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Felmérés a Hargita megyei családok Helyzetéről

A kiadások egyharmada 
élelmiszerekre megy

Az országos átlag alatti jövede-
lemmel rendelkeznek a Hargita 
megyei lakosok, a háztartások 
átlagosan 1526 lejt költenek el 
havonta, kiadásaik egyharmadát 
élelmiszerekre fordítják – derül 
ki a Nemzetikisebbség-kutató 
Intézet által a Hargita megyei 
családok helyzetéről készített 
felmérésből. a sólyom andrea 
kutatásszervező által kedden, a 
megyeházán ismertetett felmé-
résből az is kiderül, hogy a meg-
kérdezettek zöme a legnagyobb 
gondnak a munkanélküliséget 
tekinti, a fiatalok és a felsőfokú 
végzettek elégedettebbek helyze-
tükkel, mint a többség.

hN-összefoglaló

Az adatfelvétel a 2011. 
június18.–2011. július 10. 
közötti időszakban zajlott, 

876 véletlenszerűen kiválasztott 
nagykorú (18 év fölötti) Hargita 
megyei, állandó lakhellyel rendel-

kező alany megkérdezésével. A ku-
tatásszervező szerint az eredmények 
95%-os valószínűséggel, ±3,4%-os 
hibahatárokkal érvényesek. A kér-
dőíveket a megkérdezettek lakásán 
töltötték ki a kérdezőbiztosok.

A kutatás módszertanával kap-
csolatban elhangzott, hogy a tele-
püléseket kisrégiók, adminisztratív 
státus és etnikai összetétel szerinti 
rétegekbe sorolták, az így kialakí-
tott rétegeken belül a településeket 
véletlenszerűen választották ki. 
Azokon a településeken, ahol nem 
egységes a házszámozás, véletlen-
szerűen választottak ki utcákat, 
figyelembe véve azt, hogy az adott 
utcában hányan laknak. Ezt a vá-
lasztói névjegyzékekre, vagy ennek 
hiányában a telefon-előfizetésekre 
vonatkozó adatbázisok alapján be-
csülték fel. A háztartásokat a meg-
adott utcán belül lépték segítségé-
vel, a háztartáson belül a megkér-
dezetteket pedig a nem és életkor 
szerinti kvóta segítségével kellett 
kiválasztani. Az adatbázist ugyan-
akkor nem, életkor, településtípus 
és régió szerint súlyozták.

A megkérdezettek nemek sze-
rinti megoszlása: 48,3% férfi, 51,3% 
nő. A településtípus szerinti meg-
oszlásban: 44,6% él városon, 55,4% 
falun. Az alanyok 83,8%-a magyar, 
14,4%-a román. A nőtlenek, hajado-
nok aránya 21%, a  családosoké 60,9, 
az özvegyeké pedig 10%. A megkér-
dezettek jelentős többsége – 70,9% 
– római katolikus, és 33,5%-a heti 
rendszerességgel jár templomba. Az 
iskolázottság tekintetében is nagy a 
szórás: 8% kevesebb, mint 8 osztályt 
járt, szakiskolát végzett 25%, érettsé-
gizett 39,6%, felsőfokú végzettsége 
16,8%-nak van.

Gazdasági aktivitás szerint a 
megkérdezettek között a legtöbb 
a nyugdíjas (26,8%), szakmunkás 
(15,6%) és a segédmunkás (12,1%). 
A munkanélküliek aránya 7,5%, a di-
ákoké 4,7%, a más inaktívaké 3,5%.

A háztartások anyagi helyzetét 
vizsgálva a kutatás arra az eredmény-
re jutott, hogy a csíki térségben jobb 
a helyzet, mint Udvarhelyszéken és 

Gyergyóban, településtípusonkénti 
bontásban pedig városon jobban él-
nek, mint falun.

Így Csíkszéken 1735, Udvar-
hely széken 1504, Gyergyószéken 
pedig 1431 lej a háztartások átlagos 
havi jövedelme; városon 1758 lej az 
átlag, míg falun 1405 lej. Legjobban 
a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők keresnek, a legjobban megfi-
zetett korosztály pedig a 18–34 év 
közötti. Etnikai bontásban: a ma-
gyarok háztartásainak átlagos havi 
jövedelme 1624 lej, a román csalá-
dokban 1288.

