
Budapest térszerkezetének vizsgálata faktorökológiai módszerekkel 
 

Berényi B. Eszter – Zábrádi Zsolt 
 
 
1. Bevezetés 

 
Az emberi társadalom jelenségeinek magyarázatára és vizsgálatára először az 1920-as 

években kezdték el a kutatók az ökológiai fogalmakat és módszereket használni. Az iparosítás 
előrehaladtával, a népesség tömeges városba áramlásával ugyanis megváltozott a korábban 
tapasztalt társadalmi struktúra, s ezzel összefüggésben új városi-társadalmi problémák 
jelentkeztek, pl. bűnözés, korrupció, deviancia. Ezek az új jelenségek az emberi együttélés új 
formáira voltak visszavezethetők, valamint legjobban empirikus vizsgálatokkal lehetett 
elemezni és leírni azokat. 

A társadalmi téranalízist Eshrev Shevky és Wendell Bell alkalmazta először a városok 
térszerkezetét vizsgáló kutatások során az 1950-es években (Shevky – Bell 1961/1974). A két 
kutató egy város lakóinak társadalmi helyzetét, családi, vagyoni állapotát, valamint etnikai 
státuszát vette figyelembe, mint társadalmat alakító tényezőket. A számítástechnika 
megjelenésével és fejlődésével azonban lehetővé vált bonyolultabb matematikai eljárások 
(faktor-, klaszteranalízis) bevonása is a kutatásokba, amelyek még több mutató szerepeltetését 
és ezáltal részletesebb, több információtartalommal bíró vizsgálódást tettek lehetővé. 

Tanulmányunk célja bemutatni a társadalmi téranalízis elméleti hátterét, valamint 
Budapest példáján elemezni azok gyakorlati eredményeit. 
 
 
2. Shevky és Bell módszere 
 

A Shevky és Bell által kidolgozott társadalmi téranalízis egy osztályozási mintát ad a 
városrendezési körzetek csoportosításához három faktor – társadalmi helyzet, családi-vagyoni 
állapot, etnikai státusz – alapján. 
 A társadalmi helyzet az egyének és egy-egy kisebb társadalmi csoport döntéseinek 
kapcsolatrendszere miatt fontos. Az egyének által meghozott önálló döntések alapja ugyanis a 
társadalom egészéhez képest elfoglalt pozíció. Ennek jellemzésére Shevky és Bell a 
foglalkoztatási és képzettségi mutatók alapján képeztek egy tényezőt. 
 A családi és vagyoni állapotot kifejező faktorban három mutatót kell figyelembe 
venni, mégpedig a termékenységi arányszámot, a női foglalkoztatottak arányát és a családi 
házak arányát az épületállományon belül. Ezek a mutatók tartalmazzák a társadalom 
prosperitását, a családstruktúrát, valamint a társadalom vagyoni helyzetét.  

Harmadik faktorként a szegregációt vették alapul a kutatók, mint a döntési 
mechanizmusokban szintén szerepet játszó tényezőt.  

 
2.1. A számítás módszere 
 

A faktorok létrehozásának az alapsémája minden esetben ugyanaz. Első lépésként 
standardizálni kell a mutatókat, amelyet az adatok összehasonlíthatatlansága (eltérő dimenziói 
és nagyságrendje) indokol. Ezek után az indexben szereplő mutatók átlagolásával 
megkaphatóak a faktorok. 

A társadalmi pozíció indexében alapvetően két mutató szerepel: a 100 nem fizikai 
munkavállalóra jutó fizikai foglalkoztatottak aránya, valamint a képzettségi viszonyszám. Az 
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első mutatót pedig három másik mutató összevonásából – szakmunkások száma, betanított 
munkások száma, segédmunkások száma – származtatták a kutatók. A képzettségi 
viszonyszám kiszámításánál a 25 év feletti lakosságot vették alapul és a nyolc osztállyal 
rendelkezők arányát elosztották az azzal nem rendelkezők arányával.  

A családi-vagyoni helyzetet jellemző indexben a következő három mutató foglal 
helyet: 100 termékeny korú (15-44 év) nőre jutó 5 év alatti gyermekek száma; a munkavállaló 
nők aránya a 14 év feletti nők között, valamint a családi házak aránya a lakóépületeken belül.  

Az indexek közül talán a szegregációs index kiszámolása a legegyszerűbb. A vizsgált 
területen (pl. számlálókörzet) található összes etnikumhoz tartozó népességet arányosítjuk a 
terület össznépességéhez és szorozzuk 100-zal. 
 
