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A munkahelyi környezet minősége, 
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28 OECD-tagállam adatai alapján
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Az utóbbi években világszerte előtérbe került a munkahelyi környezet javításának követelménye. 
A törekvés szerepel az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési keretrendszerében (8. pont), 
és a minőségi szempontokat egy meglévő programjának felülvizsgálata során, 2018-ban beillesztette 
munkájába a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is. A tanulmány ennek kere-
tében, a szervezet programjának monitorozása során, a munkahelyi terhelési indexben alkalmazott 
dimenziók kiterjesztésével kísérli meg feltárni a foglalkoztatottak munkavégzését meghatározó össze-
tevők hatását a munkavállalók jóllétére és egészségi állapotára. A pandémia kiemelte a vizsgált 
kérdéskör kettős jelentőségét: az egészséges dolgozók jobban kötődnek munkájukhoz, munkahelyi 
körülményeik pedig hatással vannak egészségükre.

Tárgyszavak: munkahelyi terhelés, jóllét, OECD

Tekintélyes a munkahelyi környezetre vonatkozó 
statisztikai adatok mennyisége; a múltban ezek 
elsősorban a baleset-megelőzés szempontjából 
lényeges biztonságra, valamint az egészség meg- 
őrzésében szerepet játszó tényezőkre terjedtek ki. 
A munkahelyek vizsgálata több új aspektussal 
gyarapodott, meghaladva a hagyományos „fizikai” 
mutatókat. Közöttük említhető az OECD által is 
alkalmazott munkahelyi terhelési index, amely a 
munka során átélt stresszhatások fokmérője, tükrözi 
a munkavállalók feszült vagy kevésbé feszült állapotát.

A tanulmány a nemzetközi összehasonlíthatósá-
got az Európai munkakörülmény-felmérések (EWCS), 
valamint a Társadalmi Felmérés Program (ISSP) ada-
tainak felhasználásával éri el, kiegészítve az amerikai, 
valamint a dél-koreai munkakörülmény-felmérések 
adataival. Végeredményben az OECD 28 tagállamára 
kiterjedő adatállomány jött létre; a vizsgálatban elte-
kintettek az önfoglalkoztatottak helyzetének feltá-

rásától. A szerzők szerint a korábbi összehasonlítá-
sok hátránya, hogy bár választ adnak a munkavállalók 
jóllétének és a termelékenység alakulásának egyes 
kérdéseire, ugyanakkor szűkítik a vizsgálatba bevont 
tényezők körét. Napjainkban a nem megfelelő 
munkafeltételek következményeihez a kiégettséget, 
a motiválatlanságot, a hiányzást és a dolgozók 
mentális állapotának romlását szokás sorolni.

A tanulmány ezért az összehasonlítható adatok 
körének kiterjesztésére törekszik. Felfogásában az 
OECD 2017. évi irányelveiből indul ki, amelyek a nem-
zetközi szervezetek (az ENSZ Európai Gazdasági Bizott-
sága, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Európai 
Unió) által kialakított elméleti keretből kiindulva 
támogatják a tagállamok statisztikai hivatalait a mun-
kahelyi környezet feltárásának operacionalizálásában. 
A munkahelyi környezet a munka jellemzőinek kom-
binációját fedi, és a munka nem pénzbeli jellemzőinek 
összesen hat dimenziójából épül fel. Ezek tartalmazzák 
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1. ábra: A munkahelyi terhelés eltérő fokozataival 
szembesülő munkavállalók foglalkozásuk, képzett-
ségi szintjük és gazdasági ágazatok szerint, 2015
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az egyes dolgozók által végzett munka természetét, 
a munkavégzés fizikai és társadalmi feltételeit, a mun-
káltató jellemzőit, a munkaidő beosztását, az illető 
állás nyújtotta kilátásokat a dolgozók számára, végül 
a munkavégzésben rejlő ellentételezéseket – mind-
ezeket a munkavállalók által érzékelt és megfigyel-
hető megjelenésükben. Az OECD irányelvei hangsú-
lyozzák, hogy ezeket a jellemzőket nem a folyamatok 
(munkaköri vagy vállalati szintű gyakorlatok) szem-
szögéből kell mérni, hanem az eredmények felől; 
hogy az egyéni munkavállalók tapasztalatai, nem 
pedig az összesített eredmények számítanak, végül, 
hogy a cél az objektív, nem pedig a tisztán szubjektív 
megítélések felmérése.

A tanulmány egyik pillére így a munkahelyi terhe-
lés indexe, amely három munkahelyi igény és három 
erőforrás szembesítésén alapul. Egyrészt a fizikai 
igénybevételen, a munka intenzitásán, valamint 
a szociálisan érzéketlen munkarenden, másfelől a 
feladatmeghatározás önállóságán, másképp az auto-
nómián, a képzésen és az előmenetel elősegítésén.

