TÉR – GAZDASÁG – EMBER

TÉR – GAZDASÁG – EMBER

Győr, 2019

A Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának
tudományos folyóirata
Megjelenik minden év márciusában, júniusában, szeptemberében és decemberében.
A decemberi szám angol nyelven.
2019. VII. évfolyam 2–3. szám
Szerkesztőség
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Főszerkesztő: Reisinger Adrienn
Főszerkesztő helyettes: Dernóczy-Polyák Adrienn
Adminisztratív segítség: Buics László
E-mail | tgeszerkesztoseg@sze.hu
A folyóiratban közlésre szánt tanulmányokat a fenti címre kérjük küldeni.
Kérjük a tanulmány beküldése előtt nézzék át a folyóirat honlapján (https://tge.sze.hu)
található formai és tartalmi követelményeket: https://tge.sze.hu/szerzoknek

Szerkesztőbizottság
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA, BÁNFI TAMÁS, BARTA GYÖRGYI,
BENCSIK ANDREA, BORGULYA ÁGNES, DERNÓCZY-POLYÁK ADRIENN, DUSEK TAMÁS,
HAPP ÉVA, JÓZSA LÁSZLÓ, KATITS ETELKA, KOCZISZKY GYÖRGY,
KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA, KOPPÁNY KRISZTIÁN,
KOVÁCS GÁBOR, KOVÁCS NORBERT, LENGYEL IMRE, LEHOTA JÓZSEF,
NOSZKAY ERZSÉBET, PAPP ILONA, PISKÓTI ISTVÁN, RECHNITZER JÁNOS,
REISINGER ADRIENN, REKETTYE GÁBOR, RÓBERT PÉTER,
SOMOGYI FERENC (alapító főszerkesztő), SZABÓ PÁL, SZALKA ÉVA,
SZIGETI CECÍLIA, SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN, SZRETYKÓ GYÖRGY,
VERES ZOLTÁN, ZSOLNAI LÁSZLÓ

Felelős kiadó | Universitas-Győr Nonprofit KFT. ügyvezetője
Terjesztő | Universitas-Győr Nonprofit Kft.
Levélcím | 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Nyomdai munkálatok | Palatia Nyomda
ISSN | 2064-1176

TARTALOMJEGYZÉK

7 ELŐSZÓ

TANULMÁNYOK – GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
9 GUBÓ RICHÁRD – LUKOVICS MIKLÓS – NÁDAS NIKOLETTA | A junior
kutatók felelősségteljes innováció iránti fogékonyságának vizsgálata eltérő
innovációs környezetben
31 NICK GÁBOR ANDRÁS – GYIMESI ÁRON – RADÁCSI EDIT | Az Ipar 4.0
keretrendszerének bemutatása három élenjáró európai ország – Németország, Svédország és Ausztria – stratégiái alapján
53 ZSIGMOND SZÁVA – NÉMETH SZILÁRD – TÓTH PÉTER – ERNHAFT ATTILA |
Fesztiválok marketingtevékenységének kutatása kvalitatív eszközökkel
75 SOLT KATALIN – KOPPÁNY KRISZTIÁN – HUNYADI ZSUZSANNA | Mennyivel járulhatnak hozzá a fesztiválok a gazdaság teljesítményéhez? – Módszertani megközelítések és gyakorlati alkalmazás
103 IMRE GABRIELLA – REMSEI SÁNDOR – SZIGETI CECÍLIA | Bioüzemanyag –
megoldás vagy epizódszereplő
127 BEKE DÓRA – PÓLYÁNÉ HANUSZ BORBÁLA – NÉMETH-TORKOS ANETT
SZILVIA | Biológiai úton lebomló szerves hulladékok komposztálása és a
komposztok hasznosulása a talajban
145 FERENCZI BALÁZS – NÉMETH PÉTER | Műhely rendszerű termelés anyagmozgatási igényeinek sajátosságai
163 TÓTH CSABA | Az összehasonlító és a hedonikus ingatlanértékelési módszer
bemutatása

TANULMÁNYOK – TERÜLETI KÉRDÉSEK
181 FARAGÓ LÁSZLÓ | A Modern Városok Program mint fejlesztéspolitikai
rezsim helye a magyar területfejlesztési politikában
205 SZABÓ PÁL – KABAI GERGELY – FEKETE KÁROLY | A magyarországi kiskereskedelmi élelmiszerellátás főbb jellemzői és az aprófalvak ellátási problémái, lehetőségei a 21. században

TANULMÁNYOK – TÁRSADALMI KÉRDÉSEK
231 VÖRÖS TÜNDE – SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN | A sport lehetséges szerepe
a társadalmi tőke létrehozásában

257 FARAGÓ BEATRIX – KOVÁCSNÉ TÓTH ÁGNES – KONCZOS CSABA – PÁPAI ZSÓFIA
– SZAKÁLY ZSOLT | Egészségmagatartás vizsgálat a preventív, diagnosztikai és
rehabilitációs eljárások fejlesztéséhez az egészség- és sporttudományi hallgatók
körében a Széchenyi István Egyetemen
277 LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA| Győr város önkormányzatának szerepvállalása
a helyi közszolgáltatások biztosításában
311 NAGY KINGA ZSUZSANNA – KOVÁCS ANETT – BÁNHIDI MIKLÓS – KOVÁCS
ESZTER | A bizalom szerepe a közösségi gazdaság és a couchsurfing megítélésében
339 HORVÁTH DOROTTYA | Tanulásban akadályozott és ép intellektusú, tipikus
fejlődési ütemű tanulók alapkultúrtechnikai ismereteinek vizsgálata - A szövegértő olvasás felmérése 8. évfolyamon

KÖNYVISMERTETÉS
369 BALOGH ZITA | Könyvrecenzió – Keith Dinnie: Nation Branding című művéről

KONFERENCIABESZÁMOLÓ
375 GONDOS BORBÁLA| „A rendezvényszervezés jövője - design, gondolkodás és
technológia a fókuszban”

BESZÁMOLÓ
379 REISINGER ADRIENN| Beszámoló a folyóirat 2018-as évéről
381 SZERZŐINK
392 AUTHORS
403 LEKTOROK/REVIEWERS

ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A Tér-Gazdaság-Ember folyóirat 2019. évi összevont második–harmadik számát
tartja kezében az Olvasó. A kötet tizenöt tanulmányt, egy könyvismertetőt és egy
konferencia beszámolót tartalmaz. A kötet a folyóirat 2018-as évét értékelő rövid
beszámolóval zárul.
A tanulmányok a gazdasági, területi és társadalmi kérdésköröket ölelik fel.
A gazdasági témákat érintő tanulmányok között olvashatunk a felelős innovációról, az Ipar 4.0. aktuális kérdéseiről, a fesztiválok szerepéről és kutatási lehetőségeiről, a bioüzemanyagok és a komposztálás szerepéről, logisztikai problémák
megoldásáról és az ingatlanok értékelési lehetőségeiről.
A területi kérdések a Modern Városok Program témáját és a vidéki térségek kiskereskedelmi problémáját járják körbe.
A társadalmi kérdéseket érintő tanulmányok az alábbi kérdésköröket vizsgálják:
a sport és a területi tőke kapcsolata, egészségmagatartás vizsgálata egyetemi hallgatók körében, Győr város szociálpolitikája a dokumentumok tükrében, a szálláshelyválasztás és a bizalom kérdése, szövegértő olvasás felmérés általános iskolás
tanulók körében.
A kötet egy 2016-ban megjelent könyv ismertetésével, egy 2019 februárjában
Budapesten lezajlott konferencia beszámolójával és a folyóirat 2018-as évéről
szóló beszámolóval zárul.
Tartalmas olvasást kívánunk!

Győr, 2019. szeptember 30.
Reisinger Adrienn főszerkesztő
Dernóczy-Polyák Adrienn főszerkesztő helyettes
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TANULMÁNYOK - GAZDASÁGI
KÉRDÉSEK

GUBÓ RICHÁRD – LUKOVICS MIKLÓS – NÁDAS NIKOLETTA

A junior kutatók felelősségteljes innováció iránti
fogékonyságának vizsgálata eltérő innovációs
környezetben
Investigation of the susceptibility among junior
researchers in the means of Responsible Innovation
in contrasting innovation environments
Absztrakt
A kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) folyamatok új technológiák, eljárások és szolgáltatások létrejöttét, és a már meglévők hatékonyságának növelését hordozzák magukban. Ezek javuló életkörülményeket és gazdasági növekedést eredményezhetnek. Mindezek ellenére a K+F+I folyamatoknak sokszor van egy másik oldala is. Ez alatt a K+F+I-hez
kapcsolódó, sok esetben előre meg nem jósolható negatív hatásokat értjük, mint a társadalmi, etikai és környezetvédelmi problémák (például állatkísérletekkel összefüggő etikai
kérdések), illetve gazdasági kockázatok (pl. kompenzációk egy esetleges negatív hatás
eredményeként), amelyeket utólag már nehéz korrigálni. A K+F+I nem szándékolt negatív mellékhatásainak csökkentése érdekében egyre inkább előtérbe kerül a felelősségteljes
innováció (Responsible Research and Innovation, RRI) gondolatköre, melynek gyakorlati bevezetésére már történtek sikeres kísérletek, azonban elsősorban a fejlett országok
szenior kutatói körében. Kevesebb információval rendelkezünk ugyanakkor arról, hogy
a junior kutatók RRI fogékonysága milyen jellemzőkkel bír eltérő innovációs környezetben. A tanulmány a fenti kihívásokra reagálva a korábbi kutatásokban kevésbé vizsgált
junior kutatói réteget helyezi a fókuszba, akik a következő évtizedekben aktívan fogják
alakítani a jövőbeli kutatás-fejlesztés és innovációs folyamatokat. A tanulmány arra keresi
a választ, hogy az eltérő innovációs környezetben szocializálódott junior kutatók milyen
attitűddel viszonyulnak a felelősségteljes innováció gondolatköréhez. A téma vizsgálatához az empirikus eredményeket a Szegedi Tudományegyetem és a berlini Humboldt Egyetem természettudományi képzésben résztevő PhD hallgatói között végzett pilot kérdőíves
kutatás eredményei szolgáltatják.
Kulcsszavak: felelősségteljes kutatás és innováció, természettudományi és társadalomtudományi integráció, innovációs környezet, Magyarország, Németország
Abstract
The processes of Research, Development and Innovation (R&D&I) carries the evolution
of new technologies, services and progress in the performance of the existing ones, such
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as improving living conditions and economic growth. Despite of this, R&D&I often has
a “dark side” which are the related, unwanted and unpredictable negative consequences
like social, ethical, environmental (such as the ethical questions in connection with
animal testing) and economic risks (compensation for damages and negative results),
which are difficult to correct afterwards. The need to reduce the unwanted side effects
of R&D&I enlighted the scope and ideas of (RRI) Responsible Research and Innovation.
The majority of previously reported successful implementations of RRI in practice, has
been done mainly in developed countries, among senior researchers. Therefore, we lack
information about the susceptibility and adhesion to Responsible Innovation (RI) among
junior researchers in contrasting innovation environments. This study responds to the
above challenges and focuses its attention on the so far overshadowed group of young
researchers, who will actively form the future R&D&I processes. The study attempts to
reveal how junior researchers socialized in different innovation environments have an
attitude towards the ideas and principles of RRI. Accordingly, the study presents the results
of a pilot questionnaire survey conducted among PhD students at University of Szeged
(Hungary) and Humboldt University of Berlin (Germany).
Keywords: Responsible Research and Innovation, Socio-Technical Integration, Innovation
environment, Hungary, Germany