 
2.2. A társadalmi tér képzése 
 
 A társadalmi tér képzése gyakorlatilag egy kereszttábla segítségével történik. A 
társadalmi, szociális helyzetet szemlélteti a társadalmi pozíció és a családi, vagyoni helyzet 
faktora. A derékszögű koordinátarendszer vízszintes tengelyén a társadalmi pozíció, a 
függőleges tengelyén pedig a családi, vagyoni helyzet foglal helyet. A hasonló társadalmi, 
szociális helyzettel rendelkező területek a koordinátarendszer ugyanazon szegmensébe fognak 
esni, vagyis minden szegmens egy társadalmi, szociális helyzettípussal egyezik meg. A 
harmadik dimenzió, a szegregáció, pedig tulajdonképpen a szegmenseken belüli téregységek 
további klasszifikálására szolgál. A gyakorlatban ezt az alábbiak szerint oldotta meg Shevky 
és Bell. 

Az első két index számlálókörzeteinek csoportosítása kvartilisek segítségével történik. 
A csoportok egyértelműsége kedvéért az első index alapján a négy csoportnak adunk egy 1, 2, 
3 ill. 4-es kódszámot, a második index alapján pedig egy A, B, C és D kódot. Ezek alapján a 
csoportok 1A, 1B, 1C ... 2A ... 4D-ként fognak kinézni.  

A harmadik dimenzió bevonásánál megvizsgáljuk, hogy átlagosan mekkora az 
etnikumok részaránya. Ha egy számlálókörzetben magasabb, mint az átlag, izolált területről 
van szó, ha alacsonyabb, akkor nem. Ezek alapján az izolált területek kapnak még egy S 
kódot, pl. 1A, 1B, ... 1AS, 2AS... 

 
1. táblázat A társadalmi tér képzésének kereszttáblája 

 
 
 

2.3. A módszer problémái 
 

A módszer egyik problémája, hogy a társadalom struktúráját három dimenzióban 
jellemzi, annak térbeli rendjét azonban nem. Ennek feloldása természetesen egyszerű, 
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térképezzük a faktorokat és ezáltal négydimenzióssá tesszük a vizsgálatot. Azonban adódik 
egy másik probléma is mégpedig az elavultság. A kiindulópont ugyanis az volt, hogy a 
kutatók olyan faktorokat akarnak alkotni, amelyek jól jellemzik a társadalmat, illetve azok 
mozgásfolyamatait, amihez egy olyan módszert kellett találniuk, amelyet kézi számítással el 
tudnak végezni, vagyis egyszerű és kevés számolást igényel. A faktorok tartalmában az adott 
időszakban jellemző társadalmat alakító fő tényezők voltak meghatározóak (így szerepel 
változóként pl. a fizikai munkások részaránya, vagy a 8 osztályt el nem végzett 25 év feletti 
lakosság aránya stb.). 

A probléma áthidalását két úton is elérhetjük. Az egyik mód lehet a mutatók 
aktualizálása, a másik pedig az újabb matematikai módszerek alkalmazása a kutatásban, pl. 
faktoranalízis illetve főkomponens- és klaszteranalízis.  
 
 
3. A faktorökológia 
 

Az újabb matematikai módszerek alkalmazása az 1970-es évektől a számítástechnika 
fejlődésének köszönhetően vált lehetővé. A főkomponens- vagy faktoranalízis a változók 
közötti összefüggések erőssége alapján több változót sűrít egy faktorba, így a társadalmi tér 
egy dimenzióját (pl. etnikai összetétel) egy neki megfeleltethető faktor fog jellemezni. A 
létrehozott faktorok tartalmaznak minden, egymással összefüggésben lévő változót, 
amelyekről megállapítható, hogy mekkora súlyuk van az adott térszerkezet kialakulásában.  

Természetesen a mutatók elhagyása, összevonása miatt az eredeti információk egy 
része elveszik, de ha az információveszteségből eredő hátrány kisebb, mint az egyszerűbb 
mutatóstruktúrából származó előny, akkor az analízis eredményes.1 Az analízis eredményét, a 
faktorértékeket értelmezni is könnyű: átlaguk 0, szórásuk 1. Ezért mindenféle átalakítás nélkül 
felhasználhatóak klaszteranalízisre. 

A klaszteranalízis a területegységeket rendszerező, szintén többváltozós, 
dimenziócsökkentő matematikai-statisztikai eljárás, amelynek előnye, hogy eredményeit 
egyszerűen fel lehet használni térképezésre. A többdimenziós térben elhelyezkedő 
területegységek ugyanis bizonyos virtuális távolságra vannak egymástól, és ez a távolság 
egyetlen mérőszámmal is kifejezhető. Így az addigi több dimenzió egyetlen dimenzióra, a 
távolságra csökken. Ez alapján már könnyen ábrázolható csoportokba (klaszterekbe) 
rendezhetjük a területegységeket. Budapest városrendezési körzeteinek csoportosítását ezért 
ezzel a módszerrel végeztük el és mind a főkomponens-analízist, mind a klaszteranalízist az 
SPSS 8.0 statisztikai program segítségével hajtottuk végre. 
 