A tanulmány másik pillére a munkavégzés igé-
nyei és erőforrásai közötti viszonyt mérő, 2001-ben 
kidolgozott (és 2007-ben véglegesített) modell, 
amely a munkahelyi környezet minőségét, a munka-
vállalók rendelkezésére álló erőforrások és a mun-
kavállalókat kedvezőtlenül befolyásoló munkahelyi 
igények (elvárások) közötti különbségeket összesíti. 

A tanulmány a modell operacionalizálását úgy végzi el, 
hogy minden munkavállalóra kiszámítja az erőforrá-
sai és a vele szemben támasztott igények különb-
ségeit. Az igények ebben az esetben a munkavég-
zésnek azokat a vonatkozásait jelentik, amelyek 
folyamatos fizikai erőkifejtést vagy pszichikai képes-
ségek alkalmazását teszik szükségessé, azaz pszichés 
vagy fizikai „költségekkel” járnak. Az erőforrások 
pedig a munkának azok az aspektusai, amelyek az 
erőkifejtés szempontjából csökkentik a munkavég-
zés által támasztott igényeket, elősegítik a munka-
vállalóknak feladataik elvégzését és ösztönzik egyéni 
gyarapodásukat.

A munkahelyi környezet minőségének 6 dimenzi-
óját az OECD irányelveihez igazították, vagyis hozzá-
juk rendelték a dolgozókat pozitívan vagy negatívan 
befolyásoló igényeket és erőforrásokat, 77 típusba 
rendezve ezeket. Megjegyzik, hogy az adatállomány 
alapjául szolgáló felvételekben mind a 6 dimenzió 
egynél több kérdésre adott válaszokból keletkezett, 
vagyis segítségükkel a lehetőségekhez képest átfogó 
kép adható a munka egyre összetettebbé és sokré-
tűbbé váló világáról.

A fizikai és társadalmi dimenzió tartalmazza 
az „igények” oldaláról a fizikai kockázati tényező-
ket (mint a zaj-,hőmérsékleti és hasonló ártalmak), 
a testi igénybevételt (fárasztó testhelyzet, súlyok 
emelése), a megfélemlítés, a diszkrimináció, a meg-
különböztetett bánásmódtól való félelem (faji, élet-
kori, nemzetiségi és egyéb okoknál fogva). A másik 
oldalról, az erőforrások felől ezekkel szemben áll 
a vezetők vagy a munkatársak részéről megnyilvá-
nuló társadalmi támogatás. A szerzők részletezik az 
egyes dimenziók tartalmát.
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Az első a feladatok elvégzésének feltételeit méri, 
amelyek az egyes munkahelyektől függően nagyfokú 
változatosságot mutatnak. Ezen a dimenzión belül 
található a munka intenzitása (gyors munkavégzés, 
szoros határidők, megfeszített tempó – az amerikai 
és a dél-koreai felvételek kérdései nem térnek ki az 
utóbbi, érzelminek nevezett összetevőre), továbbá 
a hosszú munkaidő (a heti 48 órát meghaladó mun-
kavégzés). A másik oldalról ezt ellensúlyozhatja az 
egyéni feladatmeghatározás és az autonómia, ami a 
munkavállalóknak a feladatok teljesítésére vonatkozó 
képességeit segít mérni.

A második csupán az erőforrások felől számba 
vett szervezeti jellemző a dolgozók közvetlen lehető-
ségeit közelíti meg a munkahelyi döntések meghoza-
talában (nem képviselőik útján). Megállapítása annak 
megítélése alapján történik, vajon megbeszélik-e 
velük a feladatok ellátásának kérdéseit, bevonják-e 
őket a munkafolyamatok megjavításának megszerve-
zésébe. (A munkavállalók lappangó tudásának jelentő-
ségét az innovációban, kreativitás kibontakozásában 
és a jóllét előmozdításában a munkahelyi innovációs 
programok rég felismerték.)

A harmadik a munkaidőre vonatkozó megállapo-
dásokra vonatkozik, egybekapcsolva a munkahelyi 
tevékenységek összességét a dolgozók preferenciá-
val, háztartási kötelezettségeivel, általában a munkán 
kívüli időráfordításaikkal (tanulás, önkéntes munka, 
sporttevékenység). A szociálisan érzéketlen munka-
beosztás az éjszakai műszakokra és a 10 órát megha-
ladó munkanapokra vonatkozik. Jóllehet ezek vissza-
vezethetőek egyéni választásokra, egyéb kutatások 
kimutatták kedvezőtlen hatásukat az egészségre, 
a családi életre, a jóllétre. Az erőforrások oldalán 
ezekkel szemben áll a rugalmas munkaidő, a munka-
vállalók beleszólása munkarendjük megállapításába.

A munkahelyi kilátások dimenziója magában 
foglalja a munkahely megőrzésével kapcsolatos 
bizonytalanságot (félelmüket, hogy belátható időn 
belül elveszítik munkahelyüket – még akkor is, ha 
könnyen találhatnak hasonló bérezésű helyet). Pozitív 
oldalról a munkáltató által felkínált vagy finanszírozott 
képzésben való részvétel szerepel – miként az előre-
jutás lehetősége, ami a munkavállalók jobb keresetre, 
önbecsülésük növelésére vonatkozó törekvéseit 
tükrözi. Az utolsó dimenzió, a munkavégzésben rejlő 
lehetőségek, a munkavállalók személyes önmegva-
lósítására vonatkozik, ebben az összefüggésben a 
dolgozóknak a munkájukra vonatkozó saját elképze-
léseik megvalósítási esélyeit jelenti.

