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Kutatási kérdés: 

Mely tényezők magyarázták a koronavírus okozta halálozások területi különbségeit 

Magyarországon a pandémia első két évében?

Az előadás felépítése:

I. Mit látunk? – Járási szintű halálozás

II. Mit tudunk? – Szakirodalmi áttekintés

III. Mit gondolunk? – Elméleti keret a lehetséges okok rendszeréről

IV. Mivel számolunk? – Adatbázis bemutatása

V. Mivel magyarázunk? – Magyarázó változók bemutatása

VI. Mit találtunk? – Eredmények

VII. Hogyan tovább? – Kutatás folytatása

Agenda



I. Járási szintű halálozás

Van ami érthető(bb):

• Fővárosi régió (kisebb)

• Nyugat-Dunántúl (kisebb)

• Észak-Magyarország 

(nagyobb)

Van ami kevésbé:

• északkeleti határ mentén

• délnyugati határ mentén



Hazai COVID-19-halálozások területi mintázatával kapcsolatos főbb állítások:

• Ellentétes mintázat a fertőzések és a halálozások között (Oroszi et al. 2022)

• Háromszoros különbség a fertőzés okozta halálozásban (Páger et al. 2021).

• Vas és Nógrád megyét érintette leginkább a többlethalálozás, legkevésbé Budapestet

és Pest megyét (Ferenci – Tóth 2022).

• Nőtt az oltatlan áldozatok aránya a településhierarchia alacsonyabb szintje felé

haladva (Szabó 2022)

Egyéb megközelítések:

• Egymás utáni hullámok vizsgálata (Páger et al. 2021, Uzzoli 2021)

• Többlethalandóság időbeli változása (Bogos et al. 2021, Ferenci 2021, Páldy – Bobvos 2021, Tóth

2022, Vitrai 2022)

II. Szakirodalmi áttekintés



III. Elméleti keret

I. MEGBETEGEDÉS

Fertőzöttségi adatok

II. HALÁLOZÁS

EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOT

• Idősek aránya
• Várható 

élettartam
• Nők és férfiak 

aránya

INFRASTRUKTÚTA

• Betöltetlen házi-
orvosi praxisok 
száma

VISELKEDÉSI 
MINTÁK

• Álláskeresők 
száma

• Adóköteles 
jövedelem

VÉDŐOLTÁS

Oltottsági 
adatok



• Kormányzati portál (koronavirus.gov.hu) - Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által

összeállítva

• Közölt mortalitási adatok: összes és új haláleset száma, elhunytak neme/életkora/társbetegségei

• Mortalitási adatok közlése 2020. március 4-től

• 2021. június 10-ig: napi szinten

• 2021. június 11. – 2022. április 30-ig: hétköznapokon

• 2022. május 1-től: heti szinten

• Területi bontás: országos és Budapest-vidék, de…

• Civil szervezetek adatigénylése alapján települési összesített mortalitási adatok közlése (NNK

adatok):

• K-Monitor alapján: 2020. március 4. – 2021. március 4. között (többszöri frissítés után 2021.

december 31-ével lezárva)

• Átlátszó.hu alapján: 2021. február 1. – 2022. január 31. között

• K-Monitor és Átlátszó.hu adatbázis összehangolása: teljes adatbázis 2020. március 4. és 2022.

január 31. között

• Átlátszó.hu: elhunytak átoltottságára vonatkozó 2021. évi adatok (nincs feldolgozva!)

• Fertőzöttek számára vonatkozó adatbázis: 2020. március 4. – 2021. december 31. között

IV. Adatbázisok



V. Magyarázó változók

MEGBETEGEDÉS

• Fertőzöttek száma



V. Magyarázó változók
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• Születéskor várható élettartam 
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• A nők és a férfiak várható 

élettartama között különbség



IV. Magyarázó változók
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EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTR.
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VI. Magyarázó változók

MEGBETEGEDÉS

• Fertőzöttek száma

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

• 65 év felettiek aránya

• Nők és férfiak aránya

• 65 feletti nők és férfiak aránya

• Születéskor várható élettartam 

(2019)

• A nők és a férfiak várható 

élettartama között különbség

EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTR.

• Népsűrűség

• Intenzív ágyak száma

• Távolság a megyeszékhelytől

• Betöltetlen háziorvosi praxisok 

száma

VISELKEDÉSI VÁLTOZÓK

• Regisztrált álláskeresők

száma

• Egy adózóra jutó szja-bevétel



V. Eredmények: Klaszteranalízis

KLASZTER VÁLTOZÓK:

• Covid-19-halálozás, 

• 65 év felettiek aránya

• Nők/férfiak aránya (65+)

• Születéskor várható élettartam 

(nők, férfiak külön)

• Hiányzó háziorvosi praxisok

• Álláskeresők száma

• Egy adózóra jutó jövedelem

CSOPORTPOK:

1: Legfejletteb járások és megye-

székhelyek (pl. Győr, Veszprém)

2: Kedvező helyzetű járások és me-

gyeszékhelyek (Pécs, Szeged, Eger, 

Debrecen, Szombathely)

3: Átlagos helyzetű járások  és 

kevésbé fejlett megyeszékhelyek 

(Miskolc, Nyiregyháza, Békéscsaba, 

Kaposvár)

4: Megyeszékhelyek körül és rossz 

gazdasági helyzetű járások 

5. Kedvezőtlen demográfiai helyzetű 

járások



V. Eredmények: regressziós vizsgálat



• Térökonometriai modellek használata

• A magyarázó változók körének bővítése

• Hozzáférés az egészségügyhöz

• Oltottsági adatok

VI. További kutatási irányok



Köszönjük a figyelmet!



VI. Eredmények: regressziós vizsgálat