 
4. A kutatás eredményei 

 
A vizsgálat tárgyát Budapest társadalmi térszerkezete, az azt alakító tényezők és a 

kettő változása képezi, amelynek alapja az 1990-es és a 2001-es népszámlálás városrendezési 
körzet (VRK) szintű adatai.2 Az alkalmazott mutatók száma 1990-ről 2001-re 18-ról 29-re 
nőtt és részben  megváltozott a tartalmuk (aktív keresők helyett foglalkoztatottak; fizikai aktív 
keresők helyett ipari és építőipari keresők; bérlakások helyett önkormányzati bérlakások), ez 
azonban az eredményeket és azok értékelési lehetőségeit nem befolyásolta érdemben. 
                                                 
1 A faktoranalízis akkor eredményes, ha az eredeti mutatók és az újonnan előállított faktorok hat különböző 
feltételt teljesítenek (Székelyi – Barna 2004). Ezek mindegyikét le lehet ellenőrizni az SPSS programmal. 
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2 A két időpontban az 522 városrendezési körzet határai érdemben nem változtak, mindössze a XXIII. kerületben 
hoztak létre 3 új körzetet. 



4.1. A Shevky-Bell-féle indexek térszerkezete 
 

Az eredeti, Shevky és Bell által alkalmazott indexeket nem az eredetivel megegyező 
mutatókkal állítottuk elő, hanem azok aktualizált – bár tartalmában hasonló – változatait 
alkalmaztuk. A városrendezési körzetek besorolását azonban ugyanazzal a módszerrel 
hajtottuk végre mint Shevky és Bell. 

A társadalmi pozíció indexének képzéséhez a fizikai aktív keresők összes aktív 
keresőhöz viszonyított arányát, az egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezőknek, illetve 
az általános iskola 0-7 osztályát végezettek számát a 14 évesnél idősebb lakosságra vetítve 
használtuk fel. 

A családi-vagyoni helyzetet jellemző indexben a következő öt mutató foglal helyet: a 
0-14 évesek aránya az össznépességből; a családszerkezet, munkavállalás jellemzésére az 
aktív keresők arányát és az egy háztartása jutó személyek számát használtuk; a családi házas 
beépítést pedig az egy lakóházra jutó lakások számával és a földszintes lakóházaknak az 
összes lakóházhoz viszonyított arányával fejeztük ki. 

Miután a standardizált értékeket térképre vittük, egy (illetve két) jól értelmezhető 
társadalmi tér képe rajzolódott ki. A társadalmi pozíció a belső budai (I., valamint a II., III., 
XI., és XII. kerületeknek a Bécsi út – Hármashatár-hegy – Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy – 
Gazdagrét – Hamzsabégi út által határolt részei), a pesti belvárosi (V. ker., Újlipótváros) 
területeken, illetve néhány különleges szórványban (pl. Pók utcai ltp.) mutatja a legmagasabb 
értékeket. A skála másik végén nem találunk ilyen nagy összefüggő területeket, de jellemzően 
az ipari-közlekedési átmeneti zónába tartozó (Újpest, Kőbánya, Külső-Ferencváros, Csepel, 
Kelenföld és Albertfalva) és néhány azon kívül eső, ekkor még alig lakott külvárosi körzet 
alkotja az ebből a szempontból hátrányos helyzetű térségeket.  

Az előzőekben felvázolt térszerkezet 2001-re alapjaiban változatlan maradt, de kisebb 
módosulások megfigyelhetőek. A belvároson kívüli területek közül sok felértékelődött, így 
például Budán Pesthidegkút (ezzel felzárkózott a budai belvároshoz), a III. ker. északi része 
és a XXII. ker. egyes részei, Pesten pedig a XVI. és XVII. ker. Az elmaradott területek eddigi 
mozaikos képe viszont letisztult, több nagy, egybefüggő zóna alakult ki Kőbányán, a Külső-
Ferencvárosban és a Duna mentén több helyen (Újpest, Soroksár, Lágymányos-Albertfalva). 

A családi-vagyoni helyzet városon belüli különbségei merőben más képet mutatnak. 
Ebben az esetben is koncentrikusság figyelhető meg, de fordított előjellel. A legjobb 
értékekkel kizárólag a Hungária-gyűrűn kívüli körzetek rendelkeznek: a jórészt az 1980-as 
években épített és fiatal családok által belakott lakótelepek (pl. Gazdagréti ltp., 
Káposztásmegyeri ltp., Pók utcai ltp.), valamint a kezdődő belső szuburbanizáció által érintett 
területek (Pesthidegkút, XVI. ker.). Az átlagosnál jóval rosszabb helyzetben vannak viszont a 
belső lakóterületek Pesten (Lipót- és Újlipótváros, Belső-József- és Ferencváros) és Budán 
(Krisztinaváros, a XI. ker. északi részei), valamint a régebbi építésű lakótelepek (József Attila 
ltp., Óbudai ltp.).  

