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Abstract. The third survey done "Nyíregyháza quality of life - household panel" study 
(hereinafter referred to as panel study) in 2012. Data on the housing had to be considered 
when analyzing the structural condition into account that the housing stock is a slight 
change our town and in the country as well. In fact, there is hardly any growth in the 
housing stock is characterized by the relative recorded in 2008 and 2010 data in Nyír-
egyháza in 2012.  

No changes to the ownership structure draws attention to the still limited number of 
rental housing in the city. The existing rental housing especially in poor districts carry 
the characteristics of poverty housing.  
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Bevezetés 
A harmadik adatfelvétel történt meg „Nyíregyháza életminősége – háztartáspa-
nel” vizsgálatban (továbbiakban: panel vizsgálat) 2012-ben. A lakásokra vonat-
kozó elemzésekor számításba kellett venni azt a strukturális körülményt, misze-
rint a lakásállomány az országban és városunkban is kis mértékben változik. 
Tény, hogy alig tapasztalható növekedés jellemzi a lakásállományt a 2008-ban 
és 2010-ben felvett adatokhoz képest Nyíregyházán. Éppen e miatt a lakónépes-
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ség és a lakásállomány bemutatásához a 2008, 2010 és 2012. évi nyíregyházi 
panelkutatás statisztikai adatai mellett a 2011. évi népszámlálás megyeszékhely-
re vonatkozó adatait használom fel.  

 
 

A lakónépesség és a lakások számának alakulása 
Nyíregyházán 

 
Nyíregyháza állandó lakónépességének száma enyhén növekvő tendenciát mu-
tat, 2001 és 2011 között megközelítően 951 fővel, 1 százalékkal emelkedett az 
állandó lakónépesség száma a megyeszékhelyen. A lakások számában azonban 
számottevő növekedést tapasztalhatunk, tíz év alatt 7129 db lakás épült a város-
ban, ami 16 százalékos emelkedést mutat a vizsgált időszakban. A népszámlálási 
adatok alapján a vizsgált évtizedben az újonnan épült lakások 86 százaléka, 6151 
lakás épült 2008-ig, ezt követően 1200 lakással bővült a lakásállomány a város-
ban. 
 

Év Állandó népesség száma (fő) Lakások száma (db) 

2001 118795 44145 

2008 118874 50296 

2010 119094 51057 

2011 119746 51274 

 
1. sz. tábla: A lakónépesség és a lakások számának változása 2001-2011. 

Forrás: KSH, 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok és városadatok. 
 

A megyei jogú városok (MJV) tekintetében Nyíregyházán a legmagasabb az 
ezer lakosra jutó épített lakások száma 2001 és 2010. között. A MJV átlag 3,7, 
ehhez képest városunkban 6,8 épített lakás jut 1000 lakosra, ezzel az első helyen 
áll a település a lakásépítésben, megelőzve olyan nagyobb lakosságszámú tele-
püléseket, mint Debrecen és Miskolc. (KSH, 2012. Megyei jogú városok) 
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Lakott Nem 
lakott 

Összes 
lakás 

Lakott Nem 
lakott 

Összes 

lakások száma lakás a 2001. évi 
százalékában 

46479 4795 51274 114,5 137,1 116,3 

 
2. sz. tábla: A lakott és nem lakott lakások Nyíregyházán, 2011. 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálási adatok 
 

A 2011. évi népszámlálás időpontjában a lakásállomány 89,7 százaléka lakott 
volt, a fennmaradó 10,3 százalék, vagyis minden tizedik lakás üresen állt a vá-
rosban. Összehasonlítva a 2011. évi adatokat a 2001. évi népszámlálási adatok-
kal azt látjuk, hogy a lakott lakások arányában kisebb a növekmény, míg a nem 
lakott lakások száma tíz év alatt 37 százalékkal emelkedett. Az adatokból nem 
derül ki, mely városrészeken maradtak üresen a lakások, milyen állapotban van-
nak, és kihez tartoznak ezek a lakások. Fontos lenne odafigyelni ezekre a laká-
sokra, mivel a hajléktalanok otthonteremtésének alternatívái lehetnek azok a 
lakások, amelyek felújítás után a lakhatásból tartósan kirekesztődött emberek 
számára bérleményként számításba vehetőek. 

