az elérhetőséghez pl.: a háziorvos napi elérése, a szakemberek 
közvetlen elérése, nagy műtétek 90 napon belüli elvégzése, rákos betegek terápiája 
21 napon belül, CT 7 napon belül, várakozási idő a gyermekpszichiátriára. 

3. Kezelések eredményei 

További indikátorok a témakörben pl.: 30 napon belüli stroke halálesetek száma, 
csecsemőhalálok, rák túlélése, abortuszok aránya, öngyilkossági arányok.  

4. A szolgáltatások köre 

Az alindikátorok a szolgáltatásokban pl.: az egészségügyi rendszerek méltányos-
sága, szürkehályog műtétek aránya 65 év felettieknél, veseátültetések aránya, fo-
gászati ellátás, informális kifizetések az orvosoknak, idősek hosszú távú gondo-
zása. 

5. Prevenció 

Az alábbi jellemzők tartoznak a témakörhöz pl.: vérnyomás, dohányzás prevenció, 
alkohol, fizikai aktivitás.  

6. Gyógyszerek 

A gyógyszerek használatához tartozó jellemzők pl.: új rákgyógyszerek alkalmazási 
aránya, hozzáférés az új gyógyszerekhez, ízületi gyulladás elleni gyógyszerek al-
kalmazása. 

 
A 2018-as EHCI alapján Svájc lett a győztes, amelyet követ Hollandia, a harmadik 

helyen Norvégia szerepel. A betegjogoknál Hollandia és Norvégia szerepelt a legjobb 
helyen, az elérhetőség viszonylatában Svájc kapott a legtöbb pontot. A kezelések ered-
ményeiben: Finnország, Norvégia, Svájc emelkedett ki, a szolgáltatások körében  
Hollandia és Svédország volt a leg eredményesebb, a prevencióban Norvégia, míg a 
gyógyszerek területén Németország és Hollandia teljesített a legjobban (Euro Health 
Consumer Index, 2018). 
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A V4 országok az EHCI (2018, a legfrissebb adatbázis) ranglistán nem értek el elő-
kelő helyet. Csehország vezet a 14. hellyel, 731 ponttal, Szlovákia a következő, 17. hely 
722 ponttal, Lengyelország 32. hely, 585 pont, Magyarország 33. hely, 565 ponttal  
(3. ábra). 

3. ábra 

EHCI helyezések (2018) 

 
Forrás: Euro Health Consumer Index, 2018. 

A városok jelentősége, a V4 városai 

A városi népesség arányának növekedésével a városok szerepe egyre nagyobb a gazda-
sági és a társadalmi koncentráció következtében. A városok a GDP-hez való hozzájáru-
lásban is egyre jelentősebb szerepet képviselnek, amely 2018-ban több mint 80% 
(World Bank, 2018). A városok jelentőségét a World Economic Forum által kiemelt 
jellemzők szemléltetik, amelyek a következők. A szárazföldek 2%-át birtokolják, 
ugyanakkor a népesség körülbelül 50%-a városokban él, valamint a városok felelősek a 
világ energiafogyasztásának 75%-áért és a CO2 kibocsátás 80%-áért (WEF, 2016). 
Ezen okok miatt jelentős befolyással bírnak az iparra, a kommunikációs hálózatokra, az 
infrastruktúrára. A városok gazdasági, ipari koncentrációja által a lakónépeség, a szol-
gáltatások nagy arányban jelennek meg, amelyben jól vizsgálhatóak a fejlesztési mecha-
nizmusok, a fejlődés dinamikája. Ez a tendencia fordított arányban is igaznak mondható, 
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minél több ember él egy településen, annál szélesebbek a piaci terek, így több funkció-
val, és azokat megtestesítő szervezetek, intézmények megjelenésével számolhatunk. 
(Rechnitzer, 2019) A területi versengésben a városok is egymással szemben állnak a 
befektetők, a szakemberek, az infrastruktúra fejlesztések területén. (Kézai, 2021) Ebben 
a versenyképességben a fejlődési mutatók és a városok azokban elfoglalt helye megha-
tározó a területi versenyképességi pozíciókban. Egy város sikerességét meghatározza a 
területen megjelenő innováció, a kreatív osztály tagjai, az életszínvonal, a gazdasági 
fejlettsége. A városok fejlesztésének alapja az egyenlőtlenségek enyhítése, amelyhez 
társadalmi strukturális, komplex beavatkozásokra van szükség (Szirmai, Fábián, 2021).  

