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Vezetői összefoglaló 

 

Kutatómunkánk témaköre a Happy Planet Index módszertan székelyföldi alkalmazása és a 

régió lakossága boldogságérzetének felmérése volt. 

A statisztikai adatok feldolgozása mellett 1422 személy kitöltött egy kérdőívet is, amely 

hozzásegített, hogy felmérjük a székelyek boldogságérzetét 2018. február hónapjában. 

Az interneten elérhető kérdőív mintája nem reprezentatív. 

A kitöltött kérdőívek alapján a székelyek a Cantril boldogsági skálán 6,97 pontot érnek el a 

maximális 10-ből. 

Jelen írás a boldogság és jólét témáját járja körül úgy makrogazdasági és statisztikai, mint 

emberi jóléti szempontból. Bemutatjuk az egy főre jutó GDP ranglistákat, az emberi fejlettség 

indexét (HDI), a világ boldogságjelentését (World Happiness Report) és a boldogbolygó indexet 

(HPI). 

Egy külön fejezet méri fel a székelységnek az élet különböző területein érzékelt állapotát is. 

 

1. Bevezető - A kutatás ötlete és alapvető hipotézise 

Március 20 a boldogság világnapja. Ilyenkor feltevődhet a kérdés, hogy ki mennyire boldog a 

világon. Hogyan mérhető a boldogság? Ki mondja meg, hogy boldogok vagyunk-e? A körülöttünk 

élők boldogabbak-e, mint mi? Mit jelent a magas életszínvonal, és mit jelent a jólét? A pénz nem 

boldogít? Létezik-e „nemzeti boldogság”? Lehet-e egy ország boldog vagy boldogtalan? Ha igen, 

milyen különbségek lehetnek az országok között, és melyek lehetnek a meghatározó tényezők az 

eltérésekben? Talán a gazdasági fejlettség vagy a kulturális értékrendszer különbségei?
1
 

A világon több szervezet is foglalkozik boldogságkutatással, akár az interneten is elérhetők 

nemzetközi összehasonlítások. Ezekben rákereshetünk a világ bármelyik országára, de a kutatások 

nincsenek lebontva régiókra vagy népcsoportokra. Kutatásunk
2
 egy első lépés a székelyek 

boldogságának felmérésére nemzetközileg használt módszertan segítségével, helyi kérdőíveket 

felhasználva. 

A kutatás hipotézise: 

H1: Az etnikailag és kulturálisan a magyarsághoz kötődő, de területileg Románia közepén 

élő székelyek boldogságérzete és az élettel való elégedettsége a romániai és magyarországi értékek 

között helyezkedik el. 

A legutóbb 2016-ban publikált bolygónk boldogságindexe alapján Románia
3
 28,8-as index- 

értékkel a világranglista 55. helyét, míg Magyarország
4
 26,4-es indexértékkel a lista 69. helyét 

foglalta el a felsorolásban szereplő 140 ország közül. Ugyanabban a publikációban az aktuális 

élethelyzettel való elégedettség Cantril-skáláján Románia 5,2-es indexértékkel a világranglista 73. 

helyét, míg Magyarország 4,7-es indexértékkel a lista 94. helyét foglalta el a felsorolásban szereplő 

                                                 
1
 Fromann Richárd: Nemzetek boldogsága és annak forrása az Easterlin-paradoxon tükrében 

2
 A kutatás ötlete az Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetségének ügyvezetőjében, Györgyei 

Szabó Magdolnában merült fel. A kutatás anyagi támogatását a szekelyhon.ro vállalta magára, amiért 

köszönetet mondok nekik 
3
 http://happyplanetindex.org/countries/romania 

4
 http://happyplanetindex.org/countries/hungary 
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140 ország közül. 

 

2. Módszertan és mintavétel – A reprezentativitás korlátai 

A kutatásban egyaránt felhasználásra kerültek primer és szekunder adatok. 

A Világbank statisztikai adatbázisából a vásárlóerő-paritásra átszámolt
5
, amerikai dollárban 

kifejezett GDP-re vonatkozó adatokat használtam fel a 2016-os év vonatkozásában, mert ezek voltak 

a legfrissebb teljes körű adatok. 

Az európai összehasonlításokhoz az Eurostat GDP adatait használtam fel, ugyancsak a 2016-

os évet véve alapul. 

A romániai régiókra és megyékre vonatkozó GDP-adatokat a Román Statisztikai Intézet, 

illetve a Nemzeti Prognózis Bizottság honlapjairól töltöttem le. Mivel ezek új román lej (RON) 

árfolyamon voltak kifejezve, százalékosan arányítottam az országos adatokhoz, és így kaptam meg az 

EUR- és USD-adatokat. 

Az emberi fejlettségi indexet az ENSZ honlapjáról töltöttem le, és az ő listáikat használtam. 

Ugyanezt tettem a világ boldogságjelentésének az adataival. A Román Statisztikai Intézet nem 

publikál regionális GNI-adatokat. Ezért az emberi fejlettségi index kiszámításához nem állt 

rendelkezésemre elég adat.  Az országos GDP százalékosan visszaosztott aránya alapján becsült GNI- 

adatok ezért csak megközelítőnek tekintendők. 

A munka legnagyobb hányadát a Happy Planet Index (HPI) módszertanának alkalmazása 

tette ki. A legfrissebb HPI-adatokat 2016-ban publikálták, 2012-es és 2015-ös adatokat felhasználva. 

(A Gallup Cantril-skálán mért boldogságérzet kutatása és a teljes körű ökológiailábnyom-kutatások 

2012-ben készültek el.) Ez jelenti az első korlátját az adatfelvételnek. A székelyföldi 

boldogságérzetet 2018 februárjában kérdeztük le, és ezeket az eredményeket hasonlítjuk össze a 

National Footprint Accounts 2012-es világadataival. 

Az időkorlát miatt a lekérdezés csak egy interneten terjesztett kérdőívvel történt. Az 1429 

kitöltött kérdőíven voltak ismétlődő e-mail-címek, így lehetséges, hogy a kitöltőket a közöttük 

kisorsolt wellness hétvége motiválta. Az azonos e-mail-címről érkezett és teljesen azonos válaszokat 

kiszűrtem, így 1422 érvényes kérdőívem maradt. Az opcionális e-mail-címet meg nem adó kitöltők 

komolyságára nincs garanciánk. Ugyanakkor az Európai Bizottság által közölt adatok szerint 

Romániában 2017-ben a háztartások csupán 76,4%-a rendelkezett otthoni internetkapcsolattal, ami 

ugyancsak korlátot emel az adatok reprezentativitásának útjába. Az internetkapcsolattal nem 

rendelkező személyek bevonására a boldogságkutatásba kiterjedtebb, több erőforrással rendelkező 

kutatásokat kellene még elvégezni. 

Az is vita tárgyát képezi, hogy mit tekintünk Székelyföldnek, és kiket tekintünk 

székelyeknek. A kérdőív önbevalláson alapult, tehát a kitöltők 15 évnél idősebb székelyeknek 

vallották magukat. Az életkort a Gallup felmérésével való összehasonlíthatóság miatt tűztük ki 15 

évre, területileg pedig a Székely Nemzeti Tanács tervezetében szereplő székek területén levő 

településeket vettük figyelembe. 

A hivatalos statisztikai adatok nem ismerik a székeket, így a hivatalos adatokból számolt 

statisztikákban az egész Maros megye megjelenik, amelynek a legutóbbi (2011) népszámlálás szerint 

36,46% magyar lakosa volt, és azok sem laknak mind Marosszék településein. 