A munkahelyi terhelési index kiterjesztett válto-
zatának megalkotása végett az egyes munkavállaló-
kat a fenti dimenziók alapján osztályokba sorolták, 
attól függően, mekkora különbség mutatkozott a 
rendelkezésükre álló erőforrások száma és a velük 
szemben támasztott igények száma között. Ily módon 
5 kategóriát állítottak fel, amelyek a munkahelyi ter-
helés 5 fokozatát képviselik, az igen feszült légkörtől 
(amikor a munkavállalókkal szembeni elvárások jóval 
meghaladják a teljesítésükhöz rendelkezésre álló lehe-
tőségeket) a kiegyensúlyozott helyzeten át (amikor 
az igények és az erőforrások összhangban vannak) 
egészen a munkahelyi igények bőséges kielégítésére  
való képességükig. Az adatok a 2015. évi felméré-
sekből származnak, az amerikai és a dél-koreai felvé-
telek megfelelő kiigazításaival.

Az eredmények közül a legfontosabb, hogy a dol-
gozók egyharmada munkahelyén mérsékelten vagy 
erőteljesen feszült légkörben tevékenykedik (átlago-
san 34%). Ezzel szemben 16%-nál az elvárások és a 
teljesítésükhöz szükséges lehetőségek egyensúly-
ban vannak, míg a fennmaradó 50%-nál erőforrásaik 
meghaladják a munkahely által támasztott igényeket. 
A munkahelyi terhelés mértéke országonként eltérő  
képet mutat: alacsony szintje a legkevesebb alkal-
mazottnál Norvégiában, Finnországban, az Egyesült 
Királyságban, Dániában és Írországban tűnt fel, viszont 
a munkavállalók 40%-ánál nagyobb hányadot érintő, 
feszült körülmények uralkodtak Portugáliában, Spanyol-
országban, Dél-Koreában, Törökországban és Görög-
országban (ahol az arány eléri a 65%-ot).

Társadalmi-gazdasági csoportok felől szemlélve 
megállapítható, hogy az alacsony iskolai végzettségű, 
a foglalkozásukhoz szükséges képzettség alacsony 
szintjével rendelkező alkalmazottak, valamint a mező-
gazdaságban, iparban és az építőiparban dolgozók 
körében a legnagyobb a valószínűsége, hogy erős 
munkahelyi terheléssel szembesülnek. A vizsgált 
országok súlyozatlan átlagával számítva az alacsony 
képzettségűeknél a feszült légkörben dolgozók aránya 
(22,2%) több mint ötszöröse a magas képzettségű 
alkalmazottak részesedésének (4,3%). Ugyanakkor 
megfordítva, a mérsékelt, illetve jelentős erőforrá-
sokkal rendelkező dolgozók aránya a magasan kép-
zetteknél több mint kétszerte nagyobb az alacsony 
képzettségű munkavállalókénál (65,4, illetve 29,6%).

A nemzetgazdasági ágazatok közül a mezőgaz-
daságban tevékenykedőknek csaknem a fele, 47% 
dolgozik feszültnek mondható körülmények között. 
Az igen feszült környezetben dolgozók 20,8%-os aránya 
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ebben az ágazatban csaknem 10%-kal haladja meg a 
teljes minta 11,1%-os mutatóját. Az igen feszült vagy 
mérsékelten feszült közegben dolgozók gyakori elő-
fordulása észlelhető az építőiparban (44,7%) és az 
iparban (44%). Ezzel szemben mind a piaci, mind a 
nem piaci szolgáltatások terén a munkahelyi terhelés 
magasabb szintje mellett dolgozók aránya alacso-
nyabb (32,5%, illetve 24,6%), az alkalmazottak mind-
két ágazatban jelentős erőforrásokról számoltak be 
(50,7%, illetve 59%).

A magasabb iskolai végzettséggel párhuzamosan 
csökken a munkahelyi terhelés mértéke. A felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezők mintegy kétharmada 
(66,1%) mérsékelt vagy jelentős erőforrásokat mond-
hat magáénak. A jelentős erőforrások előfordulása a 
felsőfokú végzettségűeknél csaknem háromszorosa 
a legalacsonyabb iskolai végzettséggel dolgozókénak 
(30,6%, szemben a 10,6-kal). Ezzel szemben az utóbbi 

kategóriába tartozók fele, 51,1% feszült körülmé-
nyek között dolgozik. A költségvetési szféra és a 
versenyszféra között ugyancsak jelentékeny különb-
ségek mutathatók ki, a jelentős munkahelyi terhelés 
az előbbiben 6,7%, míg a versenyszférában eléri a 
13%-ot. Ugyanakkor a nem és az életkor nem ját-
szik jelentősebb szerepet a munkahelyi feszültségek 
kialakulásában. A 2010 és 2015 közötti eredmények 
egybevetése nem tár fel számottevő eltéréseket 
a munkahelyi környezet minőségében: a feszült 
közegben dolgozók aránya 2 százalékponttal esett, 
míg az igen nagy terheléssel tevékenykedőké 0,6 
százalékponttal esett vissza. A feszült vagy igen 
feszült munkahelyi légkörben dolgozók aránya 5 év 
alatt feltűnően visszaesett Törökországban (16,1 száza-
lékponttal, 48,3%-ra) és Magyarországon (8 százalék-
ponttal 38,3%-ra mérséklődött).