BEVEZETÉS
Tanulmányunkat egy időszerű, 21. századi lehetséges problémaforrás ismertetésével kezdjük, amely szorosan kapcsolódik a felelősségteljes innováció[1]
születéséhez és fejlődéséhez. Ez pedig a nanotechnológia elterjedése és integrációja társadalmunkban. A nanotechnológia, mint kifejezés a korábbi években
nagyon sok vita tárgyát képezte, mind a tudományban, mind a társadalomban
(Fisher–Mahajan, 2006). Általánosságban az anyagok nanoskálán (1–100 nm)
történő vizsgálatát és tulajdonságainak befolyásolását értjük alatta. Szemléletesen fogalmazva, ha a Föld átmérőjét (12 742 km) arányba állítanánk egy pingpong
labda sugarával (19 mm) akkor a köztük lévő arány az kicsivel több lenne, mint 1
nanométer[2]. A tudományterület vizsgálati eszköztárában drága, sokszor magas
fenntartási költségekkel rendelkező fény-, elektron- és atomszondás- mikroszkópok és a legkorszerűbb spektroszkópiai vizsgálati módszerek foglalnak helyet.
A legtöbb tudós és kutató a nanotechnológiát egy logikus, következő lépésként
látja a tudományban, amely képes egyesíteni a biológia, kémia, fizika, egészségügy, gyógyászat és mérnöki tudományok széles spektrumát. A nanotechno[1] A szakirodalmakban a felelősségteljes kutatás és innováció (Responsible Research and Innovation,
RRI) fogalma gyakran az egyszerűsítés kedvéért, valamint gyakorlati okok miatt felelősségteljes innováció (Responsible Innovation, RI) formában szerepel. Habár a hivatalos uniós dokumentumok
RRI-ként hivatkoznak a fogalomra, az egyszerűség kedvéért jelen tanulmányban a felelősségteljes
innováció fogalmát alkalmazzuk, azzal a kiegészítéssel, hogy a kutatási folyamatokat is beleértjük
az innováció mellett.
[2] 1 nanométer = 10 -9 méter, a méter milliárdod része
10
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lógia segítségével olyan anyagok állíthatók elő, melyek merőben új tulajdonságokat mutatnak a tömbi formáikhoz képest. A nanotudományban technikailag
kétféle anyagelőállítási módszer létezik, a top-down és a bottom-up. A felülről
lefelé (top-down) tervezés esetében egy tömbi, makroszkopikus anyag vágása,
valamiféle bontása révén állíthatók elő nanoméretű részecskék. Az alulról felfelé
(bottom-up) építkezés esetében pedig az anyagi rendszerek önszerveződését
kihasználva lehetséges a különféle nanorészecskék szintézise. Az utóbbi megközelítési mód nehezebben elvégezhető, jól kontrollált reakciókörülményeket
igényel, viszont jelentősen csökkenthetők segítségével az előállítási költségek, így
gazdasági szempontból előnyösebb.
A nanoanyagok meglepően gyorsan a mindennapi életünk részévé váltak
(kozmetikai cikkek, csomagoló anyagok, gyógyszerhatóanyag-szállító rendszerek, izzadásgátló segédanyagok, bioszenzorok, szerkezeti erősítőanyagok stb.)
anélkül, hogy körültekintően megvizsgáltuk volna élettani és környezeti hatásaikat. A hozzájuk kapcsolódó szabályozás még mindig gyermekcipőben jár, így
lehetséges veszélyforrásként tekinthetünk rájuk (ECHA, 2015; Fisher–Mahajan,
2006; Ray et al., 2009).
A teljes képet látva elmondható, hogy a kutatás és fejlesztés alapvető fontosságú szerepet tölt be azon kihívások és problémák megoldásában, melyekkel
napjaink társadalma szembesül, mint például a klímaváltozás, elöregedő társadalom, tömeges kivándorlás, vegyi és élelmiszerbiztonság (van den Hoven et al.,
2013). Ma már nem az a kérdés, hogy szükségünk van-e kutatásra és innovációra, sokkal inkább az, hogy ezeket a folyamatokat hogyan tudjuk megvalósítani
a társadalmi, fenntarthatósági, etikai, környezetvédelmi és gazdasági szempontok
figyelembevételével (Buzás–Lukovics, 2015).
Magyar viszonylatban már több kutatást is lefolytattak, amelyek a felelősségteljes innováció gyakorlati alkalmazására irányultak. Ezek közül az egyik egy
összehasonlítás, ahol magyar és holland eredményeket, valamint az érintett kutatócsoportok innovációs környezetét hasonlították össze (Lukovics et al., 2017).
A kutatás eredményei rámutattak, hogy az innovációs környezet nemcsak a felelősségteljes innováció gyakorlati bevezetésének sikerét, hanem annak hatékonyságát is befolyásolja. Tisztán kirajzolódott, hogy az eltérő innovációs környezet
és szocializáció hatással van a szenior kutatók munkájára, amely befolyásolhatja a felelősségteljes innováció bevezetésére tett erőfeszítések eredményét is.
Egy másik kutatás során a magyar fiatal, de jelenleg nem aktív kutató nemzedék
felelősségteljes innovációhoz való hozzáállását vizsgáltuk meg (Lukovics–Udvari–
Nádas, 2017). A kutatás eredményeiből világosan látszik, hogy a fiatal generáció
képviselői már másként vélekednek a kutatások hátteréről, mint a jelenleg aktív
kutatók. A magyar pilot kutatások során feltárt (Lukovics–Fisher, 2017), szenior
kutatókra jellemző, főként a poszt-szocialista innovációs környezetnek betudható
magatartásformák a fiatalabb generációk esetében szignifikánsan kisebb mértékben fedezhetők fel.
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A kutatásunk célja, hogy a már meglévő eredményekre alapozva megvizsgáljuk, hogy az eltérő innovációs környezetben szocializálódott junior kutatók
hogyan viszonyulnak a felelősségteljes innováció gondolatköréhez. Ennek kapcsán
a Szegedi Tudományegyetem és a berlini Humboldt Egyetem természettudományi
képzésben tanuló PhD hallgatói között végeztünk kérdőíves felmérést 2018 őszén.
A tanulmány felépítése a következő struktúrát követi: az első fejezet a felelősségteljes kutatás és innováció koncepcióját mutatja be, amelyet a német és
magyar gazdasági és innovációs környezet összehasonlítása követ. A következő
fejezet az empirikus kutatásunk módszertanának és eredményeinek részletes
leírását tartalmazza, míg végül a tanulmányt a következtetések levonásával és
összegzésével zárjuk.

1. A FELELŐSSÉGTELJES INNOVÁCIÓ
FOGALMI HÁTTERE
A technológiai fejlődés elengedhetetlen egy adott vállalat, vagy térség versenyképességének javításához (Apak–Atay, 2015; Ciocanel–Pavelescu, 2015; Zouaghi–
Sánchez, 2016). Az innováció hozzájárul a társadalmi és gazdasági célok eléréséhez (Wydra, 2015), azonban a pozitív hatások mellett nem kívánatos, negatív
következményeket is magában hordozhatnak. A kutatás-fejlesztés és innovációs
folyamatokba történő befektetések növekvő volumene, valamint az ehhez kapcsolódó esetlegesen felmerülő negatív hatások mind arra utalhatnak, hogy az innovációs folyamatok újfajta megközelítésére van szükség (Lukovics–Fisher, 2017).
Napjaink sürgető problémáira (nem megújuló energiaforrások kimerülése, globális felmelegedés, éhínség) olyan megoldások kidolgozása szükséges,
amelyek által a jövő generációjának életkörülményei javíthatók (Sutcliffe, 2013).
Az innováció szükségszerűen előre nem látható kockázatokkal és bizonytalansággal jár kéz a kézben, amelyek hosszú távon negatív hatásokat eredményezhetnek
(Buzás–Lukovics, 2015). A felelősségteljes innováció (Responsible Research and
Innovation - RRI), mint korunk egyik legjelentősebb tudományos és gyakorlati
kérdéseket feszegető gondolatköre ezen bizonytalan jövőbeli események és negatív következmények mérséklésére jött létre.
Meg kell jegyezni, hogy a felelősségteljes kutatás és innováció fogalma rendkívül komplex (Hellström, 2003), leginkább egyfajta gyűjtőfogalomnak tekinthető,
amelyet több oldalról megközelítve értelmeznek és definiálnak (Buzás–Lukovics,
2015). Az elmúlt években többféle tudományos definíció jött létre, amelyek
rámutatnak a koncepció főbb aspektusára. A fogalom széles körűen értelmezhető, azonban a tudományos közösség (Owen et al., 2012; Sutcliffe, 2013; Buzás–
Lukovics, 2015), valamint az Európai Unió is egyre inkább Von Schomberg (2013,
60) definíciójára támaszkodik: „…transzparens és interaktív folyamat, amelyben a társadalmi szereplők és az innovátorok kölcsönös felelősséget vállalnak
az innovációs folyamat és eredményei etikai elfogadhatósága, fenntarthatósága és

12
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társadalmi kívánatossága iránt (annak érdekében, hogy a tudományos és technológiai fejlődés beépülhessen a társadalomba).”
A felelősségteljes kutatás és innováció középpontjában a közjó érdekében
végzett kutatás áll, kettős céllal: egyrészt az innovációs folyamat során minimalizáljuk az esetlegesen jelentkező negatív következményeket, másrészt pedig a közjót
szolgálja kutatásunk eredménye, tehát valós társadalmi igényekre reflektáljunk
(Iatridis–Schroeder, 2015). A felelősségteljes kutatás és innováció kiemelten kezeli
a társadalom és az innovációban résztvevő szereplők közötti együttműködést.
Ezt szemlélteti a „jobb innováció a jobb társadalomért” szlogen (Fisher–Mahajan,
2006), amely arra utal, hogy az innováció környezete megváltozott, így a társadalmi
értékek, társadalmilag elfogadott innovációs outputok még inkább előtérbe kerülnek. A felelősségteljes kutatás és innováció megpróbálja feltárni, hogy milyen attitűdök mentén végzik a kutatók munkájukat, és arra keresi a választ, hogyan lehetne
tudatosabb döntéseket hozni a kutatási tevékenység során (Lukovics–Fisher, 2017).
A felelősségteljes innováció gondolatköre, mint az innovációnak egy
újfajta megközelítése nem arra utal, hogy korábban nem fordítottak volna figyelmet
a kutatások eredményének hatására, és felelőtlenek lettek volna az innovátorok,
csupán kiemeli, hogy az innováció egyénekre, társadalomra és környezetre
gyakorolt negatív hatásait a gazdasági érdekek és a profitszerzés érdekében nem
olyan nagy hangsúllyal vették figyelembe (Blok–Lemmens, 2015). Az RRI koncepciójában a felelősséget az innováció eszméinek kiterjesztéseként értelmezhetjük,
amikor is a felelősségteljes innováció az innováció és az érdekelt felek bevonásának összességeként értelmezhető, az etikai és társadalmi vonatkozások figyelembevételével (Blok–Lemmens, 2015).
A felelősségteljes innováció gondolatkörének elméleti háttere egyre inkább
letisztult, a további kísérletek a gyakorlatba való integrálást igyekeznek megvalósítani (Buzás–Lukovics, 2015). Ennek érdekében az Európai Bizottság hat olyan
kulcselemet (RRI Keys) határoz meg, amely egyrészt az RRI gyakorlati bevezetésének, keretrendszerének, másrészt a kutatás és innovációban a felelősség megragadásának tekinthető (EC, 2015):
1. Társadalom bevonása (public engagement): A társadalom minél szélesebb
körének bevonása az innovációs folyamatokba nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elfogadott innovációs eredmény születhessen a közös együttműködés eredményeként. Az együttműködés által
lehetővé válik hatékonyabb megoldások kidolgozása a társadalmunkat érintő
aktuális problémákra.
2. Nemek közötti egyenlőség (gender equality): Az élet számos területén alulreprezentáltak a nők a férfiakkal szemben. A fő cél, hogy a nők is megkaphassák azokat az esélyeket, amit a férfiak. Ugyanez igaz a tudományos életre
vonatkozóan is. Az Európai Bizottság javaslata alapján, a nemek közötti
egyenlőséget, mint az RRI kulcselemét a kutatás és innováció területén is
kiemelten kell kezelni.
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3. Tudományos nevelés (science education): Fontos a kreativitás fiatalok körében történő kibontakoztatása, a kíváncsiság felkeltése, valamint a kutatói
pálya minél népszerűbbé tétele a fiatal generációk körében.
4. Etika (ethics): Az etikus magatartás, az alapvető emberi jogok és etikai standardok betartása már a különböző definíciókban is kiemelkedő jelentőséggel
bír. Ez az RRI kulcselem egyrészt a kutatás integritását hangsúlyozza, és azon
kutatások megakadályozását célozza, amelyek etikai szempontból elfogadhatatlanok. Másrészt pedig a tudományt szeretné a társdalomhoz közelebb
hozni, így az etika kulcselem a kutatási és innovációs eredmények társadalmi
jelentőségének és elfogadhatóságának növelésére irányul.
5. Nyílt hozzáférés (open access): Célja, hogy minél szélesebb réteg számára elérhetővé kell tenni a kutatási és innovációs eredményeket. Ez a kulcselem
az érdekeltek és a társadalom tagjainak szélesebb körű bevonását célozza,
azáltal, hogy az érintett felek több információ birtokába juthatnak az adott
kutatással vagy innovációval kapcsolatban.
6. Irányítás (governance): A szabályozási környezet hatással lehet az innovációs eredményekre, valamint befolyásolhatja a felelősségteljes innováció
alkalmazását is.
Az elméleti értelmezés már lezártnak tekinthető, így a koncepció gyakorlati
alkalmazására kerül át a hangsúly, amely azonban még kezdeti stádiumban van.
Eddig számos tudományos kutatási projektet végeztek az RRI-vel kapcsolatban,
amelyek arra koncentráltak, hogy miként lehet integrálni a felelősségteljes gondolkodást az innovációs folyamatba (pl.: Fisher, 2007; Schuurbiers, 2011; Flipse et al.,
2013; Lukovics–Fisher, 2017). Ezen munkák során a Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás (STIR Socio-Technical Integration Research) módszerét alkalmazták, melynek során egy 12 hetes interakció folyamán arra tesznek kísérletet, hogy
a természettudományi-mérnöki gondolkodást társadalomtudományi megfontolásokkal integrálják. Mindez segíti a kutatókat és az innovátorokat abban, hogy
napi munkájuk során a felelősségteljes innováció szerinti döntéseket hozzanak.

2. A MAGYAR ÉS NÉMET GAZDASÁGI ÉS INNOVÁCIÓS
KÖRNYEZET RELEVÁNS SZEMPONTJAI
A nyugati fejlettebb országokban (ide tartozik Németország is) már ismert fogalomnak tekinthető a felelősségteljes innováció, valamint annak gyakorlatban
történő alkalmazása, azonban a kevésbé fejlett, főként közép-kelet európai (poszt
szocialista) országokban korlátozott számú eredmény áll rendelkezésre még
(Lukovics et al., 2017). A posztszocialista országok közül kiemelkedik Magyarország, ahol elsők között történt meg a felelősségteljes innováció gyakorlati alkalmazására tett kísérlet (Lukovics et al., 2017). A pilot kutatást Szegeden végezték,
így ebből kifolyólag magyar viszonylatban a Szegedi Tudományegyetem került
kiválasztásra. A fejlett országok közül a német egyetem volt az, ahol személyes
kapcsolat révén sikerült elérni a kutatásunk célcsoportját.
14
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Annak érdekében, hogy megértsük a két kiválasztott országban lefolytatott
pilot kutatás eredményeinek hasonlóságait és különbségeit, meg kell vizsgálnunk
a kiválasztott országok és régiók tágabb innovációs környezetét. Ennek segítségével vethetjük össze az innovációs környezet különbségeit és az interjúk eredményeit. Vizsgálatunk során elemeztük a két ország innovációs környezetét leíró
legfontosabb szekunder adatokat, majd egy speciális alapsokaságon belül mélyinterjúkat végeztünk. Az alapsokaság specialitása abban rejlik, hogy olyan kutatókat kerestünk fel, akik mind Magyarországon, mind Németországban legalább
egy-egy évet dolgoztak kutatóként, így saját tapasztalataik alapján tudnak összehasonlításokat tenni, mely különösen fontos munkánk szempontjából.