                                                 
5
 Mivel a különböző termékek és szolgáltatások árarányai országonként eltérnek, a statisztikában a vásárlóerő-

paritás-számításokkal teszik őket összehasonlíthatóvá 
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A kérdőívünk kitér az önismereti- és coaching-képzéseken használt életkerékmodell 

kérdéseire, illetve a testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottsággal kapcsolatos kérdésekre, amelyek 

alapján sokkal mélyebb ismereteket kaphatunk Székelyföld lakóinak jelenlegi állapotáról. 

 

2.1. A minta összetétele 

A kérdőívekből az ismétlődések és az érvénytelen válaszok kiszűrése után 1422 tartalmilag 

helyes válasz maradt. 

 

1. Táblázat – A válaszadók lakhelye 

Lakhely Válasz 

 

Bardóc-

Miklósvárszék 
16 

Csíkszék 574 

Gyergyószék 124 

Kézdiszék 67 

Marosszék 90 

Orbaiszék 3 

Sepsiszék 107 

Udvarhelyszék 441 

  1422 

 

A kérdőívet kitöltő személyek lakhelyét tekintve feltűnő, hogy a Hargita megyéhez tartozó 3 

szék (Csíkszék, Gyergyószék, Udvarhelyszék) lakói 1139, míg az összes többiek együtt 283 

kérdőívre válaszoltak. Ilyen körülmények között a kutatás eredménye végül nem tekinthető 

reprezentatívnak. Tudományos érvényű megállapításokhoz a módszertant betartva a kutatást meg 

kellene ismételni kérdezőbiztosokkal. Ugyanakkor a minta elemszám nagysága miatt már egészen jól 

lehet a székelység boldogságérzetére megközelítéseket tenni.  

 

2. Táblázat – A válaszadók munkaviszonya 

Tanuló /diák 150 

 

Munkanélküli 24 

Háztartásbeli 36 

Alkalmazott 883 

Gazdálkodó 9 

Vállalkozó / cégtulajdonos 183 

Nyugdíjas 82 

Egyéb 55 

  1422 

 

 

A kérdőívet túlnyomórészt alkalmazotti státuszban álló személyek töltötték ki és aránylag 

kevés nyugdíjas. Itt további kérdés lehet, hogy miért nem terjed az internethasználat a nyugdíjasok 

körében? 
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3. Táblázat – Egy főre jutó jövedelem a válaszadók háztartásában 

999 RON alatt 300 

 

1000 - 1999 RON között 751 

2000 - 2999 RON között 234 

3000 RON fölött 137 

  1422 

 

A kérdőívet kitöltők egy főre jutó jövedelme 985 esetben 1000 és 3000 RON között volt, ami 

megfelel a romániai átalagnak. A kutatások kiterjesztésekor a skálát 500 lejes lépcsőkre kellene 

felosztani a pontosabb adatnyerés végett. 

 

4. Táblázat – A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

Férfi 654 

 

Nő 768 

 
1422 

 

A hivatalos statisztikai adatok szerint a székelyföldi megyékben a lakosság megoszlása 

50,69% nő és 49,31% férfi. A kitöltött kérdőívek mintájában az 54% nő a női nem képviselőit 

túlreprezentáltakká teszi. 
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5. Táblázat – A válaszadók iskolázottsága 

nincs 4 

 

elemi 16 

középiskola 472 

felsőfokú 907 

doktori 23 

  1422 

 

A kérdőív kitöltőinek kétharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ami túlreprezentálja 

őket az országos adatokhoz képest. A 2016-os adatok szerint a Romániában munkahellyel 

rendelkezők 20,55%-nak volt felsőfokú végzettsége és 38,33%-nak középiskolai végzettsége. 

 

6. Táblázat – A válaszadók lakóhelytípusa 

Városi 947 

 

Vidéki 475 

 1422 

 

Arra a kérdésre, hogy a kitöltők városban laknak-e, a válaszadók kétharmada adott igenlő 

választ. Ez egyrészt túlreprezentálttá teszi a városiakat a mintában. Ugyanakkor valószínűleg falusi 

környezetben az internet kevésbé elterjedt, ami akadályozta a kérdőívhez való hozzáférést. 
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7. Táblázat – A válaszadók hányan élnek egy háztartásban? 

egyedül él 116 

 

2 378 

3 356 

4 442 

5 vagy több 130 

  1422 

 

A kérdőívben rákérdeztünk arra is, hogy hányan élnek egy-egy háztartásban. Az 5 vagy több- 

tagú, egy fedél alatt élő családok kis száma azt mutatja, hogy a 3 vagy több gyermekes családmodell 

nincs nagyon elterjedve Székelyföldön. 

 

 

 

3. A Székely Boldogság Index 

3.1. Az önértékelésen alapuló index a kérdőívek alapján 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózata (United Nations Sustainable 

Development Solutions Network) minden évben közzétesz egy jelentést, amelyben egyes országok 

lakóinak boldogságérzetét hasonlítja össze. 

A jelentés mindig tartalmaz egy egyszerűsített meg egy komplexebb listát. Az első ország-

sorrend egy Gallup-felmérésen alapul. 

A megélt jólét (experienced wellbeing) egy úgynevezett Cantril-skálán méri a 

boldogságérzetet. Arra a kérdésre válaszolnak a felmérésben résztvevők, hogy: „Képzeljen el egy 

létrát, amelynek a lépcsőfokai a legaljától a legfelső fokig 0-tól 10-ig vannak megszámozva. 

Tételezzük fel, hogy egy fokon állva, felfelé lépve elégedettebb lesz az életével, lefelé lépve 

elégedetlenebb. Melyik lépcsőfokot érzi a legközelebbinek a jelenlegi élethelyzetében?” A GALLUP 

intézet felmérésében 15 évnél idősebb személyeket kérdeznek meg, országonként 1000 főt. 
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Ugyanezt a kérdést tettük fel kérdőívünkben mi is. A kérdőívre 1422 érvényes válasz érkezett 

az alábbiak szerint: 

 

8. Táblázat – A Cantril-létrán elért válaszok a Székelyföldön kitöltött kér-

dőíveken 

A boldogság 

létrafoka 
Válaszok aránya 

 

0 0,49% 

1 0,84% 

2 0,98% 

3 3,59% 

4 4,43% 

5 9,21% 

6 11,11% 

7 23,14% 

8 29,25% 

9 12,66% 

10 4,29% 

Összesen: 100,00% 

Átlag: 6,97 

Szórás: 1,85 

Saját számítás a kérdőívek feldolgozásából 

 

A listában a hivatalos statisztikai adatokhoz képest több a nő, a felsőfokú végzettségű és a 

városi lakos. A 6,97 indexérték körüli 1,85 szórás az átlagtól való átlagos eltérést jelenti, tehát a 

legtöbb válaszoló 5,12 és 8,82 között értékelte jelenlegi boldogságát. 

A 2018-as World Happiness Report-jelentés március 20-án, a boldogság világnapján jelenik 

meg, de adatai elérhetők az interneten. A 2017-es év adatai közé összehasonlításképpen beszúrtam a 

kérdőíven elért fentebbi eredményt. 