  
 2001 2011 

 
Lakásállo-
mány (db) 
(lakás és 

lakott üdülő 
összesen) 

44.145 
ebből 

51.274 
ebből 

Természetes 
személy 
tulajdona 

Önkor- 
mányzati 
tulajdonú 

Egyéb 

Természe-
tes sze-
mély 

tulajdona 

Önkor-
mányzati 
tulajdonú 

Egyéb 

42124 db 
95,4% 

1677 db 
3,7% 

271 db 
0,6% 

48908 db 
95,3% 

1822 db 
3,5% 

544 db 
1,06% 

 
3. sz. tábla: A lakások tulajdona Nyíregyházán 2001-2011. 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok, 2001 és 2011. 
 

A lakások tulajdoni szerkezetében nem tapasztalható számottevő változás tíz év 
alatt a városban. Kiemelkedően magas a természetes személy tulajdonában lévő 
lakások aránya az összes lakást figyelembe véve. Az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásoknál csekély emelkedés látható az adatokban, 145 lakással volt több 
2011-ben, mint korábban. Ez az emelkedés fejlődést mutat, azonban nem oldja 
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meg azoknak a lakosoknak a gondjait, akik bérlakásban szeretnének élni, úgy-
mint fiatal házasok, kisgyerekes, alacsony keresetű családok, lakhatási szegény-
ségben élők vagy éppen hajléktalanok. E lakossági csoportokhoz tartozók igé-
nyei eltérőek a bérlemények minőségét tekintve, azonban mindenkinél szükség-
lethiányként jelentkezik a jövedelemhez képest megfizethető bérlakás az otthon-
teremtés tekintetében. 

 
Használat jogcíme 2001. Használat jogcíme 2011. 

 

Tulajdonosi Bérleti, 
szolgálati Egyéb Tulajdonosi Bérleti, 

szolgálati Egyéb 

37280 
db 

84,5
% 

3308 
db 

7,5
% 

187 
db 

0,4
% 

41984 
db 

81,8
% 

3879 
db 

7,5
% 

616 
db 

1,2
% 

 
4. sz. tábla: A lakásállomány használati jogcíme Nyíregyházán 2001 és 2011. 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok 2001 és 2011. 
 

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján a lakásállomány 84 százalékában ma-
ga a tulajdonos lakott, míg a bérleti, szolgálati jogcímen lakott lakások aránya 
7,5 százalék volt a városban. A 2011. évi népszámlálási adatok nem mutatnak 
eltérést a tíz évvel korábbi adatoktól a bérleményben élők arányát tekintve. A 
191 ezer lakott lakásból mindösszesen 4 ezerben nem a tulajdonos lakik a me-
gyeszékhelyen, ez csupán az összes lakott lakás 2 százaléka. 2001 és 2011 kö-
zött statikusan jellemző városunkra a tulajdonosok által lakott lakások domináns 
jelenléte és e mellett változatlan a bérlakásokban élők aránya. (KSH, 2011) 
 

-39 40-59 60-79 80-99 100- Összesen -39 100- 
 
 

m2  alapterületű lakások száma 
 

 
m2  alapterüle-

tű lakások 
(2001=100.0) 

4046 
db 

15332 
db 

10558 
db 

6606 
db 

9937 
db 46479 db 108,0 128,0 

 
5. sz. tábla: A lakott lakások alapterülete 2011. 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok 2011. 
 

A lakott lakások alapterületi jellemzőit tekintve a legtöbb lakás a KSH adatai 
alapján 40-59 m2 közötti alapterületű, ez az összes lakott lakás egyharmadát 
jelenti. A magasabb alapterületű lakások közül a 100 m2-t meghaladó lakások a 
lakásállomány 22 százalékát teszik ki, ezek főként családi házak kerttel, udvar-
ral. A legkisebb és a legnagyobb alapterületű lakások esetében tíz év alatt jelen-
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tékeny növekmény a 100 m2-t meghaladó alapterületű lakások esetében érhető 
tetten, ebben a kategóriában 28 százalékkal épült több lakás 2001 után a város-
ban. A kis alapterületű lakások esetében csekély mértékű növekedés tapasztalha-
tó, holott az 1-2 szobás lakások iránti igény a fiatalok, az egy gyermekes, egy 
szülős, alacsony jövedelemmel rendelkezők körében jelentős. 
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1. sz. ábra: A lakásállomány alapterülete az egyes településrészeken 2012. 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 

 
A panelkutatás adatai alapján az átlagos lakásnagyság a városi lakásállományt 
tekintve 87 négyzetméter. A lakások mérete az egyes lakókörzetekben változa-
tos, ami a lakókörzetek jellegéből, az ott található lakások építészeti jellegzetes-
ségéből adódik.  