2.1. A GAZDASÁGI ÉS INNOVÁCIÓS KÖRNYEZET ÖSSZEHASONLÍTÁSA – SZEKUNDER ADATOK ALAPJÁN
A gazdasági és innovációs környezet összehasonlításához nemzeti (1. és 2. táblázat), valamint regionális szinten (3. táblázat) elemeztünk statisztikai adatokat. Munkánk során az Eurostat (Eurostat, 2018) és a Research and Innovation
Observatory (RIO, 2019) adatbázisát, valamint a két kiválasztott régió regionális
statisztikai adatait használtuk fel, a lehető legfrissebb adatokat figyelembe véve.
Az adatok összehasonlíthatósága érdekében az egyes indikátorokat egy főre,
vagy az EU28 százalékában, vagy a GDP százalékában tüntettük fel (indikátortól
függően). A kérdőíves kutatásba bevont PhD hallgatók Magyarországról, a Szegedi
Tudományegyetemről, a Dél-Alföldi NUTS 2-es régióból kerültek kiválasztásra,
míg a németországi résztvevők Berlin NUTS 2-es régiójából, a Humboldt Egyetememről. Először a nemzeti mutatókat vizsgáltuk meg (1. táblázat).
1. táblázat: Az innovációs környezet főbb mutatói Németországban és Magyarországon
Table 1 Major indicators of the innovation environment in Germany and Hungary
Indikátor (mérőszám, év)

Németország

Magyarország

Népesség (fő, 2017)

82 521 653

9 797 561

Terület (km , 2015)

357 385,71

93 011

GDP/fő PPS-ben kifejezve (EU28=100%, 2016)

124

67

Aktivitási ráta (%, 2017)

78,2

71,2

K + F ráfordítások a GDP százalékában (%, 2015)

2,92

1,36

1 093,4

153,3

2

Teljes R+F ráfordítások – GERD (€/lakos, 2015)
Vállalati K + F ráfordítások – BERD (€/lakos, 2015)

673,6

72,9

Teljes K + F személyzet és kutatók (létszám, 2015)

915 857

56 235

Szabadalmi bejelentések az EPO-hoz (millió lakos,
IPC) (2017)

228,81

20,08

46

21

Emberek bizalma egymásban (%, 2014)
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Szociális-etikai kérdések az innovációra vonatkozó jogszabályokban

Igen

Nem

A vállalkozások egyetemekkel és felsőoktatási
intézményekkel való együttműködése (%, 2014)

14,1

12,3

Felsőoktatásra fordított kiadások (GDP %-ában,
2015)

1,25

0,66

Innovatív vállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz képest (%, 2012)

66,9

32,5

Forrás: Eurostat, 2018; OECD, 2016; RIO, 2019; TI, 2018 alapján saját szerkesztés

Az egy főre jutó GDP (a PPS-ben számítva) az EU28 átlaga alapján
számolva Németországban 24 százalékponttal volt magasabb, míg Magyarországon 33 százalékponttal volt alacsonyabb az EU átlagánál. Az aktivitási ráta tekintetében minimális különbségeket tapasztaltunk, hiszen Németországban ennek
a mutatónak az értéke mindössze 7 százalékponttal magasabb, mint Magyarországon. Az innovációs teljesítmény leírására használatos mutatók tekintetében
jelentős különbségek tapasztalhatók. Általánosságban elmondható, hogy Németország az innovációs teljesítményét tekintve sokkal fejlettebb, mint Magyarország. Németországban a GDP 2,92%-át K + F-re fordítják, míg Magyarországon ez
az arány csak 1,36%. A szélsőséges különbségeket a GERD és a BERD mutatók is
megmutatják: az egy főre jutó K + F ráfordítások (GERD) hétszer, míg az egy főre
jutó vállalati K + F ráfordítás (BERD) kilencszer olyan magas Németországban,
mint Magyarországon. Emellett az is szembetűnő, hogy a teljes K + F személyi
létszám 16-szor magasabb Németországban, mint Magyarországon. Az innovációs
eredmények közzétételét, az outputokat illetően is jobb helyzetben van Németország: a szabadalmi bejelentések száma 11-szer volt több 2017-ben Németországban, mint Magyarországon.
A 2016-ban közzétett bizalmi mutató szerint az emberek 46% -a mutat bizalmat mások iránt Németországban, míg Magyarországon mindössze 21% a bizalom szintje (OECD, 2016). A magyar érték nem csak alacsonyabb, mint Németországban, de az OECD-átlagnál is kisebb (35%).
2014-es felmérések alapján a vállalkozások és egyetemek, valamint felsőoktatási intézmények közötti együttműködések arányában nem figyelhető meg
jelentős különbség, hiszen ez az arány Magyarországon 12,3%, míg Németországban 14,1% volt. Azonban a felsőoktatásra fordított kiadások tekintetében
már jelentős különbségek fedezhetők fel. Németországban a GDP viszonylatában
számítva a kiadások a magyarországi adatokhoz képest kétszeres értéket mutatnak. Az innovatív vállalkozások arányát az összes vállalkozáson belül vizsgálva jól
látszik, hogy Németországban több mint duplája az innovatív vállalkozásoknak
az aránya a Magyarországon működő innovatív vállalkozások arányához képest.
Magyarországon megközelítőleg a vállalkozások 1/3-a, míg Németországban
több, mint 2/3-a számít innovatívnak az összes vállalkozáson belül.
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A Világgazdasági Fórum (WEF) által kiadott globális versenyképességi index
(GCI) innovációs pillér (12. pillér) mutatóinak elemzése által a fent említett
megállapítások még megalapozottabbak lehetnek (2. táblázat). A kemény és
puha adatokkal kiszámított WEF (2017) versenyképességi jelentésben Németország az ötödik helyre került, míg Magyarország a 60. helyen van 137 ország közül.
Ami az innovációs pillért illeti, a helyzet hasonló: Németország az 5., míg hazánk
a 62. helyet vívta ki magának. Az innovációs pilléren belül minden alindex esetében Németország kimagaslóan jobban teljesít, mint Magyarország, mind a rang,
mind a pontszám tekintetében.
2. táblázat Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Index Innovációs pillér
Németországban és Magyarországon, 2017
Table 2 World Economic Forum Global Competitiveness Index Innovation pillar in
Germany and Hungary, 2017
Németo.
rangsor

Németo.
pontszám

Magyaro.
rangsor

Magyaro.
pontszám

Innovációs pillér 1-7 skálán (7 a
legjobb)

5

5,6

62

3,4

Innovációs képességek 1-7 skálán (7
a legjobb)

5

5,8

96

3,8

A tudományos kutatóintézetek
minősége 1-7 skálán (7 a legjobb)

11

5,7

34

4,7

Vállalati K+F kiadások 1-7 skálán (7
a legjobb)

4

5,6

85

3,1

Egyetemi-ipari K+F együttműködések 1-7 skálán (7 a legjobb)

7

5,4

68

3,4

A fejlett technológiai termékek
kormányzati beszerzése 1-7 skálán
(7 a legjobb)

6

4,9

109

2,8

Tudósok és mérnökök rendelkezésre
állása 1-7 skálán (7 a legjobb)

11

5,2

91

3,6

PCT szabadalmi bejelentések (bejelentések/millió lakos)

7

218,9

28

24,7

Kritériumok

Forrás: WEF, 2017 alapján saját szerkesztés

A regionális elemzés alapján megállapítható, hogy az innovációs teljesítmény
közötti különbségek még markánsabbak a két vizsgált régió között (3. táblázat).
A német régióban a GDP több mint 3,5% -át K + F-re fordítják, míg Dél-Alföldön
mindössze 1,69% ez az arány. A GERD esetében a német eredmények kilencszer
magasabbak a magyar értéknél (miközben ez a különbség csak hétszeres országos szinten). A német régióban a K + F személyzet létszáma 8,6-szor magasabb,
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mint a magyar személyzet száma, azonban ez kisebb eltérés az országos átlaghoz
képest. A szabadalmi bejelentések számát illetően is a német régió van kedvezőbb
pozícióban.
3. táblázat Az innovációs környezet fő mutatói a Berlin és Dél-Alföld régiókban
Table 3 Major indicators of the innovation environment in Berlin and South Great Plain
regions
Indikátor (mérőszám, év)

Berlin régió

Dél-Alföldi
régió

népesség (fő, 2017)

3 574 830

1 251 924

terület (km , 2015)

892

18 335

GDP/fő PPS-ben kifejezve (EU28=100%, 2016)

118

48

2

K + F ráfordítások a GDP százalékában (%, 2015)

3,53

1,69

Teljes R+F ráfordítások – GERD (€/lakos, 2015)

1 267

131,5

Teljes K + F személyzet és kutatók (létszám,
2015)

49 620

5 704

Szabadalmi bejelentések az EPO-hoz (millió
lakos, IPC) (2017)

164 349

15 714

Forrás: Eurostat, 2018 alapján saját szerkesztés

2.2. A MAGYAR ÉS NÉMET INNOVÁCIÓS KÖRNYEZET ÖSSZEHASONLÍTÁSA INTERJÚK ALAPJÁN
Kutatásunk megalapozó primer felmérésének különlegességét az alapsokaság
adja, melyet úgy definiáltunk, hogy azon kutatók tartoznak bele, akik mind
Magyarországon, mind Németországban legalább egy-egy évet dolgoztak kutatóként. Tettük ezt annak érdekében, hogy mélyebben megértsük a magyar és német
innovációs környezet különbözőségét. Összehasonlító elemzést tűztünk ki célul,
azaz nem arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes országok kutatói külön-külön,
hogyan értékelik saját országuk innovációs környezetét, hanem arra, hogy azon
kutatók, akik mindkét országban dolgoztak, hogyan értékelik egymáshoz viszonyítva a magyar és a német innovációs környezetet. A speciális és nehezen elérhető alapsokaságból öt kutatót kérdeztünk meg vizsgálatunk során, mely elemszám általánosságban kicsinek tekinthető, de az alapsokaság specialitása miatt
alkalmas célunk elérésére. 14 kérdésből álló interjút online kérdeztünk le, egy-egy
mélyinterjú kb. 30 percig tartott.
Az interjúalanyok markáns különbséget tapasztaltak a két ország innovációs
rendszere között Németország javára. A német innovációs környezetet minden
válaszadó sokkal fejlettebbnek találta, amit többen az ipari környezet fejlettségével állítottak párhuzamba. A K+F+I infrastruktúra átlagos szintjét Németország18
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ban szignifikánsan magasabbnak ítélik meg a válaszadók, mint Magyarországon,
és a technológia transzfert is hatékonyabbnak tartják Németországban. Az innovációt Magyarországon térben koncentráltnak tartják: Budapesten és a nagyvárosokban koncentrálódik a K+F munka. Németországban térben decentralizáltabb
kutatómunka folyik. A válaszadók kiemelték, hogy Magyarországon az informális kapcsolatok sokkal fontosabbak az érvényesülésben, mint Németországban,
és ugyanígy az innovációs környezetben érzékelhető korrupció tekintetében
Magyarország kapott kedvezőtlenebb megítélést. A poszt-szocialista országokról
készült elemzések többségében kimutatható bizalmi deficit kutatásunk mélyinterjúiból is visszaköszön: a válaszadók egyértelműen Magyarországon éreztek
alacsonyabb bizalmi szintet munkájuk során. A válaszadók szerint a német innovációs környezetben a szereplők sokkal könnyebben és szívesebben működnek
együtt egymással, mint a magyar innovációs környezetben.

3. A MINTÁBA BEVONT JUNIOR KUTATÓK
RRI-ATTITŰDJE
A fejezetben áttekintést nyújtunk a Magyarországon és Németországban megvalósított kutatás folyamatáról és eredményeiről. Bemutatjuk a kutatás célcsoportját, az alkalmazott módszert, főbb eredményeket, valamint azonosítjuk azokat
a kritikus pontokat, amelyek a különböző innovációs környezetből adódhatnak.

3.1. MÓDSZERTAN
A kutatási eredmények alapjául szolgáló kérdőív egy adaptált STIR[3] kérdőív volt
– a felelősségteljes innováció módszertanához tartozó standardizált formanyomtatvány –, amely a junior kutatók attitűdjét vizsgálta az RRI irányelvekkel kapcsolatban. A kérdőív tizenhét kérdést tartalmazott, melyből tizennégy egy hatfokozatú
skálán mérte a kérdésre adott válasz súlyát. Az adott fogalommal kapcsolatos attitűdöket egy páros kimenetelű Likert-skálán vizsgáltuk, ennél fogva a válaszadó
határozott állást foglalt az adott kérdéssel kapcsolatban (Zerényi, 2016). Minden
zárt kérdéshez tartozott egy nyílt kérdés is, melynek során a megkérdezett mélyebben kifejthette a kérdéshez tartozó gondolatait, valamint indokolhatta a kérdésre
adott osztályzatát. A primer felmérés 2018 őszén zajlott. A célcsoportot 24 és 28 év
közötti (1990 után született) magyar és német PhD hallgatók alkották.
A magyarországi hallgatók a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Karának PhD képzésében folytatják tanulmányaikat. Az egyetem 19
doktori iskolával rendelkezik, melyek közül 7 tartozik a természettudományokhoz.

[3] Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás (STIR Socio-Technical Integration Research)
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Az ODT (Országos Doktori Tanács) adatai alapján[4] a Szegedi Tudományegyetemen 2018-ban 726,5 aktív doktorandusz hallgató folytatja tanulmányait. A kutatásban résztvevő válaszadók (15 hallgató)[5] 60%-a kémia, 26%-a környezetvédelmi,
12%-a biológia, míg 12%-a fizika doktori iskolákban végzi tanulmányait.
A fejlett országbeli csoportot a Humboldt Egyetem természettudományi
doktori képzésében résztvevő hallgatók egy csoportja alkotta. A hallgatók
megoszlása kutatási területük szerint: 64% kémia, 18% környezetvédelem, 9%
biológia és 9% fizika. A csoportok jellemzőit a 4. táblázat szemlélteti.
4. táblázat A kutatásban résztvevő csoportok jellemzői
Table 4 Characteristics of the groups involved in the research
Jellemző

Csoport1

Csoport2

Kutatásban résztvevő intézmény
és kar

Szegedi Tudományegyetem,
Természettudományi és
Informatika Kar

Humboldt Egyetem,
Természettudományi és Matematikai
Kar

Kutatásban résztvevők száma

15 fő

11 fő

A kutatásba
bevont PhD hallgatók megoszlása
tudományterületenként

Kémia

60%

Kémia

64%

Környezetvédelmi
tanulmányok

26%

Környezetvédelmi tanulmányok

18%

Biológia

12%

Biológia

9%

Fizika

12%

Fizika

9%

Forrás: Saját szerkesztés

3.2. A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ JUNIOR KUTATÓK MIKROKÖRNYEZETE
A kutatásunk empirikus vizsgálatát két egyetemen, a magyarországi Szegedi
Tudományegyetemen, valamint a németországi Humboldt Egyetemen végeztük
el. Annak érdekében, hogy a kérdőívek eredményeit értelmezni tudjuk, szükséges a két egyetem alapvető jellemzőinek rövid áttekintése. A két egyetem számos
tulajdonságában egyezést mutat, összehasonlításukhoz a QS World University
Rankings online elérhető legfrissebb adatait használtuk[6] (5. táblázat).