 

9. Táblázat – A legboldogabb és legboldogtalanabb országok, va-

lamint szomszédjaink a 2018-as listán 

 
Ország Életlétra 

1 Finnország 7,79 

2 Dánia 7,59 

3 Norvégia 7,58 

18 USA 6,99 

 Székelyföld 6,97 

19 Belgium 6,93 

47 Románia 6,09 

48 Magyarország 6,07 

77 Moldávia 5,33 

87 Szerbia 5,12 

90 Bulgária 5,10 

119 Ukrajna 4,31 

139 Jemen 3,25 

140 Dél-Szudán 2,82 

141 Afganisztán 2,66 

Forrás: World Happiness Report 2018 és saját számítás 
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A jelentésből kiolvasható trendek is az utóbbi évekből: 

 

 
 

 

Év Bulgária Magyarország Moldávia Románia Szerbia Ukrajna 

2010 3,91 4,73 5,59 4,91 4,46 5,06 

2011 3,88 4,92 5,79 5,02 4,82 5,08 

2012 4,22 4,68 6,00 5,17 5,15 5,03 

2013 3,99 4,91 5,76 5,08 5,10 4,71 

2014 4,44 5,18 5,92 5,73 5,11 4,30 

2015 4,87 5,34 6,02 5,78 5,32 3,96 

2016 4,84 5,45 5,58 5,97 5,75 4,03 

2017 5,10 6,07 5,33 6,09 5,12 4,31 

Forrás: World Happiness Report 2018 és saját számítás 

 

Az adatok azt mutatják, hogy Romániában és a vele határos országokban, Ukrajnán és 

Moldávián kívül, a boldogságérzet folyamatosan növekszik az utóbbi években. 

Richard Easterlin már 1974-ben felhívta a figyelmet arra a meglepő jelenségre, hogy bár egy 

adott országban a gazdagabbak általában elégedettebbek az életükkel, boldogabbnak mondják 

magukat a szegényebbeknél, de a gazdasági növekedés nem vagy nem szükségszerűen korrelál az 

emberek boldogságérzetével, sem individuális, sem makroszinten. Álláspontja szerint tehát 

önmagában a GDP növekedése nem teszi boldogabbá az embereket. Easterlin azt állítja, hogy az 

anyagi javakban mért növekedés és a szubjektív jóllét között legfeljebb együtt járásról beszélhetünk, 

de semmiképpen sem oksági kapcsolatról. Ezt a látszólagos vagy valós ellentmondást nevezzük 

Easterlin-paradoxonnak.
6
 

Az egyéni és nemzeti szintű boldogság definíciója és ennek következtében mérése is 

sokféleképpen határozható meg. A boldogság legtöbbet használt és legelfogadottabb tudományos 

megnevezése a „szubjektív jóllét”, rövidített formában: SWB (Subjective well-being). Diener és 

munkatársai szerint a szubjektív jóllét azt mutatja, hogy az emberek hogyan, milyen módon értékelik 

a saját életüket mind kognitív, mind affektív síkon (Diener et al. 1999: 276-302). Ennek alapján az a 

                                                 
6
 Fromann Richárd: Nemzetek boldogsága és annak forrása az Easterlin-paradoxon tükrében 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A környező országok utóbbi évei 

Bulgária Magyarország Moldávia 

Románia Szerbia Ukrajna 
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személy rendelkezik magas szubjektív jólléttel, aki az életét kielégítőnek látja, és pozitív érzelmeket 

gyakran, negatív érzelmeket ritkábban él meg. 

A lehetséges 10-ből 6,97-es érték valószínűleg nem magyarázható csak a minta 

reprezentativitásának hiányával, hanem összefügg az Easterling-paradoxonnal is. A magas, érzékelt 

boldogságérzés okaira keresünk választ a következő oldalakon, áttekintve a boldogság összetevőit és 

az azokat befolyásoló tényezőket. 

Az érzékelt jóléten kívül a kedélyállapotra és a jövőképre is rákérdeztünk. 

 

10. Táblázat – Hogyan látja a jövőt? A boldogságát tekintve me-

lyik fokon fog állni 5 év múlva? 

0 0,42% 

 

1 0,98% 

2 1,41% 

3 2,32% 

4 2,67% 

5 6,40% 

6 7,67% 

7 11,39% 

8 24,54% 

9 28,41% 

10 13,78% 

Összesen: 100,00% 

Átlag: 7,69 

Szórás: 2,00 

 

Amennyiben a jelenlegi boldogságérzet 6,97 volt, a jövőre vonatkozó 7,69-es várakozás azt 

mutatja, hogy a kérdőívet kitöltők még a jelenleginél is optimistábbak a jövőt illetően. 

 

11. Táblázat – Leggyakrabban (nem a jelen pillanatban) milyen a 

kedélyállapota? Ha az előző szakaszban említett létrán 0 a 

mély depresszió és 10 a maximális eufória, akkor jelenleg a lét-

ra melyik fokán áll általános kedélyállapotát tekintve? 

0 0,35% 

 

1 0,91% 

2 0,91% 

3 2,53% 

4 3,80% 

5 9,99% 

6 11,25% 

7 25,67% 

8 30,59% 

9 11,95% 

10 2,04% 

Összesen: 100,00% 

Átlag: 6,95 

Szórás: 1,72 

 

A boldogságérzet 6,97 indexe mellett a kedélyállapot szinte azonos pontszámokat kapott, a 
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6,95-ös érték csak 0,02 pont különbség 1422 embernél. 

A boldogságkutatással foglalkozó vizsgálatok több esetben is azt mutatták ki, hogy valójában 

nem a gazdasági, hanem a kulturális dimenzióban kell keresni a boldogság meglétének vagy 

hiányának az okát
7
. 

A World Happiness Report komplexebb listája mélyebben utánanéz a vizsgált országok 

társadalmi-gazdasági helyzetének. A vizsgált mutatók között van: 

-  az egy főre jutó GDP (Bruttó Hazai Termék); 

- az egészségesen eltöltött évek szám (a születéskor várható élethosszt korrigálják az 

egészségügyi statisztikákkal); 

- a társadalmi segítőkészség; 

- a választás szabadságának érzete; 

- a nagylelkűség; 

- a korrupció érzékelése 

 

Az Egészségügyi Minisztérium adatai nem álltak rendelkezésemre, a többi mutatószámra rá 

tudtunk kérdezni a kérdőívünkben. 

 

12. Táblázat –Ha bajba kerül, vagy problémája adódik, 

van-e valaki a családjában vagy a közvetlen környezeté-

ben, akinek a segítségére vagy támogatására számíthat? 

Igen 1385 

 

Nem 37 

  1422 

 

A válaszadók túlnyomó többsége baj esetén bízik a környezete támogatásában, és számít 

rájuk. Valószínűleg ez is magyarázza a Székely Boldogság Index vártnál magasabb értékét. 

  

                                                 
7
 Fromann Richárd: Nemzetek boldogsága és annak forrása az Easterlin-paradoxon tükrében 
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13. Táblázat –Szokott-e pénzzel vagy önkéntes munkával segíteni a rászoru-

lóknak, esetleg a rászorulókat támogató szervezeteknek? 

Ha időm és/vagy anyagi helyzetem enge-

di, szívesen szoktam segíteni. 

 

Mindig segítek, ha kérnek. Nem tudok 

nemet mondani. 

Néha adok egy kevés pénzt, de nem szok-

tam önkéntes munkát végezni. 

Pénzzel és önkéntes munkával is szoktam 

támogatni őket, ha meggyőznek kérésük 

jogosságáról. 

Ritkán. Ha rokonom vagy ismerősöm 

támogatja őket, és ő kér fel. 

Soha. Nem hatódom meg az ilyen kéré-

sektől. 

Soha. Ők a felelősek azért, amiért bajba 

jutottak 

Természetesen. Én is tagja vagyok egy 

ilyen szervezetnek. 

 

A legtöbb válaszadó személy szokott segíteni a rászorulókon. Harmaduk csak pénzzel, de 

harmaduk akár önkéntes munkával is, tehát létezik Székelyföldön társadalmi szolidaritás. 

. 

 

14. Táblázat – Úgy érzi, hogy van elég választási szabadsága, 

amikor fontos élethelyzetekben kell döntenie? 

Igen 1058 

 

Nem 364 

  1422 

 

Azt viszont meglepőnek találom, hogy Székelyföldön az emberek negyede úgy érzi, hogy 

nem rendelkezik a választás szabadságával. 