A városok fejlődési indexei 

A városok fejlődését a szakirodalomban több mutatóval is vizsgálják. Ezekhez tartoznak 
a gazdasági, társadalmi, innovációs szintet mérő módszerek, amelyek indikátorai össze-
tevőiben szerepelnek az egészségügyi, gazdasági, fenntarthatósági szintek mérőszámai. 
A V4 városok fejlődését bemutató indexek közül a reziliencia és a smart city index kerül 
bemutatásra az alábbiakban a V4 városok tekintetében.  

A reziliencia index három meghatározó részből áll. Az 1. a társadalmi reziliencia, 
amely a népesség számának változása, 0–14 év közöttiek aránya a teljes népességhez 
viszonyítva, időskorú népesség aránya (65 év felettiek), népsűrűség fő/km2. Második 
összetevője a gazdasági reziliencia, amely meghatározói a kórházi ágyak száma, egy 
főre jutó GDP, Euro/fő, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma a teljes népesség-
hez viszonyítva /1000 fő, és a foglalkoztatási ráta. A reziliencia index harmadik indiká-
tora a környezeti reziliencia, amely jelentése a napok száma, amikor az ózonkoncentrá-
ció meghaladja a 120 µg/m³ értéket, egy főre jutó beépített terület nagysága, (m2/fő), 
egy főre jutó zöld infrastruktúra nagysága, (m2/fő) (Banica, Muntele, 2017). 

A smart city (smart index) mérései és indikátorainak meghatározása az Urban Audit 
(74 indikátor) és az Urban Audit Perception Survey (278 indikátor) adatbázisaiban ta-
lálhatóak. Az indikátorok meghatározása megjelenik 74 mutatószámban (Giffinger, 
2007), de van aki 28 mutatószám alapján határozza meg a smart indexet (Cohen, 2014), 
vagy Lados (2011), aki 278 indikátort tartott fontosnak a smart city szintjének megha-
tározásához.  

Összegzésként a V4 városaira vetítve a smart index és a reziliencia indexek értéke-
lése alapján a V4 városokra az alábbi jellemzők érvényesülnek.  

Prága: Jellemzően erős társadalmi pilléren nyugszik. A városról elmondható, hogy 
erős a belső migráció, ennek egyik oka lehet az is, hogy könnyű munkát találni (Európai 
Bizottság jelentése, 2015). 
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Pozsony a 4. helyen szerepel a mutatók összesítésében. Elmondható a városról a 
csökkenő népességszám. Jellemzően magas a foglalkoztatási ráta, és az oktatási helyzet 
kiemelkedő a többi városhoz viszonyítva. Kiemelkedően sok a felsőfokú végzettségű 
lakosa, akik megfelelő nyelvtudással rendelkeznek. A nagyvállalatok kimondottan pre-
ferálják befektetési célpontként, ennek hatására könnyű munkát találni. (Európai Bizott-
ság jelentése, 2015)  

Varsó az 5. helyet ért el a fejlettségi skálán az európai országokban. A város sűrűn 
lakott, környezeti komponens tekintetében erősek (pl. alacsony ózonkoncentráció). 

Budapest a rangsor végén helyezkedik el. Jellemzően magas a 65 évnél idősebbek 
aránya. A munkaerőpiaci értékelésben a frissen végzettek elhelyezkedési aránya alapján 
a 2. helyen szerepel a V4 országok között, Prága és Pozsony áll az első helyeken. 

A gazdasági komponensben a városok vezető szerepet töltenek be a V4 települései-
ben, amelyhez hozzájárul a centralizáltság. Az alkalmazkodóképességben viszont ez 
nem jelent egyértelműen magas értéket (1. táblázat). 