[4] https://doktori.hu/index.php?menuid=197&lang=HU&iID=22&list=109 (utolsó letöltés: 2018. 10. 21.)
[5] A STIR kutatások természetükből adódóan kismintás kutatások (Lukovics et al., 2017). Jelen
munkában a 15 magyar és 11 német fő vizsgálata relatíve nagy létszámot képvisel.
[6] https://www.topuniversities.com/universities/humboldt-universitat-zu-berlin (utolsó letöltés: 2018.
10. 21.) https://www.topuniversities.com/universities/university-szeged (utolsó letöltés: 2018. 10. 21.)
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5. táblázat A Szegedi Tudományegyetem és a Humboldt Egyetem összehasonlítása
Table 5 Comparison of University of Szeged and Humboldt University of Berlin
Szegedi Tudományegyetem

Humboldt Egyetem

QS globális világranglistán
elfoglalt hely1

470

121

Intézmény státusza 2

Állami

Állami

Tudományos teljesítmény3

Magas

Magas

Összes hallgatók száma4 / db

17 653

34 614

Egyetemi oktatók száma / db

1 979

1 972

Doktori képzésben résztvevők
száma / db

726,5

2 951

5

Forrás: ODT, 2018; QS WUR alapján saját szerkesztés
Számok magyarázata: az egyetem aktuális (2018) elfoglalt helye a QS globális világranglistán1, az egyetem finanszírozása állami vagy magán2, tudományos közlemények
száma az egyetem méretéhez viszonyítva3, teljes munkaidős egyenértékű hallgatók
száma4, az egyetem alkalmazásában lévő egyetemi oktatók száma5

Két lényeges eltérést szeretnénk kiemelni az egyetemek esetében, amely a képzésüket folytató hallgatók létszáma között mutatkozik. A Humboldt Egyetemen közel
kétszer annyi az egyetemi hallgató, mint a Szegedi Tudományegyetemen és a PhD
képzésben résztvevők száma is négyszer akkora. Viszont az elmondható, hogy
a kutatásban résztvevő személyekre, fiatal X-generációs kutatóként tekinthetünk,
akik a tudományos pálya elején tartanak (Lukovics–Udvari–Nádas, 2017). Ennél
fogva olyan magyar, illetve nemzetközi természettudományi kutató nemzedék
tagjaiként azonosíthatók, akik az elkövetkező 40–30 évben fogják aktívan formálni
és alakítani a kutatási és innovációs folyamatokat, mind a tudományban, mind
pedig az iparban. Így a megkérdezettek felelősségteljes innovációhoz való hozzáállása és véleménye kiemelt fontosságú a jövőbeni K+F+I folyamatok szempontjából.

3.3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK
3.3.1. AZ INNOVÁCIÓHOZ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ATTITŰDÖK
Első lépésként a junior kutatók innovációhoz, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó
tudását, véleményét vizsgáltuk. Mindkét csoport az innovációt egy olyan folyamatként írja le, amely egy új, kreatív ötlet megvalósítását célozza. A magyar
hallgatók többsége fontosnak tartja kiemelni, hogy alapkutatással foglalkozik,
amely kiindulópontot jelent a későbbi ipari technológiák létrehozásához, fejlesztéséhez. Egyikük az innovációról így fogalmaz: „Valami teljesen újat alkotni,
T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 9 -2 9

21

a meglévő tudásunkat új alapokra, más megvilágításba helyezni”. A válaszokból
kiderült, hogy egyetlen magyarországi válaszadónál sem jelennek meg az RRI
irányelvek. Ez ahhoz rendelhető, hogy Magyarországon nincs RRI-vel kapcsolatos
oktatás a doktori képzésben.
Ezzel ellentétben a külföldi doktoranduszok jelentős százaléka az innovációs
folyamat leírásában hozzáteszi, hogy olyan tevékenységnek kell lennie, amely
növeli a társadalmi jólétet, javítja az életminőséget, pozitív hatással van a társadalomra, és amelyből az emberiség profitálhat. A kutatás-fejlesztést elengedhetetlennek tartják a fejlődéshez. Problémák megoldásához szükséges folyamatnak
látják, amely javítani képes a már meglévő ipari technológiákat és segít újak kifejlesztésében, amely valójában nem más, mint „a kutatásban elért eredmények átültetése a gyakorlatba”.
A döntéshozatal mennyiségének tekintetében három csoportra oszthatjuk
a hallgatókat. 23 százalékuknak nagyon kevés döntést kell hoznia kutatómunkája során, 41 százalékuk mérsékleten sok vagy sok döntést hoz, míg 36 százalékuk nagyon sok döntéssel szembesül. A nagyon sok döntést hozó magyar hallgatók arról számoltak be, hogy felettesük, témavezetőjük „nagy egyéni szabadságot
biztosít” számukra. Sok időt töltenek egyetemi kurzusok oktatásával és sok diák
szakdolgozatának, diplomamunkájának elkészítésében is segédkezniük kell,
amely párhuzamosan futó, sokszor eltérő kutatási témákban történő jártasságot
követel meg tőlük. Emiatt sokuk úgy gondolja, hogy „ez rengeteg időt és energiát igényel”, túlterheltek. A saját kutatásukra sokszor a „negyvenórás munkahét”
után jut csak idejük. A külföldi válaszadók egyike a döntéshozatalt az alkalmazkodással azonosítja: „a tudományos kutatásokban általában a dolgok nehezen
alakulnak a terveknek megfelelően. Egy tudósnak a körülményekhez kell alkalmazkodni, amely sok döntés meghozatalával jár”.
Mindkét csoport tagjai nagyon fontosnak, bár néha nehéznek tartják, hogy
egy természettudós egy mondatban, közérthetően össze tudja foglalni a kutatási
témáját. Valamiféle mérőszámnak tekintik ezt, amellyel kideríthető, hogy valaki
mennyire érti azt, amivel foglalkozik. Úgy gondolják, hogy közérthetően és érdekesen tálalva, mindenki számára közelebb hozható egy kicsit a tudomány.

3.3.2. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMPONTOK ÉS TÁRSADALOMTUDÓSOK BEVONÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
GONDOLKOZÁS ÉS KUTATÁS TEKINTETÉBEN
Két kérdésben mértük, hogy mennyire tartják fontosnak a doktoranduszok a társadalomtudományi szempontok és társadalomtudósok bevonását a természettudományos gondolkodásba és kutatásba. Mind a magyar, mind a német kutatók
fontosnak látják olyan társadalomtudományi szempontok integrálását a természettudományos gondolkodásba és kutatásba, mint a szociológia, pszichológia és
etika. A teljes minta mindössze 4 százaléka nem tartja azt fontosnak (1. ábra).
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1. ábra: Társadalomtudományi szempontok és társadalomtudósok természettudományi
kutatásokba történő bevonásának vizsgálata
Figure 1 Examination of the involvement of social science aspects and social scientists
into the natural scientific research

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján

Egy magyar hallgató a következőképp fogalmaz: „nem gondolom, hogy fontos,
maximum a munkahelyi konfliktusok megoldásánál” vagy „pályázatok készítésénél, hogy a saját munkámat eladhatóbbá tegyem”. Látható, hogy bizonyos magyar
hallgatók, csak abban az esetben vonnának be társadalomtudományi megfontolásokat kutatásukba, ha abból valamilyen hasznuk származna. Az ilyen típusú
hozzáállás nem jelenik meg a külföldi hallgatók esetében.
Érdekes módon viszont a társadalomtudósok, mint fizikai személyek bevonása a kutatásba, a külföldi hallgatók esetében éles ellenszenvet vált ki. Korábbi
kutatások alapján (Lukovics–Fisher, 2017; Lukovics et al., 2017) ez az eredmény
meglepő, mivel az ilyen mértékű elutasítás inkább a poszt-szocialista kutatásfejlesztési környezetre jellemző. A válaszok megoszlását az első ábra szemlélteti,
amelyen a társadalomtudományi szempontok és társadalomtudósok természettudományi kutatásokba történő bevonását vizsgáltuk.
A nyílt kérdésre adott válaszokból az derül ki, hogy a német pilot kutatás résztvevői szerint a társadalomtudósok segíthetnek bizonyos természettudományi
kutatások társadalmi hátterének tisztázásában, viszont a kutatási területhez és
témához nem értenek. Azt a felmérés során nem sikerült feltárnunk, hogy korábban az említett hallgatók részt vettek e RRI kutatásokban és valamiféle negatív
élmény miatt vélekednek-e elítélően a társadalomtudósok természettudományi
kutatásokba történő bevonásáról. Ezzel ellentétben a kutatásba bevont magyar
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hallgatók, nyitottabbnak, fogékonyabbnak bizonyulnak a két tudományterület
integrációjával kapcsolatban. Ez a nyitottság nem jellemző a magyar szenior kutatói rétegre, amely leginkább a korábban definiált (Lukovics–Fisher, 2017) posztszocialista jegyeket hordozza.

3.3.3. KÖRNYEZETVÉDELMI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
ETIKAI SZEMPONTOK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÁSOKBAN
A második ábra szemlélteti a magyar és német junior kutatók véleményét az RRI
szempontok alkalmazásával kapcsolatban a természettudományi kutatások esetében. A környezetvédelmet mindkét csoport egyformán jelentősnek tartja a kutatásai során. A környezetszennyezés csökkentését és problémáját századunk egyik
legfontosabb kihívásának tartják. Szerintük a „környezettudatos magatartás és
fenntarthatóság figyelembevétele alapját kell, hogy képezze a természettudományos
kutatásoknak”.
2. ábra: Környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági és etikai szempontok
a természettudományos kutatásokban
Figure 2 Environmental, societal, economical and ethical aspects in the
natural scientific research

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján

A magyar hallgatók kiemelik, hogy környezetvédelmi szempontok bevonásával
eredményesebben lehet pályázni és a közvélemény elfogadása is könnyebben
érhető el.
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A társadalmi megfontolásokat a magyar doktoranduszok azért tartják
fontosnak, mert szerintük kutatásaik „egy-egy földrajzi, illetve társadalmi réteget
érintő problémákra fókuszálnak, a társadalom javát szolgálják és fontos lenne,
hogy ezzel mindenki tisztában legyen, így a természettudományos kutatói szakmát
nagyobb megbecsülés övezné”. A külföldi hallgatóknál a kutatói szakma megbecsülését illető szempont nem került említésre.
Egy igen éles eltérés mutatkozik a véleményekben az etikai kérdések tekintetében. Míg a magyar kutatók inkább elfogadhatónak tartják az etikailag kevésbé
helyes magatartást (például a tudományban alkalmazott állatkísérleteket) – bár
a csoport egy kisebb része nem teljesen ért ezzel egyet, – addig a külföldi csoport
határozottabban szeretné érvényesíteni az etikai normákat kutatásai során. Ez
az eredmény hasonlóságot mutat a korábban Lukovics és társai által 2017-ben
végzett magyarországi vizsgálatokkal (Lukovics–Udvari–Nádas, 2017), ahol
a szegedi „jövő természettudományos kutató generációját”, egyetemi képzésük befejezése előtt álló hallgatókat vizsgálták STIR módszerekkel. A csoportok
a gazdasági szempontokat leginkább kutatásuk gyakorlati alkalmazása terén,
mint új termék, szolgáltatás, know-how, spin-off és spin-out cégalapítás látják
fontosnak, viszont kiemelik azt is, hogy a kutatásokhoz elengedhetetlen valamilyen anyagi forrás megléte. Az összehasonlításból látható, hogy jelentősebb
eltérés a gazdasági szempontok fontosságának esetében a természettudományos
kutatásoknál nem mutatható ki.
Az az eredmény, hogy junior kutatóknál a környezetvédelem kiemelt szerepet tölt be nem mondható meglepőnek, hiszen a teljes csoport kilencven százaléka a környezetvédelemhez, élő természethez kapcsolódó kutatásokat végez, mint
például újtípusú oxigénredukciós katalizátorok fejlesztése tüzelőanyagcellákhoz,
víztisztítás félvezetőanyagok használata, víztisztítás lehetőségének vizsgálata, új
módszerekkel előállított cellulóz hidrogélek alkalmazása és nanoméretű anyagok
biológiai rendszerekkel való kölcsönhatásának vizsgálata.

3.3.4. KÖRNYEZETVÉDELMI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
ETIKAI SZEMPONTOK ALKALMAZÁSA ÉS INTEGRÁCIÓJA A K+F+I
FOLYAMATOKBAN
A természettudományi gondolkodáson és kutatásokon túlmenően a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok esetében is vizsgáltuk a doktoranduszok attitűdjét
az RRI szempontokkal kapcsolatban. A magyar és német hallgatók egyaránt fontosnak tartják a társadalomtudományi szempontok bevonását a K+F+I folyamatokba.
Véleményük szerint ezek a szempontok határozzák meg, hogy melyik K+F+I
projektek kapnak támogatást és kiemelik az Európai Uniós források fontosságát is.
Az egyik német hallgató az ólmozott benzin példáján, mint olcsó és megbízható
üzemanyag szemlélteti a környezetvédelmi és etikai megfontolások jelentőségét
és kapcsolatát a K+F+I folyamatokban.
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A fenti szempontok integrálását a magyar hallgatók fontosnak tartják; a német
hallgatók viszont a következőképp vélekednek: „egy irányelvként elfogadhatónak
tartom”, de „nem hiszem, hogy lenne értelme jobban beépíteni a jelenleginél”.
A kérdésekre adott válaszokat figyelembe véve megfogalmazható az a következtetés, mely szerint ezek az attitűdbéli eltérések annak köszönhetőek, hogy a fejlett
országokban, az RRI irányelveket mára jobban sikerült beépíteni a kutatási-fejlesztési és innovációs folyamatokba, mint a fejlődő poszt-szocialista térségekben.
Hasonló tendencia vehető észre azokban a válaszokban, amelyet a hallgatók arra a kérdésre adtak, hogy van-e értelme kutatócsoportok RRI szempontok szerinti (tovább)képzésére. Ezzel ellentétében mindkét csoport fontosnak
tartja bizonyos mértékig integrálni a megfontolt, környezetbarát, etikailag és
gazdaságilag is kifizetődő perspektívák érvényre juttatását a teljes kutatási folyamat során. A K+F+I folyamatokat érintően, a teljes csoport jelentős százaléka nem
kívánja igénybe venni társadalomtudósok segítségét.
Utolsó kérdésként a hallgatóktól megkérdeztük, mennyire tartják magukat
felelősségteljesnek. A magyar hallgatók nagy százalékban teljes mértékig felelősségteljesnek tartják magukat, amely leginkább abban nyilvánul meg, hogy mindig
igyekeznek a „helyes úton járni”. A kutatásaikat pontosan és precízen végzik, törekednek a reprodukálhatóságra, amely sokszor gátat szab új eredményeik közlésének sebességére. Azt mindennél fontosabbnak tartják, hogy hiteles adatokat közöljenek. A felelősségteljes magatartás egy másik formája értelmezésükben abban
jelenik meg, hogy kutatásaik környezetvédelmi problémák megoldására fókuszálnak. Ezzel ellentétében a német hallgatók kissé árnyalatban fogalmaznak, szerintük
„még van hová fejlődni” a társadalmi és etikai felelősségvállalás terén.