 

15. Táblázat – Korruptnak tartja-e a kormányzatot? 

Igen 1331 

 

Nem 91 

  1422 

 

A válaszokból az látszik, hogy a lakosság szinte egyhangúlag korruptnak tartja a 
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kormányzatot. 

 

16. Táblázat – Korruptnak tartja-e a székelyföldi politikusokat? 

Igen 1088 

 

Nem 334 

  1422 

 

A székelyföldi politikusok korruptságának megítélése nem annyira rossz, mint a 

kormányzaté, de az, hogy a lakosság háromnegyede nem tartja őket tisztességesnek, eléggé rossz 

fényt vet rájuk. 

 

17. Táblázat – Korruptnak tartja-e a székelyföldi üzlet-

embereket? A helyi gazdasági életben csak korrupci-

óval lehet érvényesülni? 

Igen 845 

 

Nem 577 

  1422 

 

A vállalkozói réteg és az üzleti szféra negatív megítélése negatívan hathat a vállalkozási 

kedvre és a gazdaság fejlődésére. Ez is egy olyan terület, amin változtatni kellene. 

 

3.2.  A boldog és kiegyensúlyozott élet egyéb összetevői 

A következőkben az érzékelt 6,97-es boldogságot vizsgáltam meg a feltételezett összetevőire 

bontva. 

Önismereti szemináriumokon és coaching során sokszor szokták az emberek helyzetét az 

úgynevezett életkerék modellel felmérni. Ez egy olyan önismereti eszköz, mely segít megtalálni az 

élet azon szegmensét, melyben változtatásokra, fejlődésre van szükség. A kerék az élet körforgását 

szimbolizálja, az érzéseket, az érzetet, az értelmezést, majd az ezekből adódó szándékolt célt és az 

odavezető cselekvést a kerék szimbolikus küllői jelképezik. 

Az életkerék megrajzolásakor elegendő elképzelni, hogy az egyes területeken milyen volt 

boldognak, elégedettnek lenni. Ez a viszonyítási pont, azaz 100 %. Ez az érzés az etalon, ehhez kell 

hasonlítani a pillanatnyi élethelyzetre vonatkozó érzetet. A küllők különféle életterületet jelképeznek, 

melyeken be kell jelölni a jelenlegi állapotot. 

  



17 

Egy lehetséges életkerék tengelyei 

 
Forrás: http://verto.blog.hu/2011/02/25/az_onismereti_kerek 

 

A kérdőív néhány kérdése a boldog és kiegyensúlyozott élet összetevőire vonatkozott. Akkor 

nevezhetünk valakit boldognak és kiegyensúlyozottnak, ha mindegyik területen nagyjából egyforma 

pontszámot ér el. Ha valahol a pontszámok alacsonyabbak, azokra a területekre jobban oda kell 

figyelni, és azokat kell fejleszteni. 

 

18. Táblázat – Hogyan érzékeli a 

szakmai pályafutását? Jelenleg melyik 

fokon áll karrier szempontjából? 

 

19. Táblázat – Hogyan érzékeli az 

egészségi állapotát? Jelenleg melyik fokon 

áll egészségileg? 

  
Átlag 6,28 Átlag 7,79 

Szórás 2,38 Szórás 1,91 

 

  

http://verto.blog.hu/2011/02/25/az_onismereti_kerek
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20. Táblázat – Milyeneknek érzi a 

baráti kapcsolatait? Jelenleg melyik 

fokon áll az emberi kapcsolatokban? 

 

21. Táblázat – Milyennek érzékeli a 

természeti környezetet, amely körülveszi? 

Jelenleg melyik fokon áll a környezetével 

való kapcsolatban? 

  
Átlag 7,26 Átlag 7,42 

Szórás 2,08 Szórás 1,84 

 

 

22. Táblázat – Megfelelő kikapcso-

lódási és szórakozási lehetőségei van-

nak? Jelenleg melyik fokon áll a ki-

kapcsolódás és szórakozás terén? 

 

23. Hogyan érzékeli az anyagi helyze-

tét? Jelenleg melyik fokon áll anyagilag? 

  

Átlag 6,25 Átlag 5,82 

Szórás 2,43 Szórás 2,24 
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24. Táblázat – Milyeneknek érzi a 

családi kapcsolatait? Jelenleg melyik 

fokon áll a családi kapcsolatokban? 

 

25. Táblázat – Milyen a spiritualitással 

való kapcsolata? Jelenleg a létra melyik 

fokán áll a spiritualitás terén? 

  
Átlag 8,18 Átlag 5,90 

Szórás 1,82 Szórás 2,59 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a székelyek az anyagi helyzetüket ítélik meg a 

legrosszabbnak. Utolsó előtti a spiritualitás, majd a kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek. 

A családi kapcsolataikat és az egészségüket ítélik meg a legjobbnak. 

 

26. Táblázat – Élethelyzet különböző területeken 

 

Te-

rület 

Szakma/ 

karrier 

Egész-

ség 

Baráti/ 

emberi 

kapcso-

latok 

Természe-

ti környe-

zet 

Kikapcso-

lódás és 

szórakozás 

Anyagi 

helyzet 

Családi 

kapcso-

latok 

Spirituali-

tás 

Át-

lag 
6,28 7,79 7,26 7,42 6,25 5,82 8,18 5,90 

 

 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 
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3.3.  Amikor nem látunk kiutat 

A köznyelv sokszor sugallja, hogy a magyarok és a székelyek nagyon rosszul állnak az 

öngyilkossági statisztikák tekintetében. Ennek is utánanéztünk. 

 

27. Táblázat – Az öngyilkosságok legfrissebb vi-

lágstatisztikája 

Helyezés Ország 
Öngyilkosságok szá-

ma 100 ezer lakosra 

1 Srí Lanka 35,3 

2 Litvánia 32,7 

3 Guyana 29 

11 Lettország 21,7 

12 Magyarország 21,6 

13 Szlovénia 21,4 

54 Írország 11,7 

55 Románia 11,7 

56 Haiti 11,2 

175 Grenada 0,5 

176 Barbados 0,4 

177 Antigua és Barbuda 0 

Forrás: Crude Suicide Rate by Country 2018 

 

A kérdőíveinkre kapott, önbevalláson alapuló válaszok alapján Székelyföldön az alábbi 

helyzetet találtuk. 

 

28. Táblázat – Az ön közvetlen családjában (szülők, testvérek, házastárs vagy gyer-

mek) volt-e öngyilkossági kísérlet? 

Igen 155 

 

Nem 1267 

Összesen 1422 

 

A válaszolók 11%-a mondta, hogy családjában volt már öngyilkossági kísérlet. 
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29. Táblázat – Önnek, személy szerint, volt-e öngyilkossági kísérlete? 

Igen 50 

 

Nem 1372 

Összesen 1422 

 

A válaszolók 14%-a bevallotta, hogy volt már öngyilkossági kísérlete. Az öngyilkosság 

okairól nyilatkozni részünkről nem volna szakszerű, mert csapatunkban nem volt sem pszichológus, 

sem szociológus. 

 

3.4.  Miért magas a Székely Boldogság Index 

Jelen fejezet a Székely Boldogság Index kiszámításával és a boldogságot befolyásoló 

tényezőkkel foglalkozott. 

Az érzékelt boldogság Cantril-létráján jómódú észak-európai országok érnek el magas 

pontszámokat, de Székelyföld is besorolható az első 20 közé az USA és Belgium szomszédságába. 