1. táblázat 

V4 fővárosainak reziliencia és smart index értékei és a rangsorban elfoglalt pozíciói 

  Pozsony Prága Varsó Budapest 

társadalmi reziliencia komponens 0,14 (4) 2,24 (2) -0,64 (6) -2,49 (10) 

gazdasági reziliencia komponens 5,66 (1) 2,58 (2) 0,27 (5) 1,17 (3) 

környezeti reziliencia komponens -1,38 (8) -1,82 (10)  0,37 (5) -0,94 (7) 

reziliencia index 1,47 (1) 1 (2) 0 (6) -0,75 (8) 

gazdasági komponens 3,8 4,86 3,81 2,21 

emberek komponens 5,18 3,39 2,44 -1,04 

kormányzás komponens -1,24 2,26 -2,71 4 

mobilitás komponens -2,89 4,4 2,1 -0,11 

környezet komponens -4,55 1,15 -0,4 -0,56 

életminőség komponens 6,29 2,66 -2,23 0,68 

smart index -1 (9) 2,37 (1) 0,5 (3) 0,86 (2) 

   Forrás: Nagy et al., 2020 alapján saját szerkesztés. 
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A kutatás módszertana 

A vizsgálat arra keresi a választ, hogy milyen egészségképpel rendelkeznek a V4 vá-
rosaiban a lakosok, milyen egészségügyi, infrastrukturális lehetőségeik vannak a város-
ban, amely az egészségüket, az életszínvonalukat, az életminőségüket befolyásolja.  
A kutatás kitér a városok egészségügyi helyzetére, az iskolai, egészégügyi szolgáltatá-
sok színvonalára. Az életvitel minősége, a rendelkezésre álló szervezeti háttér befolyá-
solja a lakosok életminőségét, de ez fordítva is megjelenik, hiszen a minőségi szolgál-
tatások növelik az életszínvonalat, az egészség faktor pedig a munkahelyi produktivi-
tást, amely a gazdasági fejlődéshez járul hozzá. 

A Visegrádi Négyek városai – Varsó, Prága, Budapest, Pozsony – egészségképének 
kutatásában az Eurostat adatbázisát használtuk fel, amelynek legfrissebb statisztikai 
eredményei 2019-es évre érhetőek el. Az Eurostat adatbázisa összesíti a tagállami sta-
tisztikai hivatalok által a harmonizált módszertannak megfelelően összegyűjtött adato-
kat az Európai Unió és az euróövezet vonatkozásában, amelyekből a V4 városait le-
szűrve kaptuk meg a statisztikai adatokat az egészségkép vonatkozásában. A kutatás 
másik iránya a Győrben készült primer egészségkép kutatás eredményei, amely a WHO 
magyarországi szervezetének és a Győr Megyei Jogú Város egészségstratégiájához ké-
szült 2021-ben. A primer kutatás elemszáma 1803, amely a győri lakosok egészségma-
gatartását, egészégügyi helyzet értékelését tartalmazza. A kutatás módszertana online 
kérdőíves felmérés, amely értékelése az SPSS statisztikai programmal készült.  

A kutatás eredményei 

A kutatási adatok az életminőség és az életminőséget determináló tényezők bemutatá-
sára adnak betekintést. Prága, Budapest, Varsó, Pozsony és a későbbi győri egészségkép 
kutatás kérdésköreiben az életszínvonal és az egészségmagatartás mutatkozik meg a ha-
sonló területi viszonyokon alapuló városoknál. A V4 városok demográfiai adatainak 
bemutatása az összehasonlítási adatok okán lényeges (2. táblázat). Győr, mint középvá-
ros szerepel a listában, kiegészítve a fővárosokat és egyben összehasonlítva egy közép-
városi egészségképpel, amelyben láthatóvá válnak a hasonlóságok és eltérések az élet-
minőség tekintetében.  
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2. táblázat 

V4 városok demográfiai adatai (2021) 

 népesség/ezer /fő népsűrűség /fő/km2 terület / km2 

Prága 1275 2466 496 

Budapest 1764 3322 525 

Pozsony 475 1200 367 

Varsó 1776 3392 517 

Győr 133 742 174 

Forrás: sts.gov.pl, slovak.statistics.sk, ksh.hu, hu.db-city.com alapján saját szerkesztés. 

Az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a városokban az egészségmagatartás 

tekintetében a városi lakosok tudatosságának kialakításához nélkülözhetetlen. Az orvo-

sok által kínált egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettség a V4 városban élők 

számára eltérést mutatott. Varsóban kevésbé elégedettek a lakosok ezen szolgáltatások-

kal (22,6%), míg Pozsonyban 53,2% fejezte ki elégedettségét ezen a területen (4. ábra). 