HOLKA LÁSZLÓ
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Nemzetek pulzusszáma: a jóllét biometriai mérése
David G. Blanchflower – Alex Bryson: Taking the Pulse of Nations: a Biometric Measure 
of Well-being
NBER Working Paper, 29587. sz. 2021. december

URL: 10.3386/w29587

A jóllét megállapításában a szubjektív vélekedések kiegészítéseként sűrűsödik a biometriai indikátorok 
használata. A két tényező közötti összefüggések feltárása a szubjektív jóllét önálló mutatóként való 
értelmezését segíti elő. A szerzők a pulzusszám és a szubjektív jóllét kapcsolatát vizsgálják. A brit 
és a skót egészségfelmérés adatai alapján bemutatják, hogy az érverés gyakoriságának alakulása 
hasonló ívet ír le, mint mind a szubjektív jóllét, mind a megkérdezettek saját vélekedése egészségi 
állapotukról. A gyermekek fejlődésére vonatkozó longitudinális felmérésre támaszkodva nyomon 
követik az 1958-ban születettek kohorszának pulzusszámát meghatározó tényezőket 42 esztendős 
korukban, majd ugyanezt a korcsoportot vizsgálják 50, illetve 55 esztendős korában. A szakiroda-
lom eredményeinek kiterjedt felhasználásán alapuló következtetésük szerint tanácsos beilleszteni 
a biometriai adatokat a jóllét vizsgálataiba.

Tárgyszavak: jóllét, pulzusszám, ordinális skála

A közgazdasági kutatások hosszú időn keresztül 
mellőzték a szubjektív jóllét mutatójának 
felhasználását, meghagyva a kérdéskör vizsgálatát a 
pszichológiának – egészen 1978-ig, amikor Richard 
Freeman kimutatta, hogy a munkahellyel való 
elégedettség mértékével előre jelezhető az állá- 
sokat elhagyók száma. Majd Daniel Kahneman 
pszichológus (2002. évi megosztott közgazdasági 
Nobel-díj) munkássága nyomán mindinkább terjedt 
a mutató felhasználása a pszichológián túli terü- 
leteken, megteremtve a viselkedési közgazdaság- 
tani iskolát. Elősegítették ezt azok a kutatások, 
amelyek az időmérleg-felvételek alapján rekonst- 
ruálták a megkérdezettek napi időbeosztását, amit 
felerősítettek az első ízben Szentmihályi Mihály 
pszichológus által alkalmazott élménymintavételi 
eljárássá fejlődött felmérések eredményei (ezeket 
napjainkban okostelefonok segítségével végzik). 
A vizsgálatok mindkét változatából leszűrhető, hogy a 
megkérdezettek keresőtevékenységgel töltött idejüket 
napi tevékenységeik egyéb válfajaihoz viszonyítva 
jóval alacsonyabb szintűként rangsorolják.

Bár a jóllét mutatója polgárjogot nyert 2008-tól 
a Stiglitz-féle jelentés révén is (Stiglitz–Sen–Fitoussi 

[2010]), 2009-től a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) kiemelt témájaként is 
(Pomázi [2014]), előfordultak az indikátorral szembeni 
fenntartásokat hangoztató vélemények is, mondván: 
a jóllét mérésének eredményeiben előforduló 
szabályszerűségeket a jóllétre vonatkozó kérdések 
rendezett jellege mögött meghúzódó funkcionális  
szemlélet miatt lehetetlenség nem paraméteres  azono-
sítási eljárásokkal megismételni. A tanulmány szerzői 
szerint az ellenvéleményekkel folytatott vitában a 
szubjektív jóllét viszonylag könnyen feltárható muta-
tóit érdemes kiegészíteni egy biometriai indikátorral, 
nevezetesen a nem kevésbé egyszerűen mérhető 
pulzusszámmal. Előnye, hogy kardinális skálát alkot, 
és olyan biomarker, amely sok egészségi állapothoz 
kötődik, számos betegség előrejelzésére alkalmas.