A csak interneten elérhető kérdőívek és a szűk időkorlát miatt a válaszolók között túl sok 

Hargita megyei lakos van, túl sok a felsőfokú végzettségű, és túl sok a nő. Ezzel szemben túl kevés a 

falusi lakos, és az internet hozzáférhetőségének korlátozottsága miatt nem minden megcélzandó 

csoporthoz jutott el a kérdőív. Így a kutatási minta nem reprezentatív. 

A boldogság Cantril-skála 0-tól 10-ig való beosztása esetleg megtéveszthetett néhány 

válaszolót, mert nálunk elterjedtebb az 1-től valameddig való beosztás. 

A kitöltési ösztönzőnek felajánlott wellness hétvége és az e-mail-címek opcionalitása 

eredményezhetett hamis, rossz szándékú kitöltőket is. 

Az eredményt az Easterlin-paradoxon is befolyásolhatja, amely szerint a boldogság nem 

objektív és gazdasági, hanem szubjektív, kulturális és érzékelt tényező. 

Befolyásolhatja a boldogság érzetét az, hogy szorosak a családi kapcsolatok, fellelhető a 

nagylelkűség, és létezik társadalmi összefogás. 

Az is hozzájárulhat a magas boldogságérzethez, hogy a székelyek egészségesnek érzik 

magukat. 
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4. Egyéb mérőszámok, indexek, nemzetközi összehasonlítások 

4.1.  A bruttó hazai termék (GDP) 

A médiából talán a GDP, illetve az egy főre jutó GDP a legismertebb, legtöbbet idézett 

mutatószámok. Sokan használják és idézik őket anélkül, hogy ismernék jelentésüket. A GDP-t 3 

nézőpontból is (termelés, fogyasztás, hozzáadott érték) ki szokták számolni, és a statisztikusok addig 

számolnak és mérlegelnek, amíg a három érték megegyezik. 

A bruttó hazai termék (angolul Gross Domestic Product, GDP) a közgazdaságtanban egy 

bizonyos terület – többnyire egy ország – adott idő alatt előállított, végső felhasználásra szánt javak 

(termékek és szolgáltatások) összességének pénzben kifejezett értéke. Ha az időtartam nincs 

megszabva, akkor alapértelmezésként egy évet kell számítani. 

Mivel pénzben kifejezett értékről beszélünk, rögtön előjön a két legnagyobb hátránya: nem 

tartalmazza egyrészt a feketegazdaságot, másrészt a barterügyleteket (természetbeni cserét), de a 

reciprocitást (pl. kaláka) és a háztartási munkát sem. 

Ugyanakkor nem tartalmazza a vizsgált országban dolgozó vendégmunkások hazautalt 

pénzeit, akárcsak a vizsgált ország külföldön dolgozó állampolgárainak hazautalt pénzeit sem, nem 

beszélve az országok között adományként vagy segélyként átutalt úgynevezett „transzferekről”. 

A GDP, mint mutatószám, minden hátránya és minden ellene megfogalmazott kritika ellenére 

nemzetközileg a legelfogadottabb, és ezt használják  leggyakrabban az országok összehasonlítására, 

amint ezt alább az első két táblázatból láthatjuk. 
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30. Táblázat – Az EU országainak 

GDP-je 2016-ban, millió EUR-

ban 

 

31. Táblázat – Néhány ország GDP- 

je 2016-ban millió USD-ben, vá-

sárlóerő-paritáson 

Ss

z. 
Ország GDP Ssz. Ország GDP 

 

Összesen Európai 

Unió 
14 908 750,0 1 Kína 21 417 150 

 
Euró zóna 10 789 716,1 — Európai Unió 19 721 689 

1 Németország 3 144 050,0 2 Am. Egyesült Államok 18 569 100 

2 Egyesült Királyság 2 395 801,0 3 India 8 702 900 

3 Franciaország 2 228 857,0 4 Japán 5 266 444 

4 Olaszország 1 680 948,1 5 Németország 4 028 362 

5 Spanyolország 1 118 522,0 6 Oroszország 3 397 368 

6 Hollandia 702 641,0 …   

7 Svédország 465 186,2 40 Kazahsztán 453 981 

8 Lengyelország 425 980,2 41 Románia 424 474 

9 Belgium 423 048,4 42 Ausztria 411 818 

10 Ausztria 353 296,9 …   

11 Dánia 277 489,1 55 Írország 253 635 

12 Írország 275 567,1 56 Magyarország 251 842 

13 Finnország 215 773,0 57 Srí Lanka 246 117 

14 Portugália 185 179,5 …   

15 Csehország 176 564,3 182 Palau 325 

16 Görögország 174 199,3 183 Kiribati 209 

17 Románia 169 771,5 184 Marshall-szigetek 202 

18 Magyarország 113 730,8 185 Tuvalu 37 

19 Szlovákia 81 154,0 Forrás: Világbank 

20 Luxemburg 53 004,8 

 

21 Bulgária 48 128,6 

22 Horvátország 46 382,1 

23 Szlovénia 40 418,1 

24 Litvánia 38 668,3 

25 Lettország 24 926,7 

26 Észtország 21 098,3 

27 Ciprus 18 122,5 

28 Málta 10 191,7 

Forrás: Eurostat 

 

A táblázatokból rögtön szembetűnik, hogy a GDP értékét erősen befolyásolja az 

összehasonlított országok népességének nagysága. Ezért az országok gazdasági teljesítményének 

összehasonlítására az egy főre jutó GDP-t használják. 

Az összehasonlító táblázatokból látszik, hogy néhány apró államocska (sokuk városállam), 

amelyek közül néhány adóparadicsomként működik, vezeti a mezőnyt, az igazán nagy országok 

nehezen férnek az első 10 helyre. 
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32. Táblázat – Az EU országainak 

egy főre jutó GDP-je 2016-ban 

EUR-ban, piaci áron 

 

33. Táblázat – Néhány ország egy főre 

jutó GDP- je 2016-ban USD-ben, 

vásárlóerő-paritáson 

Ssz. Ország GDP/fő Ssz. Ország GDP/fő 

1 Luxemburg 90 700 1 Qatar 127 523 

2 Írország 58 800 2 Luxemburg 105 882 

3 Dánia 48 400 3 Szingapúr 87 856 

4 Svédország 46 800 4 Brunei 77 441 

5 Hollandia 41 300 5 Egyesült Arab Emírségek 72 419 

6 Ausztria 40 400 6 Írország 68 883 

7 Finnország 39 300 7 Svájc 62 882 

8 Németország 38 200 8 Norvégia 59 302 

9 Belgium 37 500 …   

10 Egyesült Királyság 36 500 41 Görögország 26 783 

11 Franciaország 33 300 42 Saint Kitts és Nevis 26 686 

 

Euró zóna 31 700 43 Magyarország 26 681 

 

Európai Unió 29 200 44 Lettország 26 031 

12 Olaszország 27 700 …   

13 Spanyolország 24 100 48 Chile 23 960 

14 Málta 22 400 49 Románia 23 626 

15 Ciprus 21 300 50 Horvátország 23 596 

16 Szlovénia 19 600 …   

17 Portugália 18 000 173 

Kongói Dem. 