1990 és 2001 között nagymértékű változások itt sem történtek. A legjobb értékekkel 
rendelkező területek köre kismértékben eltolódott a városhatár felé. A legelmaradottabb 
körzetek a társadalmi pozíció térszerkezeténél tapasztalthoz hasonlóan kisebb területi 
koncentráción mentek keresztül, így a Nagykörúton belüli területek a Váci út és a Duna közti 
területekkel együtt már összefüggő észak-déli sávot alkotnak. 

A szegregációs index kiszámítása 1990-re lehetetlen volt, mivel a népszámlálás során 
nem tettek fel nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdést. 2001-ben a városrendezési 
körzetek közül 354-ben egyáltalán nem volt magát romának valló személy, a többi 
városrendezési körzet közül nagyobb arányban Újpest délkeleti részein, a Keleti pályaudvar 
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környékén, a VIII-IX. ker. középső és Pesterzsébet családi házas beépítésű részein fordulnak 
elő. 

 
 

4.2. A társadalmi tér 
 

Shevky és Bell módszerét követve a két, illetve három faktort egyetlen térképen is 
ábrázoltuk (1. ábra). A társadalmi és családi-vagyoni helyzet alapján, mindkét időpontban a 
legjobb pozícióval bíró területek összefüggően csak a budai hegyvidéken, elszórtan pedig 
főként lakótelepeken (Káposztásmegyer, Pók utca) és családi házas területeken (Alsórákos, 
Csillaghegy) találhatók. A budai és pesti belvárosi körzetek előnyös helyzetben vannak a 
társadalmi, hátrányos helyzetben viszont a családi-vagyoni pozíció faktorát tekintve. Ugyanez 
fordítottan érvényes a hagyományos külvárosokra az Újpesttől Budafokig terjedő félkörívben 
és az ezektől a részektől a városhatárig terjedő családi házas övezetre. A legrosszabb 
helyzetben a belső lakóöv (VII-IX. ker.), az átmeneti öv egyes régi beépítésű (Angyalföld, 
Ferencváros) és lakótelepi (Kőbánya, Újpest, Újpalota) részei vannak. 

1990 és 2001 között pozícióromláson jellemzően a lakótelepek, javuláson a családi 
házas öv ment át. Egy különleges területre is felfigyelhetünk: a Középső-Józsefváros és -
Ferencváros 1990 és 2001 között elmozaikosodott. Egyes területek (a klinikák és a Ferenc tér 
környéke) ugyanis mindkét, de legalább az egyik tényező tekintetében jelentős javuláson 
mentek keresztül, míg mások (a Práter utca és a Baross utca közti körzetek) épp ellenkező 
irányba mozdultak el. Így a városrehabilitáció és gettósodás hatásai egyszerre, egymástól 
nagyon kis távolságra érvényesülnek. 

 

  
 

1. ábra: A Shevky-Bell-féle indexek által létrehozott társadalmi tér 
Budapesten 1990-ben és 2001-ben 

 
 
4.3. A faktorökológiai vizsgálatok eredménye 
 

A faktorökológiai vizsgálatot ugyanazzal az adatbázissal, szintén 1990-re és 2001-re 
végeztük el. A mutatók kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy minél jobban hasonlítsanak az 
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eredeti Shevky–Bell-féle vizsgálatéra. Eredetileg 21 változót3 vontunk be a vizsgálatba, de a 
faktoranalízis csak 1990-re hozott értékelhető eredményt, 2001-re nem, mivel a változók 
közötti korreláció nem volt elég magas a faktorok képzéséhez. Erre a problémára két 
megoldás lehetséges. Először a többi változóval gyenge kapcsolatban lévő mutatókat kell 
kivenni a vizsgálatból. Eredménytelenség esetén, második megoldásként további – a már 
meglévő mutatókkal kapcsolatban álló – változókat vonhatunk be a vizsgálatba. Ezért 11 
újabb mutatóval (pl. etnikum, munkanélküliség, lakások komfortfokozata) bővítettük a 
vizsgálatot, minden eredmény nélkül. 