A tanulmány a szakirodalom áttekintését a mun-
kával való elégedettség és a teljesítmények közötti 
összefüggést kimutató tanulmányokra történő uta-
lással kezdi. A szubjektív jóllét előrejelzésre való 
alkalmasságát rendszerint az egészségi állapotra 
gyakorolt hatásával szokás igazolni; előfordulnak 
a mutatónak az élettartamra, a sebek gyógyulására 
és a szív- és érrendszerre kifejtett okozati befolyását 
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szemléltető tanulmányok. A szubjektív jóllétre vonat-
kozó kutatások alapján a mutató sokrétűsége elle-
nére (mint amilyen a pillanatnyi hasznosság, illetve 
a belső motivációk okozta boldogság, vagyis az 
eudemikusnak nevezett, hosszabb időtávon érzé-
kelt boldogság közötti ellentmondás) megrajzolhatók 
bizonyos szabályszerűségek. Közülük az egyik leg-
meglepőbb a mutatónak a középkorúaknál észlel-
hető visszaesése, vagyis az életkor előrehaladtával 
U-alakú görbe vázolható. A nemek szerinti eltérések 
egyértelműek: a két nem közötti összehasonlítások 
alapján feltételezhető, hogy a nők szélsőségeseb-
ben értékelik saját boldogságukat, hajlamosabbak 
ennek fokozott érzékelésére éppúgy, mint hiányá-
nak mélyebb átélésére. Az Egyesült Királyság sta-
tisztikai hivatalának munkaerő-felmérést kiegészítő 
felvételéből az derül ki, hogy a nőkre az élettel való 
elégedettség magasabb szintje jellemző, emellett 
nagyobb értékességük tudata is, aggodalmakra való 
hajlamuk is.

A magasabb iskolai végzettségűek egészségi álla-
pota jobb az alacsonyabb iskolázottságúakénál, ám a 
felsőfokú végzettséget gyakran kíséri az élettel való 
elégedettség csekélyebb mértéke. A jövedelmi hely-
zet a végzettségtől függetlenül meghatározó tényező 
lehet. A magas vérnyomást biomarkerként alkalmazó 
egyik tanulmány szerint míg a jövedelem és az önbe-
valláson alapuló vérnyomás között nem jelentkezett 
összefüggés, ugyanez a minta az objektívan mért  
vérnyomás esetében a jövedelemmel párhuzamos 
emelkedést produkált. A keresőtevékenység és a 
szubjektív jóllét az utóbbi mutató dimenziójától 
függő eltéréseket vonultat fel. Habár a keresőtevé-
kenység negatív korrelációban áll az egyének jóllé-
tével (a rangsorban csak az ágynyugalmat igénylő 
betegség múlja alul), ám pozitívan és szignifikánsan 
kapcsolódik az élettel való elégedettséghez.

Számos tanulmány kimutatta, hogy az egész-
ségkárosító szokások, mint az italozás, dohányzás 
a szubjektív jóllét alacsonyabb szintjéhez kapcso-
lódnak. Ennek mintegy fordítottjaként elmondható, 
hogy az egészséges táplálkozás, mint zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztása, pozitív módon kapcso-
lódik a szubjektív jólléthez – s ugyanez igaz a test-
edzésre is. A mutató és a biometriai jóllét közötti 
összefüggések viszonylag feltáratlan területnek 
nevezhetők. A szerzők egyik korábbi munkájából 
kiderül, hogy a testtömegindex (BMI) a szubjektív 
jóllét alacsonyabb fokához köthető. További tanul-
mányok eredményei szerint a középkorúaknál észlelt 

krónikus fájdalmak egy évtizeddel később depresszi-
óban, érzelmi és pszichiátriai problémákban köszön-
hetnek vissza.

A pulzusszám és a jóllét kapcsolatát tanulmányozó 
csekély számú vizsgálat mögött az általános egész-
ségi állapot kérdése húzódik meg: az érverés foko-
zott gyakorisága (és a magas vérnyomás) a szív- és 
érrendszeri megbetegedések kockázati tényezőjé-
nek minősül. Egy finn felmérés azt mutatta ki, hogy 
a gyermekkorban (1980-ban) mért pulzusszám és a 
felnőttkori (2001) boldogságérzet között pozitív kor-
reláció áll fenn. Brit köztisztviselők adatainak alapján 
egy 2005-ben közzétett cikksorozat első elemének 
eredményei szerint az egy-egy munkanap folyamán 
ismételten elvégzett mérések arra utalnak, hogy a 
fokozott boldogságérzet alacsonyabb pulzusszámhoz 
kapcsolódik – ám csak a férfiak körében. A kapcsolat 
érvényesnek bizonyult, miután elvégezték a kontrollt 
az életkor, a munkahelyi beosztás, a dohányzás, 
a fizikai aktivitás szintje, a testtömegindex, és az álta-
lános egészségi állapot szerint.

Több hasonló témájú cikk rövid ismertetését 
követően a szerzők rátérnek saját eredményeik bemu-
tatására. Forrásaik között szerepelnek a brit egészség-
felmérésnek és skóciai megfelelőjének 1998 és 2018 
közötti adatai, a mintába 142 310, illetve 25 278 fő 
került be. A felvételek az egészségi állapot felmérése 
mellett kérdőív kitöltésével is jártak, amely tartal-
mazott a jóllétre vonatkozó pontokat. A feldolgozást 
előbb csupán demográfiai jellemzőket tartalmazó 
modellekkel végezték, majd kiterjesztették egészségi 
magatartásokat és biomarkereket tartalmazó model-
lekre – végül ezeket egybevetették a szubjektív 
jóllét azonos kovariánsaiból felépített modellekkel. 
A szubjektív jóllét elemeiként ebben az esetben az 
általános egészségi állapot minősége, a megkérdezett 
általi értékelése, az élettel való elégedettség, valamint 
a mentális jóllétet mérő skála (Warwick-Edinburgh 
Mental Wellbeing Scale) szerepelt.