2010-ben a kertvárosi városrészeken, azaz Oroson, a Kertvárosban, Sóstón, 
Borbányán és Nyírszőlősön a lakások 50 százaléka 80 m2 alapterületű, és laká-
sok egyharmadánál a lakás alapterülete a 100 m2-t meghaladja. 2012-ben a 
megnevezett városrészeken hasonló a lakások mérete. Ezek a zónák kifejezetten 
családi házas övezetek, ahol az otthon része az udvar, amire nagy alapterületű 
lakások épülnek. 2010-ben és 2012-ben a jósavárosi lakások 50 százalékának 
alapterülete kevesebb, mint 50 m2. A 1,5 és 2,5 szobás panellakások alapterülete 
változatlan, ezen a városrészen növekedést a városrész permén található családi 
házaknál tapasztalható. A 35 m2 alatti lakások, ami 1-1,5 szobát jelent lakáson-
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ként, jórészben azokon a városrészeken, ahol panelházak és önkormányzati bér-
lakások találhatók. A hagyományos panelházak körzeteiben, mint Jósaváros, a 
kis-alapterületű lakások 8 százalékát teszik ki a körzetben található lakásállo-
mánynak. A legrosszabb a helyzet a Huszár telepi lakásoknál mutatkozik, ahol a 
lakások kétharmadában kevesebb, mint 40 m2-en élnek a családok.  
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2. sz. ábra: Társadalmi rétegződés a lakókörzetekben. 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 

 
2010-ben jövedelmi átlag feletti nettó háztartási jövedelmek voltak mérhetők a 
kertvárosi városrészekben (Jósaváros II., Borbánya, Oros, Kertváros, Sóstó-
Sóstóhegy és Nyírszöllős), az átlag körüli érték jellemezte a belvárost és jóval az 
alatti nettó háztartásjövedelmek voltak jellemzőek a szegregált lakóterületként 
ismert Huszár telepen. (Fábián – Takács, 2010) 

A társadalmi rétegződés 2012-ben mért adatait vizsgálva szembetűnő, hogy 
továbbra is a kertvárosi zónákban élnek a felsőközépréteghez és a jómódúakhoz 
tartozók, addig a Huszár telepen élők 53 százaléka szegénynek tekinthető. Sze-
génységgel nemcsak a régi huszár laktanya területén találkozunk a városban, 
hanem a település hagyományosan falusias jegyeket magán hordozó területei 
közül a Nyírszölősön és Újkistelekiszölőben élők közül megközelítőleg minden 
ötödik lakos él szegénységben. A lakosság 8-14 százaléka szegény a város többi 
körzetében, a középréteg a Huszár telep kivételével egyenletesen eloszlik a kü-
lönböző városrészeken. A jómódú lakosok a város „nyugalmas övezetének” is 
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tekinthető Hímesben élnek legnagyobb arányban, ahol minden negyedik lakos 
anyagilag gondtalan életet élhet.1  

A társadalmi rétegződés és lakásnagyság kapcsolatát vizsgálva szembetűnik, 
hogy minden társadalmi réteg előfordul minden lakásméret kategóriában. A 
szegények jellemzően a 36-80 négyzetméteres lakásokban élnek, ami 1-3 szobás 
lakást jelent. Az adatokból kitűnik, hogy a lakosok nem elsősorban a jövedelmi 
helyzet alapján élnek az eltérő méretű lakásokban, sokkal inkább a lehetőségek 
szűkössége határolja be az elérhető lakásokat. Ismert jelenség az alacsony 
lakásmobilitás, a lakosság hosszú időre foglya, és nem cserélője a lakásoknak az 
életciklusokhoz igazodva.  
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3. sz. ábra: A lakások alapterülete és társadalmi rétegek. 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 