4. ábra  

Az orvosok által kínált egészségügyi szolgáltatások a városban (%) 

 

Forrás: Eurostat, 2019 alapján saját szerkesztés. 

A kórházi ellátással való elégedettség az egészségben eltöltött évek minőségére is 

hatással van, amely a városi életmódban magasabb színvonalat feltételez. A kórházi 
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szolgáltatások színvonala szintén az egészségtudatosságot segíti elő. A kérdéskörben 

széles megosztottság tapasztalható a városok tekintetében. Az elégedettséget Prága ve-

zeti (36,2%), míg Varsó az elégedetlenek táborát erősíti inkább (20,8%) (5. ábra). 

5. ábra  

A város kórházai által kínált egészségügyi szolgáltatások (%) 

 
Forrás: Eurostat, 2019 alapján saját szerkesztés. 

Győr 2021 egészségkép felmérésében az elégedettség - háziorvosi ellátás, szakor-

vosi ellátás, kórházi ellátás tekintetében változó képet mutat, amelyben a szakorvosi 

ellátással inkább elégedetlenek (38,7%), a háziorvosi ellátással elégedettebbek (39,4%), 

valamint a kórházi ellátás tekintetében is vegyes képet mutat a lakosság véleménye, 

amely szignifikáns (Chi négyzet, 0,011). A középváros összefüggésében is hasonló 

eredmények születtek (6. ábra). 
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6. ábra 

Elégedettség a háziorvosi ellátással, szakorvosi ellátással,  
kórházi ellátással Győr, 2021 

 

Forrás: Győr egészségkép felmérés 2021 alapján saját szerkesztés. 

Az egészséges élet és a városi élet összefüggésében nagy megoszlások tapasztalha-

tóak a V4 városaiban. Pozsonyban (42,2%) és Prágában (37,3%) tartják a leg egészsé-

gesebbnek a városi életet, míg Budapesten (33%) a leg elégedetlenebbek a város 

egészségi körülményeivel (7. ábra). 
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7. ábra 

Ebben a városban egészségesen lehet élni (%) 

 
Forrás: Eurostat, 2019 alapján saját szerkesztés. 

Győr egészségkép felmérésében az életszínvonal, élete alakulásával, lakókörnyeze-
tével való elégedettség tekintetében magas arányt mutattak a lakosok, amelyek szigni-
fikáns értékekben jelennek meg (Chi négyzet 0,000) (8. ábra). A nagyvárosi egészséges 
életmódhoz hasonlítva a középvárosi környezetben jobb eredmények születtek. 

8. ábra 

Életszínvonal, életének alakulásával, lakókörnyezettel való elégedettség 

 

Forrás: Győr egészségkép felmérés 2021 alapján saját szerkesztés. 
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Az egészségi állapot szubjektív megítélése az egészségkép tekintetében irányadó in-
formációval szolgál a városi lakosság megítélésében. A statisztikai adatok pontos érté-
ket mutatnak a témakörben, de az egészségkép, egészségmagatartás szempontjából a 
városi lakosok saját megítélése az egészségükről beszédes információt nyújt. Prágában 
jelezték legnagyobb mértékben az egészségi állapotuk magas szintjét (34,1%), de tulaj-
donképpen a többi városban is jónak ítélik meg inkább az egészségi állapotukat, ami a 
nagyvárosi egészségkép magas nívóját jelzi (9. ábra). 

9. ábra 

Milyen az ön egészsége? (%) 

 
Forrás: Eurostat 2019 alapján saját szerkesztés. 

Győr viszonylatában a saját egészségi állapot és fittségi állapot megítélése hasonló 
eredményben mutatkozott meg a V4 fővárosokhoz (10. ábra). 
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10. ábra  

Saját egészségi állapot és fittségi állapot megítélése 

 
 Forrás: Győr egészségkép felmérés 2021 alapján saját szerkesztés. 

Az egészséges életmódra a fizikai aktivitás jelentős hatással bír. Növeli az életminő-
séget, a munkahelyi produktivitást, az egészségben eltöltött évek számát. A sportolás 
alapja pedig a megfelelő infrastruktúra megléte. A sportlétesítmények elérhetőségében 
Prága (28,2-50%) vezető szerepet tölt be, de Varsó 15,7–50,2%) is kimondottan elége-
dett a városi sport nyújtotta helyszínekkel (11. ábra). 