4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Kutatásunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk a fiatal magyar és német kutatók
felelősségteljes innováció iránti fogékonyságát. Munkánk során tehát egy nyugateurópai és egy poszt-szocialista ország kutatóit vizsgáltuk. Fontos megjegyezni,
hogy a felelősségteljes innováció gyakorlati bevezetésére irányuló vizsgálatok
ez idáig – a szerzők két magyar vizsgálatától eltekintve – kizárólag fejlett országokra koncentráltak. Jelen kutatás során fiatal kutatókra fókuszáltunk, amely
jelentős újdonságtartalommal bír, hiszen a felelősségteljes innováció gyakorlati
bevezetésére irányuló kutatások ez idáig – a szerzők egy magyar kutatása kivételével – kizárólag szenior kutatókra összpontosultak. A fentiekből adódóan
kutatásunk két legfontosabb nóvuma a fiatal kutatók fókusza és a poszt-szocialista kontextus (és összehasonlítás).
Kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb vizsgálati szempont
szerint a német fiatal kutatók RRI-fogékonysága meghaladja a magyar kutatókét: nyitottabbak, érdeklődőbbek, befogadóbbak. Az is szembetűnő ugyanakkor, hogy nem volt kimutatható a magyar fiatal kutatókon az az elzárkózás
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az RRI-aspektusokkal szemben, amelyet korábbi vizsgálatok egyértelműen detektáltak magyar szenior kutatókon.
Ugyanakkor az a rövid távú és individuális szemlélet, amelyet szintén kimutattak korábbi kutatások magyar szenior kutatókon, a fiatal kutatók esetében is
érzékelhető: bizonyos magyar hallgatók csak abban az esetben vonnának be társadalomtudományi megfontolásokat kutatásukba, ha abból valamilyen hasznuk származna. Német társaik ezzel szemben felismerik a felelősségteljes innováció azon
jellemzőjét, miszerint sok esetben közép- vagy hosszú távon jelentkezhetnek pozitív hatásai, és jellemzően nem a kutató, hanem a társadalom élvezi azokat.
Ezzel összefüggésben, talán az egyik legfontosabb különbség abban a motivációban érhető tetten, amely mentén a két ország kutatói a felelősségteljes innováció aspektusait integrálják a munkájukba. A korábbi kutatások fejlett országaiban
a motiváció egyértelműen annak megértése, hogy mindez a jövő szempontjából nagyon fontos. Magyarországon mindez az esetek döntő többségében nem
elegendő, hiszen a napi túlélési stratégia és a korábbi szocializációs minták miatt
a szereplők jellemzően közvetlen költségeket és rövid távú hasznokat szeretnének realizálni.
A fentiekből az következik, hogy azok a módszerek, amelyeket korábban
a fejlett országokban sikeresen alkalmaztak a felelősségteljes innováció gyakorlati bevezetésére, nem ültethetőek át egy az egyben a magyar innovációs környezetbe. Az eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a felelősségteljes innováció gyakorlati bevezetése során figyelembe kell venni az innovációs környezet
sajátosságait is. A fejlett országokban sikeresen alkalmazott módszerek tapasztalataink szerint kiváló alapként szolgálhatnak, azonban azoknak az innovációs
környezet sajátosságaihoz illeszkedő testre szabása (Lukovics–Fisher, 2017) elengedhetetlen.
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Az Ipar 4.0 keretrendszerének bemutatása három
élenjáró európai ország – Németország, Svédország
és Ausztria – stratégiái alapján
The introduction of the framework of Industry 4.0
based on strategies in three frontrunner European
countries – Germany, Sweden and Austria
Absztrakt
A posztindusztriális struktúraváltás egyes ipari szektorok megszűnését, a gyártás kiszervezése pedig a fejlett gazdaságok iparának térvesztését idézte elő. A gazdasági válság és
a technológiai fejlődés egyaránt indokolták az ipar erősítését, a magasabb hozzáadott értéket biztosító modern termelési szerkezetet. Németország az ipar digitalizációja által látott
esélyt a gyártás országon belül tartására; a 2011-ben bevezetett Industrie 4.0 (I40, Ipar 4.0)
fogalom ma az újraiparosítási stratégiák szerves része. A tanulmány az iparpolitika eszköztára, fókuszai, operatív megoldásai, eredményei, valamint az Ipar 4.0 kezdeményezések,
az érintettek szerepvállalása szempontjából vizsgálja a témakört, kiemelten Németország,
Ausztria, Svédország Ipar 4.0 stratégiáinak főbb jellemzőinek bemutatásával és összehasonlításával. A tanulmány hasonlóságokat és eltéréseket keres az említett három, az Ipar
4.0. felkészültségi index alapján éllovas és eredményes országok stratégiáját elemezve.
Az elemzés során kiemelésre kerülnek azok a stratégiai és operatív irányítási elemek,
amelyek alkalmazása fontos, adott esetben kulcstényező lehet, de megfontolásra feltétlenül érdemes más országok számára is; egy lehetséges és alkalmazható gyakorlatként.
Kulcsszavak: Ipar 4.0, újraiparosítás, nemzeti ipar stratégia, digitális átalakulás
Abstract
The post-industrial restructuring has resulted in the disappearance of certain industrial
sectors and the outsourcing of production has caused industrial loss of developed countries.
Both the economic crisis and technological progress have justified the industry’s strengthening, the modern production structure based on high level value added. Germany saw the
chance to keep production within the country trough industrial digitalisation; the Industry
4.0 concept introduced in 2011 is an integral part of re-industrialization strategies today. The
study reviews the Industry 4.0 topic regarding industrial policies, and their tool sets, focuses,
operative solutions, results, or the Industry 4.0 initiatives, stakeholder engagements by
examining and introducing three successful national platforms of the EU (German, Austrian,
Swedish). The study is looking for similarities and differences, highlighting the strategic and
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operative governance factors that might be crucial and moreover key factors based on the
achieved results of these three countries that are respected in the scoring of their Industry
4.0 readiness index. Authors believe that the list of factors and provisions were discovered
might worth considering for other countries to apply also as a potential method of practices.
Keywords: Industry 4.0, re-industrialization, national industry strategy, digital
transformation

BEVEZETÉS
Napjaink gazdaságpolitikai játszmáinak egyik jól azonosítható területe az iparosítás 21. századi újszerű értelmezése, amely az ipar új alapokra helyezését, a termelés fejlett országokba való visszatelepítését, a termelékenység és a hatékonyság
növelését jelenti a digitalizáció eszköztárának segítségével.
A posztindusztriális struktúraváltás és a globalizációs hatások következtében
a gazdaság szerkezete jelentősen megváltozott; egyes országok, régiók ipari
szektorai (nehéz- és feldolgozóipar) a kétezres évek elejéig beszűkültek vagy
meg is szűntek. Ezen időszakra jellemző a fejlett gazdaságok ipari termelésének
az alacsony termelési költséggel vonzó alternatívát nyújtó, főleg távol-keleti, indiai,
illetve kelet-közép európai országokba történő tömeges kiszervezése. Mindez a 21.
század elejére a fejlett országokban az ipari termelés mértékének radikális csökkenését idézte elő. Az egykori Nyugat-Európai gazdasági térség 1991-ről 2011-re,
11%-ot veszített a világpiaci részesedéséből (Blanchet et al., 2014). A 2008–2011.
évi globális pénzügyi-gazdasági válság és az elhúzódó kilábalás – az EU esetében
is – nyilvánvalóvá tette, hogy erős ipari háttér nélkül a gazdaság alkalmazkodóképessége elképzelhetetlen (Kovács, 2017). Ez a felismerés teremtette meg a termelés visszatelepítésének politikai, gazdaságpolitikai alapjait. A technológia robbanásszerű fejlődése és a most kibontakozó negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0,
I40) pedig a megoldási lehetőséget biztosíthatja a világgazdaság ipari termelési
arányainak az újra rendezésére.
Az újraiparosítási stratégiai eszközeivé az adat-alapú, autonóm eszközökkel,
interneten kommunikálni képes kiber-fizikai (CPS) rendszerek és alrendszerek
víziói, valamint a digitalizált ipari hálózatok, a digitalizált társadalom utópiái
váltak (Weyer et al., 2015; Lee et al., 2015). Az utópia szó a jelen kontextusban
azért megfelelő, mert az új ipari paradigma – bár annak rendszerszintű modelljei, alapvető technológiái jelenleg már adottak – a szemünk előtt, az elkövetkező
15–20 évben fog megvalósulni (Hoff, 2016).
Az egyes nemzetgazdaságok vezetőinek az a felismerése, hogy a gazdasági,
geopolitikai versenyben a diffúz K+F folyamatok megfelelő irányba terelését
állami szabályozókkal, ösztönzőkkel, iránymutatásokkal, támogatási programokkal szükséges segíteni, a világ valamennyi országában hasonló törekvésekhez
vezetett. Bár elnevezésükben, prioritásaikban, módszereikben eltérőek, közös
lényegi elemük többek között az ipari teljesítmény újbóli felerősítése, a hatékony32
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ság növelése, a személyre szabott tömegtermelés elterjedése, a termelés digitális
átalakítása, a létrejövő új piacok kiaknázása, a szabványosítás, vagy a rendszerek
elterjedésének növelése.
Tanulmányunkban áttekintjük az ipar reneszánszának a technológia által
meghatározott alapjait, majd figyelmünket az Európai Unió I40 kezdeményezései és az ezekre épülő nemzeti stratégiák felé fordítjuk. Megvizsgáljuk, hogy
a versengő tagországok gazdaságai milyen stratégiai és irányítási keretrendszereket
alkalmaznak és melyek a felhasznált eszköztárak legfontosabb megkülönböztető
elemei. Az elemzést különös részletességgel három, az I40 átalakulás szempontjából élenjáró ország – Németország, Svédország, Ausztria – esetében végezzük el
(Blanchet et al., 2014), olyan közös pontokat, siker faktorokat keresve, amelyek
példaértékű gyakorlatként levonható tanulságul szolgálhatnak más országok I40
kezdeményezéseinek eredményesebbé, jobbá tételéhez. Az összehasonlításunk
kitér az irányítási rendszerekre, az operatív alrendszerekre, az intézményekre,
a kiemelt célokra, valamint a legfontosabb elért eredményekre[1].

1. IPAR 4.0: KEZDETEK ÉS TÁVLATOK
Az Ipar 4.0 az autonóm, okos gépek, a mesterséges intelligencia segítségével
meghozott döntések, az integráns kiber-fizikai (CPS) rendszerek gazdasági paradigmája. A technológia forradalma ez, amely jelentősen átalakítja a gyártási rendszereket, de a közlekedést, az egészségügyet, a munkához való viszonyt, végső
soron a társadalom egészét is (Brettel et al., 2014). Az új, digitális transzformációra alapuló ipari paradigma gyökerei – legalábbis koncepcionális és egységes
állami politikai keretként – a 2011-es év Németországába vezetnek bennünket
(Kagermann et al., 2011). Az ezt követő években a már megérlelt gondolat vált
a német High-Tech Stratégia részévé, amely 2014-ben már explicit módon alkalmazza az I40 terminológiát. Ekkor határozta meg először egy ország vezetése,
hogy a gazdasági fejlődés, a termelés növelése, valamint a globális piacokon elért
dominancia fenntartása érdekében az I40 eszköztárát kívánja gazdaságpolitikája központi elemévé tenni (BMBF, 2014).
Az I40 vízió mikro-szinten új gyártási- és menedzsment-technikákról, megváltozó együttműködésekről, új termékekről, kiszélesített bevételi forrásokról, információ-alapú üzleti lehetőségekről, hatékonyabb termelésről szól. A nagyívű vízió
és a jelen realitása közötti különbözőségre mutat rá a következő példa: az elméleti tanulmányok alapján az I40-átállás fő motivációját a vállalatok szempontjából az okos termékek piacra vitele, valamint a termékek és szolgáltatások platformszerű rendszerének kialakítása, illetve generált új bevételi potenciál jelenti.