Az elemzés a 70 év alatti népességet tartja szem 
előtt, mivel az alapkérdés a keresőképes korúak 
helyzete volt. Ezt követően beillesztették a vizsgá-
latba az 1958-tól zajló nagy-britanniai gyermekfej-
lődési vizsgálat 9000 résztvevőjének adatait – egy-
részt a 42–44 esztendős kohorsz vizsgálata végett, 
másrészt annak megválaszolására, miként alakult 
10-12 évvel később az ekkor mért pulzusszám hatása 
a keresőtevékenység, az egészség, az optimizmus és 
az élettel való elégedettség egyes állapotainak való-
színűségére.
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Az életkor előrehaladtával az érverés szaporasága 
80 esztendős korig fokozatosan csökken; alacso-
nyabbnak bizonyult a Londonban és Nagy-Britannia 
délnyugati részén élőknél. Magasabb volt az átmene-
tileg beteg egyéneknél, a tartós egészségkárosodást 
szenvedetteknél és a munkanélkülieknél; alacsonyabb 
értékeket mértek a magasabb iskolai végzettségű-
eknél. A házasságban élők pulzusa alacsonyabb, mint 
azoké, akik nem élnek párkapcsolatban.

A dohányosok pulzusa szaporább, akárcsak a sze-
szes italt naponta fogyasztóké – meglepő módon 
azoknak a pulzusa, akik nagyobb időközönként 

fogyasztanak alkoholt, alacsonyabb, mint azoké, 
akik egyáltalán nem élnek vele. A pulzusszám a jöve- 
delem emelkedésével párhuzamosan visszaesik. 
A szerzők elvégezték a longitudinális felmérés adata-
inak elemzését is, vizsgálva a keresőtevékenység elő-
fordulásának valószínűségét 55 esztendős korban, 
hozzárendelve a pulzusszám alakulásának mutatóját. 
Végkövetkeztetésük egyben javaslat is: a szubjek-
tív jóllétet mérő ordinális skála mellett a pulzusszám 
képviselte kardinális skála alkalmazását is ajánlják, 
amelynek igénybevétele napjaink eszközei mellett 
általánosan hozzáférhető.

HOLKA LÁSZLÓ

IRODALOM

 Pomázi, I. [2014]: Új irányok a társadalmi haladás és jóllét mérésében. Statisztikai Szemle, 2. sz. 180–193. o.
 Stiglitz, J. E. – Sen, A. – Fitoussi, J-P. [2010]: A Bizottság jelentése a gazdasági teljesítmény és a társadalmi fejlődés 

méréséről. Statisztikai Szemle, 3. sz. 305–320. o
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A helyváltoztatás kollektív rendszerességének 
magyarázata az „ismerős idegen” jelenségén 
keresztül
Yan Leng – Dominiquo Santistevan – Alex Pentland: Understanding collective regularity 
in human mobility as a familiar stranger phenomenon
Scientific Reports 11, 2021. 19444. sz. 1–9. o.

DOI: 10.1038/s41598-021-98475-x

A városlakók mindennapjaikban ismételten találkoznak olyan személyekkel, akik hozzájuk hasonlóan 
részei környezetüknek és akik nem teljesen ismeretlenek számukra, de nem is kötnek velük formális 
ismeretséget. Az ismerős idegenek jelenségének nagy léptékben történő feltárására Andorra törpe-
állam mobiltelefonjai hívásrészletező listáinak feldolgozása szolgált. Az ismerős idegenek találkozásai 
időbeli rendszerességének, a kollektív helyváltoztatás térbeli szerkezetének megismerésével árnyal-
hatók az információáramlásra, a várostervezésre vagy a járványok terjedésére vonatkozó felfogások.

Tárgyszavak: urbanizáltság, ismerős idegenek, járványmegelőzés

Az „ismerős idegen” a városi élet egyedülálló és tartós 
társadalmi jelensége. A hozzájuk fűződő kapcsolat 
ismérve, hogy a mindennapok rutincselekvései során 
találkozunk velük, de soha nem lépünk velük társadalmi 
érintkezésbe. Látens társadalmi hálózat keletkezik, 
amelyben a közvetlen érintkezés hiánya ellenére a 
közös térben mozgó résztvevők döntéseikkel hatnak 
egymásra, következtetéseket vonnak le a többiek 
magatartásából. Mivel a közterületek a járványok 
terjedésének helyszínei, a betegségek terjedése és 
a visszaszorításukra tett intézkedések hatékonysága 
szempontjából lényeges lehet az „ismerős idegenek” 
alkotta hálózatok megismerése.