11. ábra 

Sportlétesítmények, például sportpályák és fedett sportcsarnokok a városban (%) 

 
Forrás: Eurostat 2019 alapján saját szerkesztés. 
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Győrben a sportinfrastruktúra fejlesztések az országos szinten kimagaslóak. Ennek 
ellenére a lakosok, bár legnagyobb arányban (34,6–31,6%) az elégedettségüket fejezték 
ki, de mégis sok az elégedetlen lakosok aránya. A nagyvárosokban nagyobb elégedett-
séget ért el ezen kérdéskör lakossági támogatottsága. A győri felmérésben elkülönül  
a fizetős és az ingyenes sportolási lehetőség elérhetősége, amelyben kis mértékben a 
fizetős szolgáltatások nagyobb elégedettséget ért el (12. ábra). 

12. ábra 

Sportolási, rekreációs lehetőségek (ingyenes, fizetős) 

 

Forrás: Győr egészségkép felmérés 2021 alapján saját szerkesztés. 

Összegzés 

Az egészséges életmód a városok számára kiemelt jelentőségű a gazdaság és a társada-
lom fejlesztése érdekében. Az egészséges városok kialakításában, a fenntarthatóság 
elérésében és a humán tőke produktivitása érdekében is elsődleges feladata a kormány-
zásnak stratégiai célrendszerbe ágyazni az egészséges életmód determinánsainak fej-
lesztését. Ehhez az egyik jó gyakorlat a WHO Egészséges Városok program, amely  
5 éves ciklusokban működik, 1986-ban kezdte el működését és először 11 európai város 
csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyben stratégiai célok alapján dolgozzák ki a  
városi sportkoncepciót. Ma már 1500 európai város vesz részt az Egészséget Mindenkinek 
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stratégiában. Győr az egyik kiemelt szereplője a programnak, amely önkormányzati szin-
ten teljesedik ki, hiszen a helyi közigazgatási rendszerre épül. A V4 városok felmérésé-
hez ezen indok alapján került bele Győr, mint középváros, valamint összehasonlítási 
alapként szolgált a nagyvárosok viszonylatában. A tanulmány szakirodalmi hátterébe 
bemutatásra kerültek a Visegrádi Négyek és azok történelmi, kulturális hasonlóságai, 
valamint azon versenyképességi innovatív tényezők, mint a smart index, reziliencia  
index, amellyel gazdaságilag, társadalmilag mérni lehet ezen városok fejlődési útjait.  
A „négyes versenyben” Prága, Pozsony, Varsó, Budapest sorrendek jellemzőek, de az 
indikátorok alapján egyes speciális területeken vannak kiugró teljesítményű országok. 
Az egészséges város szempontjából Prága és Varsó nagyvárosokban láthatóak a kedve-
zőbb eredmények, de az eltérés nem nagymértékű a többi város tekintetében sem. Egye-
dül Budapest szempontjából említhető meg több felmérésnél alacsonyabb érték, viszont 
az arány nem kiugróan magas. A V4 városaiban a lakosok elégedettek életvitelükkel, 
egészségi állapotukat is inkább jónak tartják, és az egészségügyi ellátórendszerben szin-
tén megtalálják a kedvező lehetőségeket. A középvárosi környezet összehasonlításában 
a középváros kevésbé kapott olyan jó megítélést, mint a nagyváros, annak ellenére, hogy 
a középváros kiemelt stratégiai céljának tekinti az egészségügyet. A szolgáltatások elér-
hetősége, a népességszám befolyásolja az egészségügyi ellátás mértékét, de a kiemelt 
stratégiai irány magasabb életminőség kialakítására predesztinálja a lakossági egészség-
képet. Közép-Kelet-Európa versenyképességi mutatóihoz nem csak a gazdasági fejlődés 
indikátorai a meghatározóak, hanem, ahogy a szekunder kutatás is rámutatott, a rezilien-
cia, a társadalmi környezeti fejlettség és az egészséges életmód, egészségmagatartás és 
ezzel együtt az egészségtudatos városi lakosság is hozzájárul. A fejlesztés innovatív mód-
szerei kiterjednek a társadalmi értékekre, valamint egyre erőteljesebbé válnak ezek a mu-
tatószámok, hiszen a gazdaság a társadalom, a tőkeelemek által magasabb szintet ér el.  
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