A faktoranalízis tehát a 2001-es adatokkal nem hozott eredményt. Ezt két okra 
vezethetjük vissza: az erős kapcsolatokkal rendelkező mutató(ka)t nem sikerült megtalálni – 
ilyen lehetne esetleg valamilyen jövedelmi viszonyokat feltáró mutató, ennek bevonására 
azonban nem volt lehetőségünk, mivel jövedelmi típusú adatok kerületi szint alatti területi 
bontásban nem állnak rendelkezésre. A másik lehetséges ok, hogy ilyen kulcsmutatók 
nincsenek, ami másképp fogalmazva azt jelenti, hogy a társadalom térszerkezetét magyarázó 
okok sokkal kevésbé nyilvánvalóak, nehezebben mérhetőek és összefüggéseik nem olyan 
tiszták, nincs olyan belső rendje a társadalomnak, mint a rendszerváltozás előtt. Ez utóbbi 
álláspontot látszik igazolni az, hogy a társadalmi csoportok városrendezési körzet-szintű 
szegregációs indexe minden mutatónál csökkent. Azaz viszonylagos térbeli kiegyenlítődés 
mutatkozik, az egyes körzetek társadalmi képe hasonlóbb lesz, a köztük lévő határok 
elmosódnak. 

Mivel a faktoranalízis nem segített Budapest társadalmi térszerkezetének feltárásában, 
főkomponens-analízishez folyamodtunk. A főkomponens-analízis sokban hasonlít a 
faktoranalízishez, matematikai követelményei azonban kevésbé szigorúak. A főkomponens-
analízis mindkét időpontra hozott eredményt4, bár több mutatót is ki kellett hagynunk a 
vizsgálatból a hasonló jelentéstartalom és az alacsony kommunalitás miatt. A változók 
kihagyása több kombinációban képzelhető el, melyek hasonló faktorstruktúrát és 
magyarázóerőt képviseltek, ezek közül végül a legmagasabb magyarázóerejű változatokat 
választottuk ki. 

Az 1990-es öt faktor a budapesti társadalmi térszerkezetben tapasztalható eltéréseknek 
összesen 83,5%-át magyarázza, ami társadalmi vizsgálatokhoz viszonyítva magasnak 
mondható. A 2001-es hét faktor viszont csak 77,9%-os összes magyarázóerőt tömörít magába, 
majdnem 6%-ponttal kevesebbet, mint 1990-ben, pedig akkor ennél kevesebb faktor hozott 
jobb eredményt. Az összehasonlíthatóság kedvéért – már amennyire ez lehetséges volt – az 
1990-essel megegyező mutató-összetételű 2001-es adatsorral is elvégeztük a főkomponens-
analízist, amely öt faktort adott, de ez csak 73,6%-os, vagyis az eredetinél 10%-ponttal 
gyengébb magyarázóerővel bírt.  

Ez egyrészt azt a vélekedésünket támasztja alá, miszerint a társadalom 
térszerkezetének összefüggései egy évtized alatt bonyolultabbak lettek, másrészt pedig annak 
köszönhető, hogy új magyarázó tényezők bukkantak fel (vagy erősödtek meg annyira, hogy 
faktorokká váljanak). Az 1990-es öt faktorból négy mutató-összetétele nagyobbrészt 
változatlan maradt, egy faktor kiesett (az aktív korúak faktora, amely inkább beépült a 
korszerkezet új faktorába), és három új faktor jelent meg. 

Az első – vagyis a legmagasabb magyarázó erővel bíró – faktor, a korszerkezet 
faktora5 az 1970-es évek közepétől épült lakótelepek fiatalos korszerkezetének köszönhetően 

                                                 
3 4 korszerkezeti, 2 képzettségi, 4 aktivitási, 6 lakás-, 2 laksűrűségi, 3 elhelyezkedésre vonatkozó paraméter. 
4 Mindkét esetben Varimax-rotálással végrehajtott főkomponens-analízisről van szó. 
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5 Jelentős súllyal szereplő mutatók: 0-14 és 60-x évesek, 0-7 oszt. végzettek, eltartottak, 1960 előtt és 1980-1989 
között épült lakások aránya. Az öt faktor nevét az őket alkotó (0,5-es faktorsúly feletti) változók, azok belső 



a lakások korát is magában foglalja. Ez utóbbinak köszönhetően viszonylag könnyen 
interpretálható a faktor térszerkezete: fiatalos külvárosok (azon belül is leginkább a 
lakótelepek) és elöregedő belváros dichotómiája tapasztalható, amely modellből csak a VIII-
IX. kerület egyes részei és a Gellért-hegy környéke lóg ki. A korszerkezet faktorának mutatói 
lényegében változatlanok maradtak, ám a faktor magyarázóereje jelentősen csökkent az 1990-
es állapothoz képest. A faktor térbeli szerkezete nem esett át nagyobb változásokon: a 
bérházas övezetek még a város egészénél is jobban elöregedtek (kivéve a Józsefvárost és a 
Középső-Ferencvárost), ellentétben az átmeneti zóna egyes részeivel (főképp a Hungária-
gyűrű mentén, pl. Külső-Ferencváros) és a városhatáron belüli szuburbanizáció által érintett 
külső övvel; ezek az arányeltolódások azonban nem túl jelentősek. 