Köztársaság 801 

18 Csehország 16 700 174 Burundi 778 

19 Görögország 16 200 175 

Közép-afrikai 

Köztársaság 699 

20 Észtország 16 000 

 

21 Szlovákia 14 900 

22 Litvánia 13 500 

23 Lettország 12 700 

24 Magyarország 11 600 

25 Horvátország 11 100 

26 Lengyelország 11 100 

27 Románia 8 600 

28 Bulgária 6 800 

Forrás: Eurostat 

 

A székelyföldi adatokat a Román Statisztikai Intézet regionális statisztikai hivatalainak, 

valamint a Nemzeti Prognózis Bizottság (Comisia Națională de Prognoză = CNP, mivel a 2016-os 

adatok még nem véglegesek) honlapjairól gyűjtöttük össze. 
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34. Táblázat – A Központi statisztikai régió és Székelyföld helyzete a GDP szempontjából 

 
2016 

 

millió RON folyó 

áron 

millió EUR 

folyó 

millió 

USD 

PPP 

Lakosság 

ezer fő 

RON/ 

fő 
EUR/fő 

USD 

PPP/fő 

Románia 

össz. 
761 474 100 % 169 771,50 424 474 19 740,87 38 573 8 600 23 626 

Központi 

fejlesztési 

régió 

83 958 11,03% 18 718,53 46 801 2 340,40 35 873 7 998 21 972 

Fehér 12 558 1,65% 2 799,82 7 000 332,68 37 748 8 416 23 121 

Brassó 25 440 3,34% 5 671,88 14 181 551,47 46 131 10 285 28 255 

Szeben 15 912 2,09% 3 547,60 8 870 400,36 39 744 8 861 24 343 

Kovászna 5 399 0,71% 1 203,71 3 010 205,94 26 217 5 845 16 057 

Hargita 8 065 1,06% 1 798,10 4 496 307,05 26 266 5 856 16 088 

Maros 16 586 2,18% 3 697,87 9 246 542,93 30 549 6 811 18 711 

Székely-

föld 
30 050 3,95% 6 699,68 16 751 1 055,92 28 459 6 345 17 431 

Forrás: INSSE, CNP, Eurostat, World Bank és saját számítások 

 

Maros megye a 6811 EUR/fő folyó áron számolt GDP-jével 2016-ban az EU-ban éppen hogy 

meghaladja a bolgárok országos 6800 EUR/fő átlagértékét, Hargita és Kovászna megyék jó 1000 

EUR-val elmaradnak attól. 

Világszintű összehasonlításban Bulgária a kisebb vásárlóerejének kiegyenlítése miatt 

nagyobb szorzószámot kapott, így már megelőzi Maros megyét. Hargita és Kovászna megyék éppen 

a világ átlagának a környékén vannak. 

 

35. Táblázat – A székely megyék a világ országaival összeha-

sonlítva, 2016 

Helyezés Név PPP USD/fő 

57 Argentína 19 934 

58 Bulgária 19 199 

 
Maros megye 18 711 

59 Gabon 18 108 

   

60 Fehéroroszország 18 060 

61 Mexikó 17 862 

 
Székelyföld 17 431 

62 Irak 17 354 

63 Azerbajdzsán 17 253 

…. 
  

68 Botswana 16 735 

69 Costa Rica 16 614 

— Világátlag 16 136 

 Hargita megye 16 088 

 Kovászna megye 16 057 

70 Kína 15 535 

71 Palau 15 373 

72 Dominika Köztársaság 15 209 

Forrás World Bank és saját számítás 
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4.2.  Az emberi fejlettség indexe (Human Development Index - HDI) 

Az UNDP (United Nations Development Program) 1990 óta minden évben közzéteszi a 

Human Development Report című kiadványát. A kiadvány szerzői egy olyan átfogó, három elemből 

álló összetett indexet (Human Development Index, HDI = emberi fejlettségi index) dolgoztak ki, 

amely az egy főre eső reál-GDP dollárban kifejezett vásárlóerő-paritáson vett értéke, a születéskor 

várható élettartam és a felnőtt írni-olvasni tudás mérőszámának kombinációjával mérte az egyes 

országok „emberi jólétének" a szintjét. 

 Konkrétan Székelyföldre nézve nem készült publikáció, egy doktori hallgató 2015-ben 

publikált egy írást az egész Központi Statisztikai Régió HDI-jének időbeli alakulásáról 2015 előtt.
8
  

Az egy főre jutó GDP helyett ma már az egy főre jutó GNI használatos. A GNI a bruttó 

nemzeti jövedelem, amely a bruttó hazai terméket korrigálja a külföldre és külföldről áramló 

jövedelmekkel. 

2017-ben jelent meg a 2016-os jelentés, amely a 2015-ös adatokat tartalmazta. Romániában 

felkapott hír volt, hogy az ország bekerült a nagyon fejlett országok közé. (A jelentés  nagyon 

fejlettnek tekinti az első 51 helyezettet a vizsgált 188-ból.) 

 

36. Táblázat – A világ országainak emberi fejlettségi indexe 2015-ben 

He- 

lye- 

zés 

Ország 

Human 

Deve- 

lopment 

Index 

(HDI) 

Születéskor 

várható 

élettartam 

(évek) 

Várhatóan 

oktatásban 

töltött évek 

száma 

(évek) 

Átlagosan 

oktatásban 

töltött évek 

száma 

(évek) 

Egy főre 

jutó GNI 

(dollár 

vásárlóerő- 

paritáson) 

1 Norvégia 0,949 81,71 17,7 12,7 67 614 

2 Ausztrália 0,939 82,54 20,4 13,2 42 822 

2 Svájc 0,939 83,13 16,0 13,4 56 364 

 
… 0,843 81,18 16,6 8,9 26 104 

42 
Egyesült Arab 

Emírségek 
0,840 77,12 13,3 9,5 66 203 

43 Magyarország 0,836 75,31 15,6 12,0 23 394 

44 Lettország 0,830 74,34 16,0 11,7 22 589 

 
… 0,827 76,46 17,3 9,9 20 945 

49 Oroszország 0,804 70,26 15,0 12,0 23 286 

50 Románia 0,802 74,84 14,7 10,8 19 428 

51 Kuvait 0,800 74,55 13,3 7,3 76 075 

 
… 0,402 59,01 7,7 1,4 1 537 

186 Csád 0,396 51,90 7,3 2,3 1 991 

187 Niger 0,353 61,94 5,4 1,7 889 

188 
Közép-afrikai 

Köztársaság 
0,352 51,46 7,1 4,2 587 

Forrás: Human Development Report 2016 

 

A következő HDI táblázatok tudományosan megalapozatlan számításokon alapulnak, csak az 

érdekesség kedvéért mutatom be őket. A születéskor várható élettartamokat a megyei statisztikai 

hivatalok honlapjairól vettem, azok helytállóak. Az oktatásban töltött maximális éveket és az 

oktatásban töltött várható évek számát azonosnak vettem az egész Romániára vonatkozó számokkal, 

mert egységes oktatási rendszer van az országban. Románia vásárlóerő-paritáson dollárban számolt 

GNI adatai elérhetőek több honlapon is, viszont a megyeiek nem. Ezeket az elérhető GDP adatokból 

                                                 
8
 Jánossy Zsuzsanna: Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában 
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egyszerűen százalékosan osztottam le, ami csak egy erős becslés. A lakosság száma megyénként 

ugyancsak elérhető a statisztikai hivataloknál, és így kialakul az alábbi 2 táblázat. 

 

37. Táblázat – A székely megyék emberi fejlettségi indexe 2015-ben 

Megye HDI 
Várható 

ét. 

Oktatás 

hossz. 

Oktatás 

átlag 
GNI/ fő 

Kovászna 0,787 75,49 14,7 10,8 13 667 

Hargita 0,789 75,90 14,7 10,8 13 692 

Maros 0,794 75,28 14,7 10,8 15 925 

Székelyföld 0,792 75,56 14,7 10,8 14 836 

Forrás: Human Development Report 2016 és saját számítások 

 

38. Táblázat – A székely megyék össze-

hasonlítva a világgal 

Hely Ország HDI 

54 Uruguay 0,795 

54 Barbados 0,795 

 
Maros megye 0,794 

56 Kazahsztán 0,794 

56 Bulgária 0,794 

 
Székelyföld 0,792 

58 Bahamák 0,792 

59 Malaysia 0,789 

 
Hargita megye 0,789 

60 Palau 0,788 

60 Panama 0,788 

 
Kovászna megye 0,787 

62 Antigua és Barbuda 0,786 

63 Seychelles 0,782 

64 Mauritius 0,781 

65 Trinidad és Tobago 0,780 

Forrás: Human Development Report 2016 és 

saját számítások 

 

4.3.  A Bolygó boldogságindexe (Happy Planet Index - HPI)  

A Happy Planet Index mérőszám azt mutatja meg, hogy hogyan használják fel az emberek a 

közvetlen környezetükben megtalálható erőforrásokat ahhoz, hogy hosszú, jólétben eltöltött életük 

legyen. 