 
A lakosság életkori csoportjait tekintve az látszik, hogy a 60 év alatti korosztály-
okból megközelítően minden ötödik lakos él 100 négyzetmétert meghaladó la-
kásban. Az aktív korúak egyharmada 36-62 négyzetméter alapterületű lakások-
ban él, míg a 70 éven felüli lakosok 40 százaléka lakik hasonló méretű lakások-
ban. Az életkori csoportok adatai is megerősítik azt a tendenciát, miszerint a 
megszerzett lakás egy életre szól, tulajdon esetén a családok nehezen válnak 
meg otthonaiktól, a fiatalon és középkorúként elért lakás generációkat szolgál az 
emberek életében. 

                                                
1 Szegénynek tekinthetők e vizsgálatban a medián jövedelem 50 százaléka alatt élők. 
Középréteg a medián jövedelem 80-120 százaléka. Jómódú, akinek a medián kétszeresé-
nél több a jövedelme. (Fábián-Takács, 2010) 
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4. sz. ábra: A lakások alapterülete és életkor. 

Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 
 

A lakások alapterületének vizsgálatába bevonva a háztartás összetétele változót 
árnyaltabb kép rajzolódik ki a lakáshasználatról. A következő diagramokon követ-
hetjük nyomon az egyes háztartástípusoknál fellelhető lakásméreteket a városban.  

Az egy fős háztartások 40-50 százaléka 36-62 négyzetméter közötti alapterü-
letű lakásokban él. Ez a lakásméret jellemző egy felnőtt és egy-két gyermek 
együttélése esetén is. Ezekben a lakásokban általában 2-2,5 szoba található. Ez a 
lakásméret egy személynek többfunkciós lakóterek kialakítását teszi lehetővé, 
ahol van nappali és hálószoba, míg két-három együtt élő családtagnak csupán 
arra alkalmas, hogy a pihenésre szánt terek személyenként elkülönüljenek egy-
mástól. Szembetűnő az adatok elemzésekor az egyszülős családok helyzete, ahol 
egy felnőttel és két gyermekkel rendelkező háztartások 12 százaléka 35 négy-
zetméter alatti lakásokban él, 69 százaléka 36-62 négyzetméter alapterületű la-
kásokban, ahol 2-2,5 szobánál nem áll több rendelkezésre. Az ő esetükben a 
lakásigény feltehetően több lenne, mint a birtokolt lakásnagysága. 
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5. sz ábra: A lakások alapterülete és a háztartás összetétele (1). 

Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 
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6. sz ábra: Szobák száma és a háztartás összetétele (1). 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 
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A lakásméret az együtt élők számának emelkedésével növekszik a városban. A 
háztartásban élőket tekintve az egy-két felnőtt és gyerek, gyerekek esetében a 
legfeljebb kétszobás 36 – 62 m2 lakások jellemzőek. Kettő felnőtt és kettő vagy 
ennél több gyermek esetén a lakások alapterülete gyarapodik, nagyobb lakások-
ban élnek a családok. Ennek ellenére megfigyelhető, hogy a gyerekek számának 
növekedése nem jelent annyival több szobát a lakásban, hogy mindenkinek le-
gyen saját pihenésre, magánéletre fordítható tere a lakásban. 

A KSH 2012. évi jelentése szerint a háztartások a jövedelem 27 százalékát 
fordítják lakhatási kiadásra. Az Eurostat 2013. évi jelentése szerint hazánkban a 
háztartások átlagosan a bevételek 24.7 százalékát fordítják havonta lakáskiadás-
ra, rezsire, ezzel a hatodik legdrágább ország vagyunk az Európai Unióban. A 
szegényeket még ennél is jobban sújtja a lakáskiadásra fordított összeg, mivel 
esetükben a háztartás jövedelmének 34 százaléka fordítódik a lakhatás költségei-
re. (Habitat for humanity, 2013) 

A nyíregyházi panelkutatás előző adatfelvételekor vizsgált adatok arra enged-
tek következtetni, hogy a lakosság háromnegyede nézett már szembe fizetési 
problémával a lakás költségeit tekintve. Rendszerint a fizetési elmaradás átme-
neti, felhalmozott adóssága a lakosság egyötödének volt 2010-ben. (Szoboszlai, 
2010.) A lakásfenntartás költségeinek kifizetése azokban a háztartásokban jelent 
gondot, ahol több inaktív hozzátartozó él a háztartásban, mint munkajövede-
lemmel rendelkező felnőtt személy. Különösen a tartós munkanélküli, gyerme-
kes családoknál és az egyedül élő  65 év felettieknél jelentkezik hátralék a lakás-
költségek kifizetésében, ha a lakás költségei meghaladják az egyén jövedelmé-
nek egynegyedét. 
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7. sz. ábra: A lakások alapterülete és a háztartás összetétele (2). 

Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 
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8. sz. ábra: Szobák száma és a háztartás összetétele (2). 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 

 
Három felnőtt és gyerek, illetve gyerekek együtt élése esetén eltűnnek a kis alap-
területű, egy szobás lakások. A családok jellemzően 80 négyzetméter feletti 
alapterületű lakásokban élnek, ahol többnyire 3 szoba található. Ezek a lakások 
családi házas övezetekben épültek, ahol az együtt élők számát és a szobák szá-
mát tekintve elegendő lakó-és élettér jut a családtagoknak. 

 
9. sz. ábra: A lakások alapterülete és a háztartás összetétele (3). 

Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 
 



 
116 Acta Medicina et Sociologica – Vol 5., 2014  
 

43

73 31

100
45

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3 ak tív  korú felnőtt (18 -64 év )

3 felnőtt 1 gyerek

3 felnőtt 2 gyerek

3 felnőtt 3gyerek

vegyes

1 szoba 2 szoba 3 szoba 4 szoba 5 szoba 6 szoba 7 szoba

 
10. sz. ábra: Szobák száma és a háztartás összetétele (3). 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2012. 

 
 

A bérlakásállomány jellemzői 
 

A szociális bérlakások jellemzően Budapesten és a megyei jogú városokban kon-
centrálódnak, ahol a bérlakások 69 százaléka található. Budapesten 5,8 százalék, a 
megyei jogú városokban 5,1 százalék az önkormányzati bérlakások aránya. (He-
gedűs és mtsai 2009, KSH, 2009.) Nyíregyházán a lakásprivatizációval az önkor-
mányzati bérlakás állomány a rendszerváltás idején 18 százalékról 4,4 százalékra 
csökkent. A város az elmúlt húsz évben bővítette a kezelésében lévő bérlakások 
számát, így számottevő elmozdulást jelent a 4,4 százalékról 7,5 százalékra meg-
növekedett önkormányzati lakások aránya a lakásállomány egészét tekintve. 

A nyilvántartott önkormányzati bérlakások száma megközelítően 2.000 db 
volt 2002-ben, a lakások 56 százaléka összkomfortos, 23 százaléka komfortos, 6 
százalék félkomfortos, 15 százalék komfort nélküli és 1 százalék szükséglakás. 
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 2003.) Tíz év alatt sem történt lényegi válto-
zás a szociális bérlakások számában. A bérlakásokat kezelő NYÍRVV Kft adatai 
alapján 2011-ben 1939 db bérlakás volt, 2013-ban tízzel kevesebbet 1929 db 
önkormányzati bérlakást tartottak nyilván a városban, melyek közül 150 lakás 



 
 Acta Medicina et Sociologica – Vol 5., 2014 117 
 
üresen állt. A bérlő nélküli lakások közel fele nem hasznosítható, másik fele 
felújítás alatt állt.2  

 
Városrész db 

Belső lakóterület, Nagykörút által határolt terület 465 
Érkerti lakótelep 177 
Örökösföldi lakótelep 300 
Jósaváros, Stadion környéke 542 
Huszár lakótelep 290 
Keleti lakótelep 125 
Egyéb: Sóstó-Sóstóhegy, Malomkert, Butyka, Bokortanyák, 
Borbánya, Kisteleiszőlő 40 
Összesen 1939 

 
6. sz. táblázat: A bérlakások területei elhelyezkedése Nyíregyházán. 

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 2011. 
 