A havi kiadások 33,8%-a élel-
miszerekre megy (háztartásonként 
havi átlagban 523 lej), 18,1% a lakás 
fenntartására és kommunikációra, 
háztartásonként átlagban 143 lejt 
költenek italra és cigarettára, szó-
rakozásra, kulturális tevékenységre 
havi 101 lej, míg a gyermekek szóra-
koztatására 96 lej jut.

A kutatók mérték a megkérde-
zettek elégedettséget életszínvona-
lukkal kapcsolatban, a 0-tól 10-ig ter-
jedő skálán jelölve azt (0 – egyáltalán 
nem elégedett, 10 – teljes mértékben 

elégedett). Az eredmények nemek 
szerint: férfiak – 4,5, nők – 4,7. A 
magyarok sokkal elégedettebbek, 
mint a románok, s a protestánsok 
elégedettebbek, mint a katolikusok. 
Nagyobb az elégedettség mértéke a 
18–34 éves korosztály és a felsőfokú 
végzettek keretén belül.

A legtöbben gyermekük jövője 
és családjuk anyagi helyzete miatt 
aggódnak (62,5, illetve 54,4%), de 
sokan aggódnak a Székelyföld jövő-
je, az erdélyi magyarság jövője vagy 
az ország gazdasági helyzete miatt is.

A kérdezőbiztosok feltették azt 
a kérdést is, hogy melyek a Hargita 
megyei emberek legégetőbb prob-
lémái. A kapott válaszok alapján a 
következő rangsor alakult ki: mun-
kanélküliség (59,7%), pénztelenség, 
alacsony keresetek (38,3%), szegény-
ség, létbizonytalanság (18,1%), kilá-
tástalan jövő (17,2%), lakáshelyzet 
megoldatlansága (12,9%), az elván-
dorlás (10,9%), illetve az egészség-
ügy helyzete. 

Ezek az arányok régiónként és 
településtípusonként változnak, a 
legjobb helyzetben e tekintetben is 
Csíkszék és a városok vannak.

A megkérdezettek arról is nyi-
latkoztak, hogy milyen mértékben 
megfelelő a különböző oktatási 
intézmények tevékenysége a gyer-
mekek nevelése szempontjából. Az 
elégedettek aránya magasabb volt 
az elégedetlenekénél az elemi és ál-
talános iskolákban folyó tanítás, a 
középiskolai szinten folyó tanítás, a 
bölcsődék és óvodák tevékenysége és 
a felsőoktatás kapcsán, nagyobb az 
elégedetlenek aránya a szakoktatás 
tekintetében.

A kutatás következtetéseit há-
rom nagy témakörbe csoportosí-
tották. Az első az anyagi helyzetre 
vonatkozik: országos átlag alatti egy 
főre eső jövedelem jellemző a megyé-
ben, ez az összeg 588 lej, míg a romá-
niai átlag 795 lej; a csíki régió relatíve 
gazdagabb; a háztartások átlagosan 
1526 lejt költenek havonta, 33%-át 
élelmiszerre, 18%-át lakásfenntartás-
ra. Az elégedettségre vonatkozó kér-
déskörben megállapítják: a fiatalok 
és a magas végzettségűek közepesen 
elégedettek, a többség enyhén elé-
gedetlen; a felnőtt lakosság 80%-a 
aggódik valamilyen mértékben a 
család anyagi helyzete, a gyerme-
kei jövője és egészségügyi állapota 
miatt; ugyanakkor a válaszadók 
90%-a aggódik a Székelyföld és az 
erdélyi magyarság jövője, valamint 
az ország gazdasági helyzete miatt. 
A problémák közül legsúlyosabb-
nak a munkanélküliséget jelölték 
meg (főként falun érzékelik nagyon 
égetőnek); ezt követi a pénztelenség 
és az alacsony keresetek, no meg a 
szegénység és a létbizonytalanság. A 
megkérdezettek általában az egyház 
tevékenységével, valamint az alap- és 
középfokú oktatási intézményekkel 
elégedettek a leginkább.