 

Első közelítés
9
 

Happy Planet Index ≈ 

(Life expectancy x Experienced wellbeing) x Inequality of 

outcomes 

Ecological Footprint 

 

Life expectancy – születéskor várható élethossz (Egy országban, ha egy csecsemő 

megszületik, akkor a jelenlegi egészségügyi körülmények és elhalálozási ráta mellett, években 

számolva ilyen hosszú életre számíthat. Az ENSZ hozza nyilvánosságra, az adatokat kétévenként 

újítják fel.) 

                                                 
9
 Happy Planet Index 2016 Methods Paper 
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Experienced wellbeing – megélt jólét (Ez egy kognitív és szubjektív mutató, amelynek 

értékeit már bemutattam a Székely Boldogság Indexnél a 8. és 9. táblázatban.) 

Inequality of outcomes – eredmények egyenlőtlen eloszlása (egy korrekciós együttható, 

amelyik megmutatja, hogy a fentebbi 2 változónak mekkora a szórása, azaz mekkora szélsőséges 

különbségek vannak az illető társadalomban, amelyek kiadják a számított átlagokat.) 

Ecological Footprint – ökológiai lábnyom (az átlagos földterület, globális hektárban – gha – 

mérve, amely szükséges ahhoz, hogy fenntartsa a vizsgált országban egy átlagos lakó fogyasztását, a 

helyi fogyasztási szokások alapján. Mivel legutóbb 2012-ben volt ezzel kapcsolatos felmérés, a 2012-

es adatokat vették figyelembe, amelyeket a Global Footprint Network’s National Footprint Accounts 

2016-ban publikált.) 

A Happy Planet Index mérőszám egy 0 és 100 közötti érték, ahol 100 azt jelenti, hogy a 

vizsgált országban 85 év a várható élethossz, 10-es a (maximális a 10-es skálán) az érzékelt jólét 

indexe, és 1,73 gha az ökológiai lábnyom, ami ökológiai szempontból a fenntarthatóság határa. A 0 

HPI érték azt jelentené, hogy egy országban a várható élettartam 25 év, az érzékelt jólét 0 (minimális 

a 10-es skálán), és 16 gha az ökológiai lábnyom, amely értékkel a világ egyetlen országa sem 

rendelkezik. 

 

 

39. Táblázat – A születéskor várható élettartam né-

hány országban a 2015-ös adatok alapján 

Helyezés Ország 
Várható élethossz 

2015-ben 

1 Hong Kong (Kína része) 84,28 

2 Japán 83,84 

3 Makaó (Kína része) 83,59 

4 Olaszország 83,49 

 
Európai Unió 81,13 

66 Antigua és Barbuda 76,08 

67 Magyarország 75,96 

 
Hargita megye 75,90 

68 Vietnám 75,89 

 
Kovászna megye 75,49 

 
Maros megye 75,28 

86 Srí Lanka 74,99 

87 Románia 74,96 

88 Szamoa 74,84 

 
Világ 71,89 

196 Csád 52,55 

197 Sierra Leone 51,41 

198 Közép-afrikai Köztársaság 51,38 

Forrás: Világbank, World Development Indicators 

 

Részletes adatok hiányában úgy tekintem, hogy Székelyföldön az egyenlőtlenségek olyan 

mértékűek, mint Romániában általában. Ugyanezt teszem az ökológiai lábnyom esetén is, hozzátéve, 

hogy az ökológiai lábnyom a természeti környezet elpusztításáról szól, tehát annál a mérőszámnál a 

kicsi értékek a jók. 

A Global Footprint Networks kiszámította, hogy 2012-ben 1,73 gha állt rendelkezésére 

minden Földünkön élő személynek. Ha egy ország egy főre eső ökológiai lábnyoma nagyobb, mint 
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1.73 gha, akkor annak az országnak a lakói több erőforrást használnak fel, mint amennyi ökológiailag 

fenntartható lenne. 

 

40. Táblázat – Egyes országokon belül 

az egyenlőtlenségek mértéke  

41. Táblázat – Az ökológiai lábnyom, 

amely el kell bírja a fogyasztásunkat 

 
Ország 

Egyenlőt-

lenség  
Ország Ökológiai lábnyom 

1 Hollandia 4% 
 

1 Haiti 0,6 

2 Izland 5% 
 

2 Banglades 0,7 

3 Svédország 6% 
 

3 Pakisztán 0,8 

41 Magyarország 15% 
 

71 Szerbia 2,7 

49 Ukrajna 17% 
 

72 Románia 2,7 

65 Szerbia 19% 
 

76 Ukrajna 2,8 

66 Bulgária 19% 
 

79 Magyarország 2,9 

67 Románia 19% 
 

86 Bulgária 3,3 

 
Világ 23% 

  
Világ 3,3 

138 Burundi 48% 
 

138 Hong Kong 8,8 

139 Sierra Leone 50% 
 

139 Ausztrália 9,3 

140 Csád 51% 
 

140 Luxemburg 15,8 

Forrás: Happy Planet Index 
 

Forrás: Happy Planet Index 

 

Az egyenlőtlenségtáblázat mutatószáma összevonja a várható élettartamban mért szórást (azt, 

hogy egy országban mindenki körülbelül ugyanannyit él-e, vagy nagyok a különbségek) és a 

boldogságérzetben mért szórást (azt, hogy az országban mindenki majdnem egyformán boldognak 

érzi magát, vagy a különbségek nagyok). A rangsor azt mutatja, hogy Hollandiában, Izlandon és 

Svédországban a lakosság egyformán hosszú életre számíthat társadalmi osztálytól függetlenül, és 

nincs nagy különbség a lakosság különböző rétegeinek boldogságérzete között. Burundiban, Sierra 

Leonéban és Csádban a legnagyobbak ezek a különbségek. Az egyenlőtlenségek szempontjából 

Románia (és adatok hiányában ide számoltam Székelyföldet is) a világ átlagánál (23%) kisebb 

szórással rendelkezik (19%), és a 140 vizsgált ország közül a rangsor közepénél kissé előrébb került, 

a 67. helyre. 

Az ökológiai lábnyom-táblázat azt mutatja, hogy a szegényebb, kevéssé gépesített országok 

lakói fogyasztásának fenntartása nem teszi tönkre a bolygót, 0,6-0,8 gha értékeik messze esnek az 

1,73-as határtól, tehát ökológiai szempontból simán fenntarthatóak. Az anyagi szempontból 

gazdagabb, de kevés saját erőforrással rendelkező országok a magas életszínvonaluk fenntartásához 

nagyon pusztítják a Földet. A HPI index 16 gha értéke éppen Luxemburg miatt lett ekkorára beállítva, 

hogy még ezen ország értékénél is rosszabb legyen. 

Románia lakossága (és adatok hiányában ide számoltam Székelyföldet is) a világ átlagánál 

(3,3 gha) kevésbé gyorsan pusztítja a Földet (2,9 gha), de a 140 vizsgált ország közül a rangsor 

közepénél kissé hátrább került, a 72. helyre. 
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A kérdőív kitöltői így értékelték a környezettel való viszonyukat: 

 

42. Táblázat – Milyennek érzékeli a természeti környezetet, amely körülveszi? 

Jelenleg melyik fokon áll a környezetével való kapcsolatban? 