A családi házas beépítés faktora6 által felrajzolt térkép szintén könnyedén leírható: a 
lakótelepek és az emeletes bérházas beépítéssel rendelkező belső területek állnak szemben a 
külső, családi házas körzetekkel (Pesthidegkút, XVI-XVII. ker.) – a középutat a többlakásos, 
kertes társasházak jelentik pl. a budai hegyvidéki övezetben vagy Zugló egyes részein. 2001-
re a családi házas beépítés faktora is vesztett némiképp magyarázóerejéből, ennek ellenére ez 
vált a társadalmi tér szerkezetének meghatározó elemévé. Egyúttal a faktort képző mutatók 
köre is megváltozott: szerepet kap a vállalkozási ráta, a háztartásnagyság és a korszerkezet is. 
Valószínűleg ennek tudható be, hogy a Hungária-gyűrűn belüli terület javított a pozícióján, és 
közepes értékekkel rendelkezik. 

A képzettség faktora7 a társadalmi pozícióéhoz igen hasonló mutató-összetételű, ezért 
térszerkezete is tulajdonképpen ugyanaz. 2001-re a faktor szintén átment egy kisebb 
átalakuláson: a földszintes lakóházak arányának jelentősége megnőtt, míg a „budaiságé” 
lecsökkent, így az utóbbi helyett az előbbi került be a faktorba. A faktor térszerkezete így sem 
esett át jelentős módosuláson, bár a budai hegyvidéki területek mellé felzárkózott a pesti 
belváros (Nagykörúton belüli terület) és a tőle északra eső sáv (Újlipótváros, Angyalföld); a 
Ferenc tér környékének jelentős előrelépése pedig minden bizonnyal a rehabilitációnak és a 
dzsentrifikációnak köszönhető. Relatív visszaesést könyvelhetnek el a lakótelepek (az itt élő 
képzettebb népességnek egy jelentős része feltehetően elköltözött) és a külső területek 
(Budafok, Csepel, Soroksár). 

A családszerkezet faktorának8 térszerkezete az előző háromhoz képest nem annyira 
világos: a legalacsonyabb értékekkel (jellemzően kevés személyből álló, idősebb 
korösszetételű háztartások) meglepő módon nem a pesti és budai belvárosi bérházas övezetek, 
hanem az átmeneti zóna hasonló beépítésű területei rendelkeznek (Újpest, Angyalföld, 
Lipótváros, Zugló, Középső-Ferencváros). Az előbb említett belső kerületek – kiegészülve a 
Rákosszentmihálytól Csepelig tartó külső félkörívvel – csak ezután következnek, igaz, még 
mindig átlag alatti értékekkel. Az átlagnál magasabb faktorértékek a fiatalos lakótelepeken 
(Káposztásmegyeri, Kaszásdűlő, Rózsakert) és a dél-budai városrendezési körzetekben 
jellemzőek. A faktor az 1990-eshez képest három mutatóval is gazdagodott, ennek ellenére 
ennek a faktornak a térszerkezetében sem következett be nagymértékű változás. Valamelyest 
csökkent a laksűrűség a budai és pesti belvárosban, nőtt viszont a külső, újonnan benépesülő 
városrendezési körzetekben. 

Az aktív korúak faktora9 alapján az első négy faktorral ellentétben jóval mozaikosabb 
kép tárul elénk. Nagyobb összefüggő zónát csak a budai és pesti, a Hungária-gyűrűn belüli 

                                                                                                                                                         
kapcsolata és feltételezett szervező ereje alapján adtuk, de a tömörség követelménye miatt a faktorok nevének 
jelentése azok tartalmát nem fedhetik le teljesen. 
6 Jelentős súllyal szereplő mutatók: bérlakások aránya, lakás/lakóház, földszintes lakóházak aránya. 
7 Jelentős súllyal szereplő mutatók: 0-7 oszt. végzettek, diplomások, fizikai keresők aránya. 
8 Jelentős súllyal szereplő mutatók: fő/háztartás, laksűrűség. 
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9 Jelentős súllyal szereplő mutatók: 40-59 évesek, aktív keresők, 0960 előtt épült lakások aránya  



városrészek alkotnak, ahol a faktorértékek az átlagosnál alacsonyabbak. Az átmeneti öv 
nagyon vegyes, szintén alacsony faktorértékekkel jellemezhető északon a IV. és XV. kerület, 
délen pedig a XIX-XXI. kerületek. A már említett kerületek lakótelepei viszont ebből a 
szempontból a legjobb helyzetben vannak (Kőbánya-Újhegy, Örs vezér tér környéke, Újpesti 
ltp.). A külső kerületek és Buda nagy része szintén átlag feletti értékekkel rendelkeznek, de 
azt csak kisebb mértékben haladják meg. 