A bérlakások területi eloszlását tekintve a bérlakások többsége panelépítésű 
lakás, melyek életkora meghaladja a harminc évet. Ennek ellenére ezek a laká-
sok összkomfortos, távhővel fűtött lakások. Közel sem ennyire kényelmesek a 
lakások a város két szegénytelepén, a Huszár telepen és a Keleti lakótelepen. 
Mindkét területen komfort nélküli, szükséglakás besorolású lakások található. 
2014-ben elkezdődött 70 lakás külső homlokzatának felújítása, tetőjavítás, külső 
nyílászárók cseréje Európai Uniós támogatásból a Huszár telepen. A program 
azonban nem tartalmaz fűtés beépítést, belső felújítást a lakásokban. A többi 
lakás rekonstrukciója egyelőre nincs tervben az önkormányzatnál. A Keleti lakó-
telep szükséglakásainak lebontása rendre napirenden van az önkormányzatnál, 
azonban 125 bérlő és családja sorsa jelenleg nem megoldott e kérdésben. 

 
Komfort fokozat db 

Összkomfortos 1275 
Komfortos 293 
Félkomfortos 168 
Komfort nélküli 203 
Összesen 1939 

 
7. sz. táblázat: Önkormányzati bérlakások Nyíregyházán komforzat szerint 

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 2011. 
 

                                                
2 Kezdődnek a lakáskiutalások. http://www.nyiregyhaza.hu/kezdodnek-a-
lakaskiutalasok. 
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Nem mehetünk el szó nélkül a mellett a tény mellett, hogy az önkormányzati 
bérlakásra több igénylő van, mint amennyit képes kielégíteni a város a tulajdo-
nában lévő lakásokból. Nyíregyházán bérlakásra főként fiatal házas és 40 év 
alatti gyerekes családok várnak, akik a piaci áron kínált bérlemény helyett ön-
kormányzati bérlakásban élnének, ha tehetnék.  
 

Szobák száma db 
1 szobás 967 
1,5 szobás 219 
2,5 szobás 108 
3 szobás 51 
3 szobától több 28 

 
8. sz. táblázat: Önkormányzati bérlakások Nyíregyházán szobák száma alapján. 

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 2011. 
 

Gyermekes családoknak nagyon kevés az a lakóterület, ami a bérlakások nyolc-
tizedében jut számukra. Ezek a 1-1,5 szobás lakások nem jelentenek elegendő 
életteret a gyermekeknek és a felnőtteknek, e miatt zsúfoltak.  

A bérlakás jellemzőket alapul véve felfedezhető a lakhatási szegénység a bér-
lakásban élők esetében. A Habitat for Humanity lakhatást kutató szervezet sze-
rint a " lakhatási szegénység olyan lakáskörülményeket jelent, amelyek között 
nem teljesülnek a megfelelő lakás kritériumai, így pl. megfizethetőségi problé-
mák, alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés hiánya, minő-
ségi vagy mennyiségi értelemben nem kielégítő lakás (kis alapterület, megfelelő 
fűtés hiánya, elmaradt felújítások stb.), rossz elhelyezkedésű lakás (pl. szolgálta-
tásokhoz, infrastruktúrához való rossz hozzáférés, rossz szociális környezet)." Ez 
különösen jellemző a komfort nélküli, korszerűtlen, kis alapterületű, szükségla-
kásokkal rendelkező szegény negyedekben Nyíregyházán.  

 
 

A lakások felszereltsége 
 

A 2011. évi népszámlálási adatokból kitűnik, hogy a megyeszékhelyen található 
lakások közműellátottsága jónak mondható. Vízvezeték a lakások 98 százaléká-
ban, meleg folyóvíz 96 százalékban, vízöblítéses WC 97 százalékban van a me-
gyeszékhely lakásaiban. Egyedül a közcsatorna marad el az előbb említett ada-
toktól, itt ugyanis a közellátás a lakások 85 százalékára jellemző. (Forrás: KSH, 
2011. évi népszámlálási adatok) 
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Lakás db 
/ százalék 

Összkom-
fortos 

Kom-
fortos 

Félkom- 
fortos 

Komfort 
nélküli 

Szükség és 
egyéb lakás 

Össze-
sen 

db 38896 10006 735 1428 209 51274 
százalék 75,8 19,5 1,4 2,8 0,5 100 

 
9. sz. tábla: A lakások komfortossága. 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálási adatok. 
 