[1] Az elemzési keretből tudatosan marad ki a magyar helyzet vizsgálata, így nem térünk ki sem
az Irínyi Tervre (NGM, 2016), sem pedig az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetségre
(www.i40platform.hu/).
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A vállalati vezetők azonban elsősorban költségcsökkentési lehetőséget látnak az I40
eszköztárának az alkalmazásában (Sauter et al., 2015).
Az I40 – a harmadik ipari forradalomhoz hasonlóan – az informatika forradalma, azzal a különbséggel, hogy az informatikai rendszerek szenzorok adatainak feldolgozásával, proaktívan, autonóm módon vesznek részt a megváltozó
értékteremtésben és a vevői igények kiszolgálásában.
Az új technológiák mintegy leképezhetővé teszik a valóságot és áttetszővé
formálják a fizikai határokat. A vertikális integráció során a hálózatosodás átlép
a cégek határain, a digitális iker modellekben (digital twins) a fizikai dolgok virtuális mását képezik le, a kiber-fizikai rendszerek (CPS) munkatársakká válnak,
a termékek önmagukról adnak állapotjelentést.
Az I40 alapját képező legfontosabb technikai vívmányokat az alábbiakban
foglaljuk össze (Blanchet et al.; 2014; Geissbauer et al.; 2016; Lu 2017):
• felhő-technológia (cloud computing),
• autonóm rendszerek / gépek,
• MI (mesterséges intelligencia) és elosztott döntési rendszerek,
• IoT (Internet of Things, dolgok internete), M2M (gép-gép kommunikáció),
• CPS (kiber-fizikai rendszer) / CPPS (kiber-fizikai termelésirendszer),
• big-data analízis,
• mobil eszközök,
• virtuális / kiterjesztett tervezés és leképezés,
• 3d nyomtatás.
Az I40 technológiák alkalmazása a vállalatokat is átformálja. Megváltozik
a kapcsolat a vevőkkel és a szállítókkal, új vállalati szervezeti egységek jönnek
létre, átalakul az értéklánc, módosulnak a munkakörök (Porter–Heppelmann,
2015; Monostori et al., 2016; Szalavetz, 2016). A vállalatoknak gyökeresen új kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek közül az alábbi felsorolásban összegezzük a legfontosabbakat (Schlaepfer et al., 2015; Porter-Heppelmann 2015):
• adatok korlátlan elérhetősége,
• mobilitás extrém kiterjesztésének lehetősége,
• gépi döntések,
• termék és a gyár kommunikációja,
• elosztott gyártási rendszerek,
• rugalmas, személyreszabott tömeggyártás,
• virtuális gyártói hálózatok (hálózatosodás),
• szenzor és vizuális felismerés alapon problémamegoldó robotok,
• azonnali beavatkozás lehetősége minden szinten,
• digitális tervezés – digitális iker modell alkalmazása,
• új szervezeti egységek – CDO (Chief Data Officer),
• termékek és szolgáltatások összefonódása,
• platform megközelítés az értékesítésben, technológiában,
• új munkavállalói kompetenciák, feladatok, munkakörök.
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Kulcskompetenciává válik a tudás (Erol et al., 2016), hiszen a virtuális és
a valós világot ötvöző rendszerek alapjait jelentő I40/digitális technológiák – bár
sok elemük költséghatékonyan beszerezhető, – rendszerbe illesztésük és alkalmazásuk kimagasló mértékben tudás-intenzív feladat (Karabegovic, 2017), nem
beszélve az ökoszisztémák, a hálózatok megalkotásáról, az új üzleti modellek
kialakításáról. Elterjedésükhöz állami ösztönzés, támogatás és tudatformálás
szükséges (Klitou et al., 2017a). Az országok versenyének részét képezik többek
között az I40-hoz kapcsolódó K+F erőfeszítések, a teszt-projektek, a nemzeti platformok építésére irányuló kísérletek, a szabványosítási törekvések, vagy az információ megosztás fórumai, ahogy azt a következő fejezetekben látni fogjuk.
A digitális fejlődés következő állomásaként szükséges megemlíteni, hogy
2016-ban a japán kormány egy lépéssel tovább is ment az Ipar 4.0, ipar- és gazdaságközpontú megközelítésén, amikor meghirdette a digitalizációs programját,
amely a digitalizációra, mint társadalom formáló erőre tekint. A Society 5.0 olyan
emberközpontú társadalom, amely a gazdasági fejlődés és a társadalmi problémák megoldásának egyensúlyát egy, a kibertereket és fizikai tereket magas szinten integráló rendszer segítségével kívánja biztosítani (Keidanren, 2016).

2. IPAR 4.0 GAZDASÁGPOLITIKAI STRATÉGIÁK ÉS
KATALIZÁTOROK AZ EU-BAN
2.1. I40 KEZDEMÉNYEZÉSEK AZ EU-BAN
Az Európai Unió deklarált célja 2020-ig az ipari termelés GDP-n belüli arányának a 2014-es 15%-os volumenről 20%-ra való növelése, azaz a gazdaságban 500
milliárd euró új érték generálása (Blanchet et al., 2014). Blanchet és szerzőtársai
2014-ben publikált tanulmánya szerint, ez a hagyományos, nem I40/nem digitális
technológiákkal és termelékenységi képességgel, profitabilitással nem lehetséges.
„Az I40 hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásaival ugyanakkor megvalósítható lehet 2030-ra.” (Blanchet et al., 2014, 15) A valódi kihívás az, hogy az ipari
struktúrák önmagukban történő átalakítása helyett az átállás során több, szerteágazó tevékenységgel kell párhuzamosan foglalkozni (versenyképes termékek
és kapcsolódó szolgáltatások megtervezése, közigazgatási hatékonyság javítása,
vállalkozások digitális érettségének elősegítése, K+F+I támogatások hatékony
elosztása, képzési rendszerek modernizálása, energiahatékonyság növelése).
A feltárt komplexitás kezelésére az EU-ban különböző szintű stratégiák, ajánlások és programok kapcsolódnak egymáshoz – úgy közösségi, mint nemzeti szinten – a generális célok összerendelésétől a konkrét részprogramok megvalósításáig. A kezdeményezéseket egymásra rétegezve egy piramis-modell rajzolódik ki,
amely jól jelképezi az egymásra épülő programokat és azok kapcsolatát (Buica,
2016) (1. ábra).
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1. ábra: Az EU I40 stratégiai kezdeményezéseinek modellje
Figure 1 The model of the EU strategic initiatives regarding I40

Forrás: Buica, 2016 alapján saját szerkesztés

A rendszer csúcsán a „Europe 2020” stratégia áll, amely hosszú távú, fenntartható válaszokat kíván adni a globális gazdaság változásaira az alábbi alapvető szempontok szerint: foglalkoztatás, K+F, energia/klíma, oktatás, szegénység csökkentése. Mindez a gazdasági fejlődés és versenyképesség nézőpontjából
a „Hét Zászlóshajó Kezdeményezés”-sel kerül felépítésre és kiegészítésre.
A fenti keretrendszerhez kapcsolódik az Európai Bizottság (European
Commission, EC) Digital Single Market (Egységes Digitális Piac) stratégiája, amely
már (közösségi szinten, az I40 kihívásaira összpontosítva) az IKT és digitalizáció
stratégiai kitörési pontjait vizsgálja. Az EC prioritásai kézzelfogható gazdasági
szempontok, így fontos tényező a versenyképesség erősítése, az innováció ösztönzése, a fenntartható üzleti modellek népszerűsítése. Nagy hangsúlyt kap a vállalatok erőforrásokhoz jutásának biztosítása – mind pénzügyi vonatkozásban, mind
képzett munkaerő, energia, nyersanyag tekintetében. Ehhez kapcsolódik a vállalkozásbarát környezet kialakításának ösztönzése, egy jól működő belső (közös) piac
működési feltételeinek megteremtése, az EU-ban előállított termékek és szolgáltatások külkereskedelmének támogatása, valamint a szellemi termékek védelme.
A nemzeti platformok a stratégiai programokhoz alulról csatlakoznak (Buica,
2016). E programok foglalják magukba a finanszírozási pályázatokat, az ismeretterjesztő kezdeményezéseket és a regionális programokat.
Ezek a programok – Klitou és társai (2017a) véleménye szerint – azonban nem
minden esetben érik el a tőlük várt hatást. Az intézkedések eredményes megvalósítását, továbbá a megfelelő tudástranszfert gátló tényezők közül kiemelhető a közösségi és országos kezdeményezések közötti összhang hiánya, a regionális stratégiák kidolgozatlansága, illetve az elégtelen kommunikáció (Klitou et al., 2017a).
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Az akadályok elhárítása, a stratégiák harmonizálása, a tapasztalatok megosztása, az együttműködés és közös beruházások, valamint a szabályozási kérdések
együttes kezelése érdekében jött létre az ipar digitalizálására vonatkozó nemzeti
kezdeményezések európai platformja[2], amely működésétől a különböző szintű
stratégiák, intézkedések jövőbeli jobb összehangoltságát is várják az érdekelt felek.

2.2. NEMZETI IPAR 4.0 STRATÉGIÁK AZ EU-BAN
Jelenleg 19 EU-tagállam rendelkezik deklarált nemzeti I40 stratégiával, illetve
a megvalósítást koordináló platformmal (Probst et al., 2018), melyek a követekzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie 4.0 (Németország)
PIANO Industria 4.0 (Olaszország)
Industrie 4.0 Österreich (Ausztria)
Prûmys Industry 4.0 (Csehország)
Made Different (Belgium)
Smart Industry (Szlovákia)
MADE (Dánia)
Smart Industry (Hollandia)
Indústria 4.0 (Portugália)
CATAPULT (Egyesült Királyság)
Ipar 4.0 (Magyarország)
Industria Connectada (Spanyolország)
Industrie 4.0 (Litvánia)
Produktion2030 / Smart Industry (Svédország)
Industrie du Futur (Franciaország)
National Industrial Policy Guidelines (Lettország)
Przemystu 4.0 (Lengyelország)
Digital Slovenia (Szlovénia)
Digital4Industry / Third Industrial Revolution (Luxemburg)

Az EU tagországok nemzeti stratégiái, ahogy azt a következő bekezdésekben
látni fogjuk, igen változatos képet mutatnak, ami magyarázható az eltérő természeti, infrastrukturális adottságokkal, termelési tényezőkkel, digitális érettség
szintjével, de akár hagyományokkal is. Klitou és szerzőtársai 2017-ben publikált
tanulmányukban (Klitou et al., 2017a) szemléletesen bemutatják a nemzeti stratégiák célkitűzéseit, rámutatva az irányelvek, támogatási megközelítések és megvalósítások számottevő eltéréseire. A megoldási kísérletekben is országok útkeresését, versengését látjuk. Nem létezik legjobb megoldás, egyértelmű zsinórmérték,
de sűrűsödési pontok, kulcspontok azonosíthatók. A 2017. és 2018. évi Digital
Transformation Scoreboard országjelentések adatai alapján (Probst et al., 2017;

[2] European Platform on Digitising Industry
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Klitou et al., 2017a; Probst et al., 2018) az I40 nemzeti kezdeményezések három
legfontosabb dimenziója a következő:
• a fókuszpont,
• a finanszírozás,
• a szerveződés irányultsága.
A törekvések természetesen azonos irányba mutatnak, közös elem a nemzeti
stratégiákban a digitalizáció elsődlegessége, az új technológiák fejlesztése,
a meglévő technológiák elterjesztése és az ipari és kutatási terület szereplőinek bevonása (Probst et al., 2018). A politikák szintjén átfedések tapasztalhatók
a versenyképesség növelését, az ipar modernizálását, az új termelési folyamatok
bevezetését, a nagyobb hatékonyság és termelékenység elvárását illetően, melyekhez társadalmi és környezeti célok is kapcsolódnak. A fenntartható növekedés
prioritásként Svédországban jelenik meg, míg Németországban és Olaszországban új termékek fejlesztésére, az Egyesült Királyságban és Olaszországban pedig
technológiai újításokra összpontosítanak elsősorban (Klitou et al., 2017a).
A fókuszpontokat tekintve a nemzeti kezdeményezések többségükben infrastruktúra- és technológia-orientáltak (pl. Spanyolország), míg mások iparági hangsúlyt
kapnak (pl. Németország), ugyanakkor kevésbé jellemző a képesség- és tudás-alapú
szemlélet. Itt pozitív példa a termelés-fejlesztés terén létesített, magas szintű, folyamatos képzést nyújtó svéd doktori iskola, amely az egyetemek közötti hálózatépítést,
a kutatói csereprogramokat is ösztönzi (Probst et al., 2017). Ausztria célkitűzéseiben
ugyancsak szintén előkelő helyen szerepel a készség-és képességfejlesztés (Verein
Industrie 4.0 Österreich, 2018; Klitou et al., 2017b). A technológiai irányultság képe
szintén heterogén, bár napjaikban többnyire az IoT, a big data és a mesterséges intelligencia kerül előtérbe (Klitou et al., 2017a; Probst et al., 2018).
A célokhoz vezető pénzügyi, finanszírozási megoldások nagy szórást mutatnak. A legtöbb ország a közösségi finanszírozást preferálja (Németország, Spanyolország, Olaszország, Csehország). A közösségi finanszírozást választó országok
aránya 2017. évre vonatkozóan 42%, szemben a vállalati finanszírozást preferálókkal (2017. adatok szerint 16%). Más modellek az állami és magánszféra kollaborációján alapulnak, amely során az állami és magánszféra együttes finanszírozása valósul meg, újabb 42%-os részarányt képezve. Pozitív példa Franciaország,
ahol adókedvezményekkel ösztönzik az ipari-vállalkozói oldal nagyobb arányú
befektetési-finanszírozási hajlandóságát. (Probst et al., 2018).
A finanszírozási keretösszegek mértéke is széles skálán, 10 és 367 millió euró
között alakul. A vállalati szektor motiválásának eszköztára szintén heterogén,
a döntési felelősség átruházásától (bevonás) az adókedvezményig terjed. A KKV-k
kiemelt támogatása a spanyol, a brit és a francia I40 stratégia jellemzője (Klitou
et al., 2017a). Léteznek rendszerek, amelyek nagyobb mértékben engednek teret
a regionális szempontok kibontakozásának és a rugalmasságnak (Hollandia)
(Klitou et al., 2017a).
A szerveződési irányt illetően elsősorban alulról felfelé (bottom-up) építkezés
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jellemző, melyre jó példa a portugál Indústria 4.0, ahol a stratégia kidolgozása az iparivállalkozói és az akadémiai-oktatási szféra szakértelmére, ajánlásaira támaszkodott.
A platform irányítását, a végrehajtás koordinálását szintén magánszervezet végzi.
Másik érdekesség Németország esete, ahol 2011-ben a platform és a programok állami
kezdeményezésre indultak (top-down), míg a gyakorlati megvalósítást az ipari-vállalkozói kör hajtotta végre, amely mostanra már átvette a platform működésének teljes
ellenőrzését (Probst et al., 2017). A nemzeti kezdeményezésekkel kapcsolatos problémákra jellemző például szolgál többek között a finanszírozás kérdése, a hiányzó
kapacitások köre, a gyenge tervezési és ellenőrzési folyamatok kérdései, a KKV-k
bevonásának nehézségei, vagy az irányelvek gyengeségei, mint például a célok
hiányos mivolta (Klitou et al., 2017a). Az európai platform működése által a szisztematikus nemzetközi kooperációnak és a legjobb gyakorlatok megosztásának hiányából fakadó deficitek várhatóan csökkenni fognak a jövőben.

3. NÉMETORSZÁG, AUSZTRIA ÉS SVÉDORSZÁG
IPAR 4.0 STRATÉGIÁJA
A továbbiakban Németországra, Svédországra és Ausztriára fókuszálunk, mivel
a Roland Berger Consulting[3] I40 felkészültségi indexe (Hoff, 2016) alapján ezen
országok alkotják az „Éllovasok” csoportját. Jellemzőik: széles ipari bázis, modernizált, fejlődésorientált üzleti feltételek és technológiák alkalmazása (Blanchet–
Rinn, 2016). Az index kalkulációja során az automatizálás szintje, a gyártási
folyamat szofisztikáltsága, a munkaerő felkészültsége, az innovációs intenzitás,
a hozzáadott érték, az ipar nyitottsága, az innovációs hálózatok és az internethasználat elterjedése játszik fő szerepet.