Értékelés 
Válaszok 

száma 

 

0 0 

1 5 

2 16 

3 43 

4 43 

5 112 

6 136 

7 278 

8 366 

9 264 

10 159 

Összes 1422 

Átlag 7,42 

Szórás 1,84 

 

A természeti környezet jelenét és jövőjét nagyjából egyformán ítélték meg. 

 

43. Táblázat – Milyen lesz a természeti környezet, amely körülveszi? 5 év múlva 

melyik fokon fog állni a környezetével való kapcsolatban? 

Értékelés 
Válaszok 

száma 

 

0 5 

1 15 

2 29 

3 28 

4 50 

5 126 

6 131 

7 227 

8 322 

9 316 

10 173 

Összes 1422 

Átlag 7,39 

Szórás 2,05 

 

Ha az előzőekben kiszámított és bemutatott értékeket (75,56 év születéskor várható 

élettartam, 10-ből 6,97 pont érzékelt boldogság, 19% különbség várható élettartamban és érzékelt 

boldogságban, valamint 2,7 gha ökológiai lábnyom) behelyettesítjük az előzőekben ismertetett 

képletbe, akkor azt kapjuk Székelyföldre, hogy: 

 

Happy Planet Index ≈ 
(75,56 x 6,97) x 19% 

= 37,765 
2,7 
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Tehát Székelyföld HPI-e az elméletileg lehetséges maximális 100-ból 37,65 értéket mutat. 

Ezt az értéket beillesztve a HPI világrangsorba, sokak számára meglepő eredményt kapunk: 

 

44. Táblázat – A mai Székelyföld elhelyezése a 2015-ös bol-

dogság-világranglistában 

HPI Rank Ország Happy Planet Index 

1 Costa Rica 44,7 

2 Mexikó 40,7 

3 Kolumbia 40,7 

8 Banglades 38,4 

  Székelyföld 37,8 

9 Thaiföld 37,3 

52 Szerbia 29,0 

55 Románia 28,8 

69 Magyarország 26,4 

 
Világ 26,4 

70 Ukrajna 26,4 

109 Bulgária 20,4 

138 Togo 13,2 

139 Luxemburg 13,2 

140 Csád 12,8 

Forrás: Happy Planet Index és saját számítás 

 

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a HPI azt mutatja, hogy hosszú (várható élettartam) és 

boldognak érzett (érzékelt jólétindex) életünk van, a közvetlenül körülöttünk élők sem különböznek 

nagyon tőlünk (az országon belüli egyenlőtlenség mértéke) és életmódunkkal nem pusztítjuk el a 

Földet, ellehetetlenítve az utánunk következő generációk életét és boldogságát. 

A listát latin-amerikai szegény országok vezetik, amelyek kevéssé pusztítják a Földet, és 

olyan országok zárják, amelyekben nagyon nagyok a társadalmi különbségek (Togo és Csád), vagy 

lakóik fogyasztási igényei erősen pusztítják a Föld erőforrásait (Luxemburg). 

Románia és Magyarország is a középmezőnyben helyezkednek el (Magyarország pontosan 

egyezik a világátlaggal, Románia 14 hellyel megelőzi). Székelyföld az első 10 között van Banglades 

és Thaiföld között, ami egyrészt igazolni látszik az Easterlin-paradoxont, hogy a GDP növekedése 

nincs kapcsolatban a boldogsággal, másrészt azt, hogy a nem reprezentatív mintát alkotó válaszadók 

nagyon magasra értékelték érzékelt boldogságukat (10-ből 6,97). 
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Következtetés 

A kutatásban felhasznált statisztikai adatok és a kérdőív eredményei arra engednek 

következtetni, hogy 2010 óta Románia fejlődött emberi fejlettségi (HDI) és érzékelt jóléti 

(experienced wellbeing) szinten is. Ezt a trendet követte Székelyföld is, kissé lemaradva. 

A csak interneten elérhető kérdőívek és a szűk időkorlát miatt a válaszolók között túl sok 

Hargita megyei lakos van, túl sok a felsőfokú végzettségű, és túl sok a nő. Ezzel szemben túl kevés a 

falusi lakos és az internet hozzáférhetőségének korlátozottsága miatt nem minden megcélzandó 

csoporthoz jutott el a kérdőív. Így a kutatási minta nem reprezentatív. 

A boldogság Cantril-skálájának 0-tól 10-ig való beosztása esetleg megtéveszthetett néhány 

válaszolót, mert nálunk elterjedtebb az 1-től valameddig való beosztás. 

A kitöltési ösztönzőnek felajánlott wellness hétvége és az e-mail-címek opcionalitása 

eredményezhetett hamis, rossz szándékú kitöltőket is. 

Az egy főre jutó GDP-ben a Világbank által listázott 175 ország között a székelyföldi 

megyék az első 70 hely közé kerülnének be, pontosan a világ átlagának környékére. A 3 megyéből 

számolt székelyföldi átlag a 61-62. hely közé kerülne Mexikó és Irak közé. 

Az emberi fejlettségi index területén Székelyföld a világranglista 57. helyére kerülne, ami 

alig marad le az 51. helytől, ami az „emberileg nagyon fejlett” országok besorolási határa. 

A World Happiness Report módszertana szerint a Cantril-skálán (ez a skála használt a Happy 

Planet Index esetében is) mért 6,97 pontos eredménnyel Székelyföld a világ élvonalába tartozik 

boldogságot és elégedettséget tekintve (pontosan a 18. helyen álló USA mögött kerülne a listára). 

A székelyek közepesen adakozóak és segítőkészek, a politikusokat és a vállalkozókat viszont 

korruptnak tartják. 

A Happy Planet Index kiszámításánál a várható élettartam és az ökológiai lábnyom számítási 

nehézségei okozhattak eltolódást az adatok értékében. A Happy Planet Index mérőszám egy 0 és 100 

közötti érték, ahol 100 azt jelenti, a vizsgált országban 85 év a várható élethossz, 10-ből 10-es az 

érzékelt jólét indexe és 1,73 gha az ökológiai lábnyom, ami ökológiai szempontból fenntartható. A 0 

HPI érték azt jelenti, hogy egy országban a várható élettartam 25 év, az érzékelt jólét 10-ből 0-ás és 

16 gha az ökológiai lábnyom. 

A számítások alapján Székelyföld a 37,8-as indexével bekerül a világon az első 10 helyezett 

közé, ahol anyagilag szegény, de mégis boldog országok kapnak helyet. Ez igazolni látszik az 

Easterlin-paradoxont, amely szerint az egy főre jutó GDP növekedése nem mutat összefüggést a 

boldogságérzettel. 

Így a kutatás bevezetőjében megfogalmazott H1 hipotézist elvetem. Székelyföld érzékelt 

boldogsága és HPI indexe sem kerül a romániai és magyarországi átlagok közé, hanem azokat jóval 

meghaladja. 

A boldogság és a kiegyensúlyozott élet különböző területeit külön felmérő kérdésekre kapott 

válaszok azt mutatják, hogy a székelyek az anyagiakkal és a spiritualitással állnak gyengébben, a 

családi kapcsolataikat és az egészségüket tartják jónak. 

Az mindenképpen elmondható, hogy egy megfelelő emberi és anyagi háttérrel 

megtámogatott, tartható időkorlátú és reprezentatív kutatás lefolytatásáig úgy tűnik, hogy 

Székelyföldön az emberek boldogabbak, mint a környező népek és népcsoportok. 
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