A városban található lakások háromnegyede összkomfortosnak tekinthető, vagy-
is a lakásban található fürdőszoba, WC, melegvíz és központi fűtés. A lakások 
minősége többségében a kor színvonalának megfelelő a városban. A lakásállo-
mány egyötöde komfortos, ettől rosszabb minőségű lakás az 5 százalékot közelí-
ti. Figyelemre méltó, hogy a városban 209 lakás besorolása szükséglakás. A 
legrosszabb a lakások komfortja a város szegénytelepein, az önkormányzati 
bérlakásokban. A közeljövőben érzékelhető változást jelenthet a Huszár telepi 
lakások egy részének felújítása a városrész rehabilitációs programban, ahol az 
utak rendbetétele mellett a lakások közműellátottságán és komfortfokozatán is 
javítanak. 
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11. sz. ábra: Eszközök a lakásban az előfordulás százalékában. 
Forrás: Nyíregyháza életminősége panelkutatás, 2008, 2010 és 2012. 

 
A lakások a modernkor igényeit kielégítő eszközökkel való ellátottságában cse-
kély változás tapasztalható 2008 és 2012 között. (Szoboszlai – Takács, 2008 és 
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Szoboszlai, 2010) Az alapeszköznek tekinthető színes televízió, hűtőgép és mosó-
gép nagyon kevés kivételtől eltekintve minden háztartásban megtalálható a város-
ban. Növekedés az Internet elérésben és a mosogatógép használatában tapasztalha-
tó a két évvel ezelőtti adatokhoz képest. Változatlan maradt a szélessávú Internet-
hez való hozzáférés városrészek közötti eltérése. Kismértékű csökkenés tapasztal-
ható a mobil-és vezetékes telefonok használatában, mobil telefonnal egyharmad-
nyi háztartással több háztartás rendelkezik, mint a vezetékessel. 
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12. sz. ábra: Infokommunikációs eszközök a város körzeteiben. 

 
A városkörzetek adatait vizsgálva szembetűnő az egyenlőtlenség az infokom-
munikációs eszközök birtoklásában a város különböző területein élők esetében. 
Amíg számítógép és Internet hozzáférés a háztartások kétharmadában van, addig 
jóval kevesebb háztartásban biztosított a szélessávú Internet elérés. Ezeknek az 
eszközöknek a beszerzése és előfizetése a szolgáltatók versenyhelyzete ellenére 
is költséges, emiatt az eszközök főként azokban a háztartásokban találhatók, 
ahol a jövedelemből képesek ezeket megfizetni. A Huszár telepen a legrosszabb 
a háztartások felszereltsége, itt csupán minden ötödik háztartásban található 
számítógép és Internet csatlakozás. A szegregátumban élők hozzáférése erősen 
korlátozott az infokommunikációs eszközökhöz, ami leginkább a jövedelmi sze-
génységnek és az Internet elérés technológiai akadályainak tudható be. A mo-
dern információs eszközök nélkülözése miatt Interneten megjelenő információk-
ból és szolgáltatásokból rekesztődnek ki az itt élők. 
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Összegzés 
 

A lakóhely és a lakásjellemzők tekintetében lényeges változásokról nem tudunk 
beszámolni a megyeszékhelyen a 2008-as és 2010-es kutatáshoz képest 2012-
ben. A lakásállomány szerkezetében érzékelhető fejlődés nem történt az elmúlt 
két évben. A lakásállomány növekedés szerény mértékű, e mellett a bérlakások 
tekintetében kis léptékű bővülésről sem lehet beszámolni. A bérlakásokban élők 
esetében a lakhatási szegénységgel kell szembe nézni, mivel ezek a lakások kis 
alapterületük miatt a gyerekes családoknak zsúfoltak. További gondot jelentenek 
a lakhatási szegénységet tekintve a szegény negyedek korszerűtlen, kis alapterü-
letű szükséglakásai. A lakások egy részének felújítása elkezdődött, a többi még 
várat magára. Fejlődés a lakások felszerelését tekintve az infokommunikációs 
eszközök használatában és köztük az Internettel való ellátottság 5 százalékos 
emelkedésében érzékelhető két év alatt. Ez a jövőben tovább emelkedhet a szol-
gáltatók közötti verseny és új eszközök megjelenésével.  
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