3.1. NÉMETORSZÁG IPAR 4.0. STRATÉGIÁJA
A gépgyártás, az autóipar és az ipari megoldások szállítása tekintetében Németország régóta a világ élvonalában szerepel. Az elmúlt évtizedekben az országnak azonban szembe kellett néznie azzal, hogy egyre nagyobb igény jelentkezik
a rugalmasabb és egyedi előállítást biztosító gyártási technológiák iránt. A német
gyártóknak azt is figyelembe kellett venniük, hogy milyen mértékben tehetik
értékláncaikat nemzetközivé, anélkül, hogy az a hazai termelést és innovációt
veszélyeztetné (Heilmann et al., 2016).
Az IoT-ben rejlő lehetőségeket felismerve a szövetségi kormány és az általa irányított Industrie 4.0 platform közreműködésével 2011 és 2014 között kidolgozott
hosszú távú stratégia a következő 5 alappillérre épül (Heilmann et al., 2016):

[3] A Roland Berger tanácsadó céget 1967-ben alapították Münchenben. Jelenleg 36 országban közel 2 400 munkatársa dolgozik azon, hogy hiteles és független elemzéseket, stratégiai tanácsokat
adjanak elsősorban a pénzügyi és a járműipari szektor számára (www.rolandberger.com).
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1. A gazdaság teljesítőképessége, az életminőség fenntartása és a jólét forrásainak biztosítása céljából definiálták és rangsorolták a kutatási és innovációs
témákat. A kiemelt témacsoportok a következők: a digitális gazdaság és társadalom; a hosszú távú gazdálkodás és energia; az innovatív munka világa;
az egészséges életmód; az intelligens mobilitás; a civil biztonság.
2. Az intézmények innovációs potenciáljának erősítése érdekében előtérbe
helyezték a gazdaság tudásképző szereplői (stakeholder-ek) közötti együttműködést, azaz az egyetemek, a kutatóhelyek és a K+F tevékenységet folytató
vállalatok jobb egymáshoz kapcsolódását.
3. Az innovációs dinamika fokozása céljából ösztönzik a kutatás magas költségeit viselő nagyvállalatok mellett a KKV-k nagyobb arányú bekapcsolódását.
4. A szövetségi kormány innováció-barát keretfeltételeket teremt a kockázati
tőke kínálatának bővítésével, a hozzájutás előnyös feltételeinek kidolgozásával, a kvalifikált munkatársak rendelkezésre bocsátásával, a szabványok és
normatívák nemzetközivé tételével.
5. Az innovációt pártoló, az új technológiákat elfogadó és alkalmazó társadalom
megteremtése érdekében a kormányzat szociális eszközökkel támogatja a társadalmi részvételt.
A digitális átalakulást előmozdító, közelmúltban hozott intézkedések egyike
a „Mittelstand 4.0 – digitális termelés és munkafolyamatok” kezdeményezés.
A KKV-k (főképp középvállalkozások) részére ügynökségek, kompetencia-központok, teszt-laboratóriumok biztosítják a technológia- és tudástranszfert; folyamatos
tájékoztatással, képzési programokkal segítik a felkészülést például az elektronikus
szabványok, az e-kereskedelem, a felhő-szolgáltatások, illetve a folyamat- és innováció-menedzsment terén (Probst et al., 2018). Az információ-technológiai biztonságra koncentráló IUNO-projekt célja, hogy ipari alkalmazási területen megoldást
találjanak az IT-biztonsági kihívásokra, és feloldják a KKV-k gazdasági kockázatoktól való félelmeit is (Heilmann et al., 2016). A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium (BMWi)[4] fiatal (7 évnél nem idősebb), innovatív kis-és középvállalkozások
részére kockázati tőke-befektetési támogatást biztosít, amely az IKT-ágazatban új
start-up cégek létrejöttét is elősegítheti (Probst et al., 2018).
A német modell fontos tényezői – többek között – a mintaként, referenciaként szolgáló implementációk kifejlesztésében, valamint a gazdasági szereplők
közötti hálózatok és szövetségek kialakulásában játszott kormányzati közvetítői szerep felvállalásában rejlenek. Ennek eredményeként Németország napjainkra – az óriáscégeknek (például Siemens, ABB, SAP, Bosch) köszönhetően
– az I40 megoldások ipari szállítójává vált (Sauter et al., 2015). Az ország I40 stratégiája egyszerre defenzív (a hazai termelés fenntartása a nemzetközi piacokon
fellépő válságok rugalmasabb kezelése érdekében) és offenzív (a szakértelem és
a know-how Németországban tartása az export képesség fenntartása érdekében).

[4] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
40
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3.2. AUSZTRIA IPAR 4.0. STRATÉGIÁJA
Ausztria nagy múltú, ipari hagyományokkal rendelkező ország; a nyersanyaglelőhelyeknek köszönhetően már a 16. századtól erőteljes növekedésnek indult
a bányászat és a vasgyártás, valamint az erre alapozott további iparágak. A 20.
századi feldolgozóipari problémákat a csúcstechnológiák intenzív alkalmazásával
hárították el, az ezredfordulóra a feldolgozóipar és az ipari-szolgáltatási ágazat
teljesítménye is jelentősen megnövekedett (AWS, 2006). Napjainkra az ipari profil
is átalakult; az anyagmentes termelési érték növelése érdekében egyes iparágak
bizonyos szolgáltatásokat (pl. K+F) is beépítettek tevékenységi körükbe, a globális verseny és a termék-életciklus rövidülése pedig az ipari és a szolgáltatási szektor közötti munkamegosztás erősödését igényelte (Schneider, 2015).
Az I40 Ausztria részére a termelékenység további növekedésének lehetőségét
kínálja. A vonatkozó számítások szerint a komputerizáció-digitalizáció erőteljes fejlesztésével 2025-ig mintegy 86 milliárd eurót kitevő termelésnövekedéssel
számol az ország, amelyhez alapfeltétel a K+F+I tevékenységbe történő jövőorientált befektetések megléte (BMVIT, 2016).
Az osztrák I40 platform 2014-ben indult, a koordináló egyesület[5] 2015-ben
alakult, életre hívásában az infrastruktúráért (közlekedés, innováció és technológia) felelős minisztérium[6] és több szakmai szövetség (elektronika, gépgyártás, munkaügyi kamara, ipari egyesület, szakszervezetek) járt élen. A Verein
Industrie 4.0 Österreich a vállalkozások és munkavállalók részére segíti, ösztönzi
a digitalizáció következtében létrejövő új technológiai fejlesztések, innovációk
megismerését és használatát. Az osztrák termelői szektor dinamikus fejlesztésén,
a K+F és a szükséges szakképzettség megszerzésének elősegítésén túl a platform
a minőségi munkakörnyezet és a magas foglalkoztatási szint eléréséhez is segítséget kíván nyújtani (www.plattformindustrie40.at).
A BMVIT 2016-ban ismertetett I40 intézkedéscsomagja az alábbi konkrét célterületeket kiemelten kezeli:
• Kutatás támogatása: A minisztérium évente tekintélyes összegű (500 millió
euró) támogatást biztosít alkalmazott kutatásra, amelyből 185 millió eurót
az I40-hoz kapcsolódó K+F tevékenységekre fordítanak. E támogatás jelentős része az anyag- és gyártáskutatásra irányul. A fókuszban a robotika,
az intelligens anyagok-, és nyersanyagok, valamint innovatív szenzor-rendszerek állnak. Nagyarányú támogatást élvez az IKT-terület, ahol az automatizált utazásra, a gépi tanulásra, a biztonságra, az interoperabilitásra és
az 5G technológia fejlesztésére összpontosítanak. (BMVIT, 2016).
• Pilot-gyárak (teszt-gyárak): A minisztérium pilot-gyárak létrehozásával a vállalkozások és a kutatási intézmények részére nyújt segítséget az új eljárások,
folyamatok, technológiák tesztelésére (első mintagyár: Bécs-Aspern). A minisz[5] Verein Industrie 4.0 bundreich – Plattform für intelligente Produktion
[6] Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
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tériumon kívül a teszt-üzemeket az akadémiai (Bécsi Műszaki Egyetem) és
a vállalkozói szféra is támogatja (Siemens, EMCO).
• Alapítványi tanszékek: A BMVIT 2016-ig az osztrák egyetemeken hat tanszéket létesített, amelyek az ipari-gazdasági szférával szorosan együttműködve,
az I40 vonatkozásában végeznek kutatásokat; új anyagok kikísérletezésén túl
Big Data Management és szállítmányozás-logisztika terén is.
• I40 tanulmányok: A BMVIT támogatja a termelés és szolgáltatás
digitalizációjának, automatizációjának hatásait, a munkaerőpiac várható
változásait, az új üzleti modellek kialakítási lehetőségeit vizsgáló, I40-fókuszú
felmérések és elemző tanulmányok elkészítését.
A kormány 2016 nyarán hirdette meg a start-up cégek alapítását támogató
intézkedését, amely adókedvezmények, egyetemi spin-off ösztöndíjak, vízumkönnyítés biztosításával ösztönzi a vállalkozói kedvet. Ausztria I40 stratégiájának az oktatási-képzési programok is a szerves részét alkotják, hiszen az I40-re
történő áttérés új kompetenciákat és készségeket igényel (Verein Industrie 4.0
Österreich, 2018; Klitou et al., 2017b).

3.3. SVÉDORSZÁG IPAR 4.0. STRATÉGIÁJA
Svédország világszínvonalú gépiparával, vaskohászatával azon fejlett gazdaságok
körébe tartozik, amelyek elkerülték a dezindusztrializáció csapdáját. Az ipari
és az ipari-szolgáltatási szektor jelenleg is az ország GDP-jének egyötödét, míg
a teljes export 77%-át adja. Svédországban az ipar a gazdasági növekedés motorja,
fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben és az általános jólét biztosításában. A svéd gazdaság világviszonylatban is igen jól teljesít – a globális versenyképességi index (WEF GCI) 2017. évi besorolása alapján a 7. helyet foglalja el.
Az utóbbi években jelentősen csökkent a költségvetési hiány és az ország adósságállománya, a technológiai fejlődésben szintén a világon legjobban teljesítő első
tíz nemzet egyike – kiemelten az üzleti szofisztikáltság és az innovációs kapacitás
tekintetében (WEF, 2017). Mindez annak is köszönhető, hogy Svédország gazdasági vezetése felismerte a digitalizáció átalakító erejét és a fenntarthatóság kihívásait, valamint a folyamatban rejlő jelentős versenyképességi potenciált.
A fejlesztési tevékenységeket ösztönző, komoly innovációs erőt jelentő tekintélyes munkáltatói szervezet, a Teknikföretagen[7] 2013-ban ismertette az ipari
bázis erősítését célzó „Made in Sweden 2030” kutatási és innovációs stratégiát.
Hat kulcsterületet (fenntartható termelés, rugalmas gyártási folyamatok, virtuális termelés-fejlesztés és szimuláció, emberközpontú termelési rendszer, termékés gyártásalapú szolgáltatások, integrált termék- és gyártásfejlesztés) jelöltek
ki, amelyek fejlesztésével a svéd ipar -2030ra világviszonylatban a fenntartható
termelés éllovasai körébe kerülhet. E stratégia alapján indult a Teknikföretagen
[7] Svéd Gépgyártóipari Szövetség
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irányításával és a Vinnova kormányzati ügynökség támogatásával a „Produktion
2030” (P2030) kutatási és innovációs program, amely egyúttal platformként is
működik (Teknikföretagen, 2013; Klitou et al., 2017a).
A svéd kormány 2016-ban meghirdetett Intelligens Ipar (Smart Industry) stratégiája szervesen kapcsolódik a P2030 célkitűzésekhez, hogy az ország termékek
és szolgáltatások innovatív és fenntarthatóságra törekvő előállítása révén világvezetővé váljon, az ipari szektor versenyképessége tovább növekedjen és globális
értékláncokban – kiemelten a magas hozzáadott értéket termelő hálózatokban –
szintén jelentős szerepet töltsön be (Government of Sweden, 2016).
Az új iparosítási stratégia négy fő területet foglal magában:
• Industry 4.0: a stratégia központi eleme, hogy a svéd ipari szektor vállalkozásai vezető szerepet töltsenek be a digitális átalakulás folyamatában és
a digitalizációban rejlő potenciálok kiaknázásában. Ide tartozik a digitális
technológiák fejlesztésének, elterjedésének, felhasználásának ösztönzése,
az új technológiára épülő üzleti és szervezeti modellek kialakítása, valamint
a digitális kompetenciák elsajátítása.
• Fenntartható termelés: a környezeti szempontok szerinti működés hozzájárul
az iparág értékteremtési folyamatához, az új munkahelyek kialakításához és
a versenyképesség növekedéséhez. Az intézkedések a technológiák, az áruk,
a szolgáltatások fejlesztése, előállítása során nagyobb energia- és erőforrás-hatékonyságra, az újrahasznosíthatóság növelésére irányulnak. Ösztönzik a körkörös gazdaságra való áttérést, melyeket megfelelő szabályozókkal is támogatnak.
• Ipari készségek növelése és fejlesztése: a fejlődés egyik alapköve az ipar által
támasztott követelményeknek megfelelő munkavállalói készségek biztosítása.
Szükséges az ipari munkaerőigény és az oktatási rendszer közötti összhang
megteremtése, a gyakorlati készségek-képességek elsajátításának ösztönzése,
a tudomány és az ipar szempontjából fontos képzések népszerűsítése. Ide
tartozik még az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javítása, a felsőoktatás
és az üzleti szféra közötti mobilitás elősegítése is.
• „Test bed Sweden”: Svédországban célzott kutatásokat végeznek az áruk és
szolgáltatások ipari termelésének megerősítését szolgáló kulcsterületeken.
A vonatkozó intézkedések ösztönzik a K+F+I befektetéseket a hosszú távú
versenyképességet biztosító területeken, szorgalmazzák az innováció-barát
beszerzéseket, erősíteni kívánják az akadémiai szféra és az ipari szektor
közötti együttműködést. Fontos szempont az ország vonzóvá tétele kutatók,
illetve K+F tevékenységekbe befektetni szándékozó vállalatok számára.
A svéd kormány 2017 májusában ismertetett, fenntartható digitális átalakulásra vonatkozó digitális stratégiája[8] öt kulcsterületen (készségek-képességek,
biztonság, innováció, vezetés, infrastruktúra) határozza meg a fejlesztési irányelveket és a szükséges intézkedéseket. Az ország nem titkolt célja, hogy a digitális

[8] Digital Strategy for a Sustainable Digital Transformation
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átalakulásban világvezetővé váljon. Szintén 2017-ben hirdették meg a szélessávú
stratégiát[9], amely rövidtávon a minimum 100 mbps szélessávú hozzáférést szavatolja majd a svéd háztartások és munkahelyek 95%-a részére. Hosszabb távon
az ország teljes területén nagy sebességű, megbízható hozzáférés és minőségi
mobil szolgáltatások elérése a cél (Probst et al., 2018).