Az eddig bemutatott négy faktor mutató-összetétele és térszerkezete tehát alapjaiban 
nem módosult, ennek ellenére tíz év alatt jelentős változásokról adhatunk számot. Ez az 1990-
es aktív korúak faktorának kiesésének, illetve három új faktor megjelenésének köszönhető, 
amelyek a rendszerváltozás előtt nem létező, vagy a statisztikában nem megjelenő 
jelenségeket írnak le: a munkanélküliséget és a társadalmi területi szegregáció két fajtáját. 

A legnagyobb magyarázóerővel a slumosodás faktora10 bír, melynek legrosszabb 
értékekkel rendelkező városrendezési körzetei az eredeti slumokkal mutatnak hasonlóságot: a 
city-vel szomszédos, elöregedő bérházas beépítésű és jövedelmi-etnikai alapú negatív 
szegregációval sújtott területek. Ilyen, a romák által a fővárosi átlagnál sűrűbben lakott, kicsi 
és alacsony komfortfokozatú, elöregedő lakásállományú területek két helyen összpontosulnak: 
a VIII-IX-X. kerületben, valamint Angyalföldön és Újpesten. A skála ellenpontját a pesti 
külső, családi házas beépítésű területek és a fiatal lakótelepek adják. A faktor érdekessége, 
hogy a legkevésbé leromlott területek közé került pl. a Havanna-lakótelep is, amely fiatal és 
jól felszerelt lakásainak, a romák látszólagosan közepes arányának11 és valószínűleg a 
jövedelmi mutató hiányának köszönheti ezt a jó pozíciót. 

A másik két faktor kisebb szerepet játszik a város térszerkezetének alakításában. A 
munkanélküliség faktora12 1990-ben még teljesen jelentéktelen volt a munkanélküliség 
térszervező ereje, ám azóta nem csak országosan, hanem a fővároson belül is szert tett erre az 
erőre. A legjobb helyzetben a budai hegyvidéki körzetek, az V. és XIV. kerület; a 
legrosszabban a városközponttól távoli lakótelepek (Békásmegyer, Csepel, Havanna, 
Újpalota, Újpest), valamint Ferencváros és Józsefváros középső részei vannak. 

Végül a „budaiság és pestiség” faktora kerül sorra. Jóllehet ez a faktor elég kis 
magyarázóerővel bír, faktorként való megjelenése mégis fontos, mivel arra enged 
következtetni, hogy a városon belüli elhelyezkedés – az, hogy valaki Budán vagy Pesten lakik 
– felértékelődött a rendszerváltozás utáni évtized folyamán. 

 
 

4.4. Klaszteranalízis 
 

A városrendezési körzeteket a kapott faktorok alapján klaszterekbe rendeztük. 1990-re 
kilenc, 2001-re nyolc értékelhető elemszámú klasztert képeztünk, amelyek részben átfedik 
egymást (2. ábra). A klaszterek összetételében bekövetkezett változások a faktorok 
jelentőségének és mutató-összetételének módosulásához kötődnek, így a főkomponens-
analízis eredményéhez hasonlóan az 1990-es eredmények itt is könnyebben magyarázhatók. 

Az 1990-es gyűrűs szerkezetet csak a különböző korú lakótelepek bontják meg, 
jóllehet ezek is övezetszerűen egy karéjban helyezkednek el a város szövetében. 2001-ben 
azonban felbomlott az egység, ugyanis a beépítés jellege veszített jelentőségéből a társadalmi 

                                                 
10 Jelentős súllyal szereplő mutatók: cigány nemzetiségűek, önkormányzati bérlakások, 40 m2-nél kisebb 
alapterületű lakások, 1960 előtt épült lakások aránya. 
11 Meg kell jegyeznünk, hogy általánosan elfogadott az a nézet, miszerint a népszámlálás folyamán romáknak 
csak mintegy egyharmada-egynegyede vallotta magát roma nemzetiségűnek, ezért az adatokat fenntartásokkal 
kell kezelni. 
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12 Jelentős súllyal szereplő mutatók: munkanélküliek aránya, munkanélküliségi ráta 



jellemzők javára. Így a lakótelepek egy része „csatlakozott” valamelyik, társadalmi 
összetételében hozzá közelebb álló klaszterhez (a belvároshoz vagy a belső lakóövhöz); a 
külvárosok és a családi házas övezet egybeolvadt; a slumosodó – jórészt a belső lakóövhöz és 
az átmeneti zónához tartozó – körzetek külön klasztert képeznek. A Shevky és Bell 
módszerével kimutatott középső-józsefvárosi és -ferencvárosi elmozaikosodás pedig ez 
esetben is szépen kirajzolódik. 