Az ismerős idegenek fogalmát 1972-ben Stanley 
Milgram vezette be a szakirodalomba, egy autóbusz 
utasain végzett felmérésével. Ennek során megál-
lapította, hogy az ilyen személyekkel való kapcsola-
tok velejárói: egymás megfigyelése, az ismétlődés, 
valamint az érintkezés hiánya. A viselkedés jellem-
zőit a magatartásvizsgálatok kellő részletezettség-
gel feltárták. Ugyanakkor egyre nő az érdeklődés 
az emberek helyváltoztatásának rendszeressége 
és előrejelezhetősége iránt, ám a vizsgálatokat az 

adatok korlátozottsága gátolja. A szerzők az embe-
rek helyváltoztatásai során előforduló találkozások 
„országos” méretekben történő vizsgálatára Andorra 
városállamot szemelték ki. (Andorra lakosainak 
becsült száma 77 000 fő volt 2019-ben, a mintába 
a külföldi azonosítóval rendelkezők, így például a 
közeli síparadicsomot felkeresők kiiktatásával 54 758 
felhasználó került be.) A helyi mobilhálózat hívás-
részletező listáiból kiindulva alakították ki a kuta-
tások kereteit: idegenek közötti kapcsolatnak 
minősítették az olyan, azonos helyszínen létrejött 
találkozásokat, amelyek során a felek között nem 
jött létre közvetlen mobilkapcsolat. A Milgram által 
vázolt három tényező mintájára a vizsgálatban az 
egymás megfigyelésének megfeleltetett kritérium 
az lett, ha két felhasználót ugyanannál a mobilto-
ronynál azonosítottak, ugyanabban a 15 perces idő-
intervallumban; az ismétlődésé, ha több találkozás 
adódott ugyanannál a két felhasználónál, míg az 
érintkezés hiányát az egymásnak szóló hívások vagy 
sms-küldések hiánya képviselte. Az adatok a 2016 
áprilisa és júliusa közötti időszakból származtak; 
megfelelő szűréseket követően 2 781 791 felhasz-
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1. ábra: A találkozások időbeli megoszlása. Függőle-
gesen: találkozások gyakorisága (%), vízszintesen: 
a hét napjai (hétfő–vasárnap)
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nálót vizsgáltak, barátok, idegenek és ismerős ide-
genek szerinti szinteken párokba rendezve őket.

A vizsgálat célja az volt, hogy kiderüljön, azonosít-
hatók-e így felfogott ismerős idegenek nagy lépték-
ben is, és ha igen, milyen mintákkal jellemezhető a 
lappangó hálózatuk. A hívásrészletező listák egyszerre 
két hálózatra mutathatnak: a találkozásokra (hely-
változtatási hálózat) és a mobiltelefonos hálózatokra 
(társadalmi hálózat). A szerzők leszögezik, hogy tisz-
tában vannak vele, óvatosan kell kezelni a társadalmi 
hálózat ilyetén értelmezését: a mobilhálózat a társa-
dalminak csak helyettesítője lehet, az utóbbi ezeknek 
az adatoknak a hatókörén túl érvényesül (példaként 
hozzák fel azoknak a munkatársaknak az esetét, akik 
napi kapcsolatban állnak egymással, és soha nem 
adták meg egymásnak a telefonszámukat). További 
korlátot képvisel a mobiltelefonos hálózat adatfor-
rásként való használata, az ebből származó torzításo-
kat több módszertani tanulmány részletezi.

Az elemzés első lépéseként 
a találkozások időbeli rendsze-
rességét mérték fel. Kiindu-
lópontjuk szerint ezeket nem 
merő véletlenek vezérlik; a napi 
rutinok, a szokásokon alapuló 
cselekvések általában saját idő-
beli mintákat követnek. Ahhoz, 
hogy „országos” szinten feltár-
ják a személyes találkozásokat 
eredményező, egyéni szoká-
sokhoz igazodó helyváltozta-
tásokat, a szerzők az egyének 
rutinszerűen végzett mozgásai 
alapján kialakították egy egész 
hónapot átfogó találkozási 
hálózat vázlatát, amihez az egy-
mással találkozó minden egyes párnál megmérték 
a találkozási események között eltelt időt. Eközben  
megkülönböztetett figyelmet fordítottak azokra a 
párokra, amelyeknek a tagjai között korábban nem 
fordult elő közvetlen társadalmi érintkezés, akikre 
ezért alkalmazható az ismerős idegen kifejezés. 
Az ismerős idegenek jelensége megállapításának első 
lépéseként elemezték a találkozások időbeli rendsze-
rességét (hivatkozva a szakirodalom megállapítására: 
„a gyakoriság révén válnak az arcok környezetünk 
részévé”). Megállapítható, hogy a csúcsok munkana-
pokon fordulnak elő, délelőtt 9 és 12 óra, valamint 
délután 5 és 7 óra között. Sajátos eltolódás figyelhető 
meg a hétvégéken, amikor a találkozásokra délelőtt 

10 és 11 óra, valamint délután 3 és 6 óra között kerül  
sor –  és vasárnap hajnali 3 órakor kisebb torlódás 
következik be, fellebbentve a leplet az éjszakai élet 
történéseiről. A találkozások tanulmányozásából 
leszűrhető a következtetés, hogy a helyváltoztatás-
ban létezik időbeli rendszeresség, a munka és a lakó-
hely közötti közlekedés ismétlődő, rendszeres műve-
lete megnöveli annak valószínűségét, hogy az utazók 
találkoznak a számukra ismerős idegenekkel.