 

  
 

2. ábra: A főkomponens-analízis faktorai által létrehozott társadalmi tér  
Budapesten 1990-ben és 2001-ben 

 
 

5. A Shevky-Bell-féle és a faktorökológiai vizsgálatok összehasonlítása 
 
Érdekes következtetésekre juthatunk, ha a Shevky-Bell-féle analízist és a 

főkomponens-analízis eredményeit összevetjük. A kérdés az: érvényes-e a Shevky-Bell-féle 
téranalízis két, illetve három faktora, mint Budapest térszerveződését leíró és magyarázó 
tényezők, és ha igen, jobban leírják-e a teret, mint a főkomponens-analízis? 

A kérdésre kettős választ adhatunk. Ha csak azon mutatókkal, amelyek a Shevky-Bell 
analízisben szerepeltek, főkomponens-analízist végzünk, 1990-ben a főkomponensek 
pontosan illeszkednek a társadalmi, illetve a családi-vagyoni pozíció faktorához, azaz 
ugyanazok a mutatók befolyásolják őket13. Igaz, a családi-vagyoni pozíció négy alkotóeleme 
két faktorra bomlik: egy családi házasra (földszintes lakóházak aránya és egy lakóházra jutó 
lakások száma) és egy másikra, amely a 0-14 évesek, valamint az aktív keresők arányát 
tartalmazza. Ha ezen új faktorok magyarázóerejét vetjük össze az általunk generált öt 
faktoréval, azt tapasztaljuk, hogy csak mintegy 8%-ponttal marad el annak értékétől. Ez annak 
köszönhető, hogy a Shevky-Bell-féle társadalmi pozíció szoros korrelációs összefüggésben áll 
a képzettséggel, valamint a családi-vagyoni pozíció a korszerkezet és a családi ház faktorával. 

2001-ben más a helyzet. A hasonló módon, a Shevky-Bell-féle téranalízis mutatóival 
végrehajtott főkomponens-analízis végeredménye nem mutat az előbbihez mérhető 
egyezéseket. A szegregációs indexnek megfelelő faktor nincsen, a harmadik faktort az egy 
háztartásra jutó személyek száma alkotja (a romák aránya a társadalmi pozícióhoz 
csatlakozik). A családi-vagyoni helyzet és a társadalmi pozíció faktora azonban „eredeti” 
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13 Az egy háztartásra jutó személyek számának túl alacsony volt a kommunalitása, így ezt ki kellett vennünk. 



mutatóit tartalmazza (kivéve az előbb említett egy háztartásra jutó személyek számát). Az 
egyezések ellenére a három új faktor magyarázóereje mintegy 14%-ponttal kisebb, mint a 
hétfaktoros főkomponens-analízisé. A gyengébb összefüggések tetten érhetők akkor is, ha – 
mint az imént – a Shevky-Bell-féle három index és a faktorok korrelációját vizsgáljuk: a 
társadalmi pozíció itt is a képzettséggel, a családi-vagyoni helyzet a családi házas beépítéssel 
és a képzettséggel, a szegregáció pedig a slumosodás faktorával áll, csak éppen az 1990-esnél 
gyengébb kapcsolatban. 

Mindez azt mutatja, hogy míg 1990-ben az eredeti, Shevky és Bell által is kimutatott, 
három tényezővel magyarázható városszerkezet Budapesten is nagyrészt érvényesnek 
tekinthető, 2001-re ez már csak kisebb mértékben igaz. Mindkét esetben szükséges 
kiegészíteni a három térszervező erőt továbbiakkal (1990-ben három, 2001-ben négy további 
faktorral), hogy megfelelően magyarázzuk a fővárosban a társadalmi különbségek által 
felvázolt térszerkezetet. 

 
 

6. Összegzés 
 
 Elemzésünkből világosan látszik, hogy a Shevky–Bell által kidolgozott módszer csak 
korlátozott mértékben használható a XXI. századi folyamatok leírására, hiszen a társadalmi 
mozgatórugók, valamint az azokat leíró tényezők jelentősen megváltoztak. A számítógép 
megjelenésével lehetőség nyílt bonyolultabb módszerek alkalmazására is, amelyekkel 
árnyaltabb képet adhatunk a társadalmi tér jellemzéséről. A térképezési eljárások 
alkalmazásával pedig kézzelfoghatóvá válnak a matematikai eredmények.   

Összegzésként azt mondhatjuk el, hogy 1990 és 2001 között Budapest társadalmi 
térszerkezetében jelentős változások mentek végbe. 2001-ben bonyolultabban leírható 
térszerkezet figyelhető meg, mint 1990-ben, amelyet több tényező kevésbé világos 
összefüggésekkel ír le. Egyértelmű struktúra azonban még nem alakult ki, mivel az alacsony 
lakásmobilitás következtében alacsony a társadalmi mobilitás. Így a társadalmi tér lassabban 
változik, mint a gazdasági tér, jóllehet a piacgazdasági hatásmechanizmusok egyre 
erőteljesebben érvényesülnek az élet minden területén. 
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