A találkozások térbeli megoszlását a mobiltor-
nyok körüli aggregált adatokkal mérték. Támpontként 
a földrajzi információs rendszerekben használatos 
„érdekes pontok” (Points of Interest, POI) szolgáltak, 
amelyek nevezhetők akár közkedvelt helyszíneknek is, 
és amelyek azonosíthatóságát az andorrai kormány 
bocsátotta a szerzők rendelkezésére, lehetővé téve, 
hogy valószínűsítsék minden toronynál a körzetében 
lehetséges tevékenységeket és ezek osztályozását. 
A besorolásoktól (és a megfelelő környezettől) függően 

az ismerős idegenek párjai közötti találkozások gya-
korisága nagyfokú változatosságot mutatott. Voltak 
tornyok, amelyek kevésbé népszerűek a találkozások 
szempontjából, ami az egyszeri és a többszöri találko-
zások közötti különbségtételre hívja fel a figyelmet. 
Arra is utal, hogy az emberek napi tevékenységei bizo-
nyos mobiltornyok köré csoportosíthatók, követke-
zésképpen a párba rendezett ismerős idegenek között 
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átlagosan több találkozásra kerül sor, mint máshol. 
A szerzők meghatározása szerint, ha egy pár tagjai 
között csupán egy találkozás jön létre, úgy ők nem 
ismerős idegenek egymás számára, hanem csupán 
egy-egy arc a tömegben, a felismerés esélye nélkül.

Ahhoz, hogy előre jelezzék az ismételt találko-
zások számát két lehetséges helyszín távolsága és 
népszerűsége alapján, a tömegszerű térbeli áramlá-
sok vizsgálatára szolgáló gravitációs modell legegy-
szerűbb változatát alkalmazták. Az ennek alapján 
készített becslés azt mutatta, hogy minél közelebb 
van egymáshoz két helyszín, annál nagyobb az ismé-
telt találkozás valószínűsége – és ugyanez érvé-
nyes a helyszínek közkedveltségének hatására is. 
Az érdekes pontok (POI), a hasznosnak vagy vonzó-
nak érzett helyszínek; az utazások lehetséges célja,  
illetve az adott helyen végzett tevékenységek szem-
pontjából ezeket 8 kategória szerint rendelték hozzá 
a mobiltornyokhoz (amennyiben egybevágtak a 
Voronoj-cellákkal), közöttük szerepelt a vásárlás, 
étteremlátogatás, természetjárás. Egymást követő POI 
találkozási helyszínek elemzéséből arra lehet követ-
keztetni, hogy a hasonló érdeklődésű emberek nagy 
valószínűséggel botlanak egymásba a következő, 
rokon vonású helyszínen, kiváltképp a természetjárás, 
a wellness, a rendezvények helyszínein és a nem 
turisztikai jellegű helyeken – a szerzők szerint ez arra 
utal, hogy a hasonló viselkedés (homofília) nem 
csupán társadalmi hálózatokban létezik, hanem a 
mögöttük meghúzódó ismerős idegen viszonyban is.

A következtetések levonása során a szerzők 
áttekintik az ismerős idegenek jelenségére vonatkozó, 
kisebb mintákon alapuló elméleti megfontolásokat. 
Megjegyzik: a találkozások mennyisége rövidebb 
társadalmi távolságok meglétére utal, de annak tisz-
tázása, hogy ezek mikor csapnak át közelebbi kapcso-
latokba, további vizsgálatokat igényel. Véleményük 
szerint közelebb lehet kerülni a sokáig arctalannak 
tekintett nagyvárosi egyének világának megértéséhez, 
ha alaposabb vizsgálatnak vetik alá, mely ponton 
kerülhetnek közelebbi kapcsolatba egymással egyrészt 
a naponta közlekedők (ingázók), másfelől, mikor alakul 
át a kapcsolat a hétvégi kimaradáskor létrejött talál-
kozók résztvevői között.

Az ismerős idegenek közötti találkozások mintá-
inak felvázolásával kapott eredmények a járványok 
megfékezésében is szerephez juthatnak. Részben,  
mert azonosíthatók a nagyszámú találkozásra alkalmat 
nyújtó helyszínek. A szerzők felhívják a figyelmet: 
a nagyszámú találkozások helyszínei nem feltétle-
nül azonosak a sokaság áramlásának helyszíneivel, 
aminek oka, hogy az első esetben azonos vagy közel 
azonos időpontokban létrejövő találkozások fordul-
nak elő, míg a másodikban az áramlás időbeli elosz-
lása is lehetséges.
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