3.4. NÉMETORSZÁG, AUSZTRIA ÉS SVÉDORSZÁG IPAR 4.0.
STRATÉGIÁINAK MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁK ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A három ország Ipar 4.0. stratégiáinak legfontosabb ismérveinek ismertetését
követően táblázatban (1. táblázat) foglaltuk össze a főbb jellemzőket, amelyek
a célok, struktúrák, intézmények, alkalmazott technikák és elért eredmények
szintjén bontják ki, részletezik a helyenként diffúz nemzeti stratégiai célokat,
alapvetéseket és a hangsúlyokat. Az összehasonlítást annak a reményében végeztük el, hogy kiderítsük, vajon a három ország gyakorlatai alapján meghatározhatók-e közös pontok, azonos, vagy hasonló módszerek – akár legjobb gyakorlatok.
Az összehasonlítást az iparági, technológiai, regionális adatokat, összehasonlításokat tartalmazó Digital Transformation Monitor[10] alapján készítettük el (https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/). A jelentések az Európai
Bizottság Belső Piaci Igazgatósága számára készültek, kiemelve néhány – megítélésünk szerint – kimondottan fontos tényezőt, amelyeket a stratégiák alapján továbbiakkal is kiegészítettük. Az alábbi táblázatban látható eltérő formázások értelmezésére vonatkozóan, a táblázat alatti megjegyzés szolgál magyarázattal.

[9] Broadband Strategy – Completely Connected Sweden by 2025
[10] Az Európai Bizottság digitális transzformációt támogató tudásbázisa
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1. táblázat: Németország, Ausztria, Svédország I40 stratégiájának és az abból eredő operatív kezdeményezéseinek, struktúráknak és elért eredményeknek az összehasonlítása
Table 1 Comparison of the I40 strategies and the operative level initiatives, structures and
achieved results of Germany, Austria and Sweden)
NEMZETI I40 STRATÉGIÁK
SZEMPONTOK

NÉMETORSZÁG
Industrie 4.0 (2011)

AUSZTRIA
Industrie 4.0 Österreich
(2014)

SVÉDORSZÁG
Produktion2030 (2013)

FINANSZÍROZÁS

Kevert finanszírozás;
az állami támogatás
mértéke 2:1; 5:1

Egyenlő arányú kevert
magán és állami finanszírozás; három szintű
tagdíj: a nagyvállalatok, a
start-up-ok és a kutatási
szervezetek számára

Kevert finanszírozás
50–50%

CÉLCSOPORT

Gyártó cégek; KKV-k;
gazdaságpolitikai
vezetők

Vállalatok, kutató szervezetek, egyetemek, gazdaságpolitikai vezetők
(regionális, országos),
szakszervezetek

Kutatási szervezetek,
egyetemek, KKV-k

FÓKUSZPONTOK

Digitális innováció
és az ICT piac; üzleti
modellek / termékek
/ szolgáltatások
transzformációja

6 tematikus munkacsoport: Normákstandardok, K+F+I,
Készségek-képességek,
Regionális stratégiák,
Emberi erőforrások, Okos
logisztika

Fenntartható, rugalmas
gyártás és szállítás; integrált, ember-központú
termelés-fejlesztés

FŐ
AKADÁLYOZÓ
TÉNYEZŐK

Az IKT vállalatok
versengése; a gyakorlati megközelítés
hiánya

A problémák megoldásának kezelését lehetővé
tevő megközelítések
számossága; a témák és a
stratégiák meghatározásának időigényes volta

Változó együttműködési
minták és prioritások,
valamint a KKV-k
bevonása

ELÉRT
EREDMÉNYEK

Csökkent az ipari
szegregáció; a kutatási terv gyakorlatba
ültetése; az I40
platform 150 tagú;
referencia-rendszerek
fejlesztése

Növekvő tagság: 6 -> 41;
kutatási együttműködések cégek és szervezetek
között; több, mint 80
publikáció

30 megfinanszírozott
projekt több, mint 150
vállalat bevonásával;
doktori iskola elindítása;
az 50%-os vállalati finanszírozás elérése

KÜLÖNLEGESSÉGI FAKTOR

A tervek gyors
megvalósítása; a
legnagyobb és legátfogóbb I40 hálózat a
világon

A szakszervezetek bevonása a folyamatba

Alulról felfelé megközelítés, melynek a vállalatok
és a kutató szervezetek a
letéteményesei; az innováció és kutatás hangsúlyos
megjelenése

A GAZDASÁGPOLITIKA
SZÁMÁRA
GENERÁLT
ÉRTÉK

Stratégiai szintű
kezdeményezés,
amellyel az I40
penetrációja tovább
szélesíthető

A nemzeti és a regionális kezdeményezések
közötti kapcsolat

Az ipari résztvevők
vezető szerepe és hozzájárulása biztosítja a
hosszú távú fenntarthatóságot és az iparra
gyakorolt hatást
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NEMZETI I40 STRATÉGIÁK
SZEMPONTOK

NÉMETORSZÁG
Industrie 4.0 (2011)

AUSZTRIA
Industrie 4.0 Österreich
(2014)

SVÉDORSZÁG
Produktion2030 (2013)

CÉLOK

Németország
mérnöki vezető szerepének megőrzése;
iparági szegregáció
csökkentése; ipari
hálózatok kialakítása; KKV-k, gyártó
cégek bevonzása a
kézzelfogható transzformáció érdekében

A tudásalapú termelés
visszatelepítése Európába

Svédország 2030-ra a
fenntartható termelést
illető beruházások tekintetében a világ élvonalában legyen

I40 MEGKÖZELÍTÉS

Top-down

Bottom-up

Bottom-up

MEGKÖZELÍTÉS
ALAPJA

Hangsúly a technológiai megközelítésen

Kiegyensúlyozott technológiai és képesség-alapú
megközelítés

Hangsúly a képességeken
és készségeken

I40 CREDO

Az I40 platform
támogatja, finanszírozza a vállalati
kutatási projekteket, rendszereket,
teszt-rendszereket.
Az I40 platform híd
a résztvevők között,
támogatva a tudás-és
információcserét,
az innovációt és a
gyakorlati megvalósítást

A platform egyesíti az I40
közösséget és hozzájárul
a digitális transzformáció implementálásához.
Támogatja az innovatív
ipari termelést, a minőségi munkaerő alkalmazását és az ország
versenyképességét

A P2030 egyfajta stratégiai keretrendszer, amely
bárki felé nyitott

ERŐSSÉGEK

Kétpólusú stratégia: Németország
egyidejűleg az
I40 megoldások
beszállítója és az
I40 alapú piac
megteremtője kíván
lenni

Tudástranszfer, technológiai innováció, új üzleti
modellek, a digitalizáció
társadalmi beágyazása

Fenntartható termelés,
rugalmas gyártási folyamatok, virtuális gyártás,
ember-központú termelés,
termék-és termelésközpontú szolgáltatások,
integrált termék-és termelésfejlesztés

I40 PLATFORM
FELADATAI

Stratégiai tervezés, akciótervek,
High-Tech stratégia
készítése, technológiai programok
megvalósítása

Standardok kidolgozása;
szolgáltatási és szolgáltatói katalógusok készítése;
legjobb gyakorlatok
megörökítése; tudás és
ismeret elérhetővé tétele,
akciótervek meghatározása, kezdeményezések
indítása, stratégia-készítés, munkacsoportok
indítása, szinergiák
keresése.

Öt kulcsterület:
projekt finanszírozás,
tudástranszfer, képzés,
az emberi erőforrások
mobilitásának
megteremtése, a
nemzetközi szempontok
érvényesítése
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NEMZETI I40 STRATÉGIÁK
SZEMPONTOK

KKV-K BEVONÁSA

NÉMETORSZÁG
Industrie 4.0 (2011)

AUSZTRIA
Industrie 4.0 Österreich
(2014)

SVÉDORSZÁG
Produktion2030 (2013)

A KKV-k integrálása az I40 értékláncba alapvető
fontosságú, hiszen
képzett munkaerő
hiányában kevésbé
felkészültek a technológiai váltásra

A kormány dedikált
KKV-finanszírozási programokkal állt elő

A KKV-k bevonása során
a kulcs a kollaboráció

Forrás: Klitou et al., 2017a, alapján saját szerkesztés
Magyarázat: A saját kiemelésű és gyűjtésű szempontokat a táblázat második szakaszában
csoportosítottuk, a kiemelt adatok saját szerkesztését, csoportosítását, rendezését dőlt
betűvel szedtük. A legfontosabbnak ítélt szempontokat félkövérrel jelöltük.

A táblázat elemzése során kiemelhetünk stratégiai szinten értelmezhető szempontokat éppúgy, mint a megvalósítás során értelmet nyerő operatív elemeket.
A kiemelés a három elemzett ország által megfogalmazott azonos, vagy hasonló
célokat, eszközöket, intézményeket egyfajta közös halmaz gyanánt tartalmazza.
Tételenként tekinthetők – a mintavétel erejéig – legjobb gyakorlatnak, összességében pedig egy stratégiai és operatív, irányítási iránymutatásnak, amely mintául
szolgálhat más országok számára is, az 1. táblázatban ismertetettek alapján.
A stratégiai szinten a vizsgált tényezők egyértelmű hasonlóságokat mutatnak:
• Közös / vegyes állami-vállalkozói oldali finanszírozás,
• KKV-k célzott fejlesztése, bevonása,
• K+F+I erősítése,
• Állami-vállalkozói-akadémiai szféra együttműködése,
• Digitális képességek fejlesztése,
• Az alulról felfelé történő (bottom-up) „építkezés”,
• Innovatív piaci kezdeményezések a gyorsabb, hatékonyabb megvalósítás,
valamint az érdekeltség megteremtése céljából.
A különbözőségek az ország-specifikus jellemzőkben, a történelmi-gazdasági
fejlődés során kialakult attitűdben, az I40-re való felkészülés alapját képező társadalmi, gazdasági, technológiai és politikai szerkezetben keresendők. Erősségeik
vonatkozásában a vizsgált országokról az alábbiakat összegezhetjük (Klitou et al.,
2017a; Probst et al., 2018):
• Kiemelendő Svédország fenntarthatóság melletti elkötelezettsége (világviszonylatban a második helyen áll Norvégia után) (Damberg, 2016).
• A német I40 kezdeményezés és a platform működésének erőssége az állami,
vállalkozói és akadémia szféra további gyors fejlődést segítő intenzív együttműködése.
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• Ausztria fő I40-erősségei közül kitűnik a digitális infrastruktúra magas fokú
kiépítettsége és megemlítendők az ország elektronikus szolgáltatások terén
elért eredményei (Klitou et al., 2017b).
Az operatív, irányítási szinten az alábbi szempontrendszert hoztuk létre
az azonosított tényezők alapján. Releváns és követendő:
• az ipar digitális átalakításának intézményi alapját képező platformok szervezése, amely fontos szerepet tölt be az érdekeltek összefogásában,
• folyamatos, kölcsönös tájékoztatás, tapasztalatcsere és egyeztetési lehetőség
biztosítása a résztvevők között,
• a technológiai kérdésekre, a technológia-választásra minél konkrétabb ajánlások, javaslatok nyújtása a vállalkozások számára,
• a hatékony nemzetközi tudástranszferben való részvétel az eu irányelveivel
összhangban, közösségi szinten harmonizálva szükséges kialakítani,
• a standardok kialakítása, kommunikálása,
• a vállalatokat támogatása az új üzleti modellek megértésében, kitalálásában,
felépítésében,
• a know-how védelme és a jogi háttér biztosítása,
• a megfelelő és képzett munkaerő biztosításának érdekében való együttműködés az érintett felek között (Smit et al., 2016),
• a kis- és középvállalkozói szféra érdekeltségének erősítése testreszabott programokon keresztül.
A megvizsgált három ország által alkalmazott eszközök, módszerek, gyakorlatok egyszerű, helyzetfüggő értékelést nem tartalmazó összeválogatása vélhetőleg nem eredményez minden esetben optimális megoldást, de egy ideális – más
összefüggéseket nélkülöző, örökségektől mentes – világban elképzelhetően jó
eredményt biztosítana. A nemzeti stratégiák összevetését és a legjobb megoldások keresésének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A stratégiai földrajzi
helyek elmélete alapján (Bernek, 2001), a sikeres I40 ökoszisztémát felépíteni
képes ország / régió / gazdasági erőtér geopolitikai versenyelőnyre tehet szert
és a technológia által definiált stratégiai hellyé válhat a nemzetközi versenyben
(Krugman, 2000). Ezért épülnek az I40 paradigma köré gazdaságpolitikai, gazdasági-stratégiai és támogatási rendszerek; és ezért szükséges a helyes döntések
meghozatala és a kérdésekre adott válaszok folyamatos újraértékelése a tanulmányban vizsgált gazdaságpolitikai, valamint az intézményi és vállalati szinteken egyaránt. Olyan lehetőség formálására nyílik módunk – minden résztvevőnek
a maga szintjén –, amely az elkövetkező két évtizedben, néhány további nagy
rendszer párhuzamos forradalmával és szimbiózisában (energiapiac átalakulása,
klímaváltozás következményei, egészségügy - népesedés, közlekedés) minden
jelenleg ismert erővonalat átrajzolhat.
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4. ÖSSZEGZÉS
A tanulmányban több szempontból közelítettük meg az újraiparosítás és az Ipar
4.0 kérdéskörét. Célunk volt, hogy ismertessük, milyen tényezők vezettek el
napjainkra az ipar szerepének egy, a korábbi megközelítéstől lényegesen eltérő
dimenzióban történő újbóli felértékeléséhez, illetve hogyan, miként reagáltak/
reagálnak az Európai Unió egyes országai a negyedik ipari forradalom már most
megtapasztalt és a jövőben várható kihívásaira.
Az iparpolitika átgondolását többek között az egy évtizede bekövetkezett gazdasági válság hatásai kényszerítették ki, ugyanakkor a modern IKT-technológiák,
a gyártó- és kapcsolódó logisztikai rendszerek egyre gyorsuló integrációs folyamatai radikális változásokat indítottak el az iparban, de egyúttal a gazdasági élet
minden területén is. Az ipar digitalizációjában a hazai termelés megőrzését és
fejlesztését felismerő Németország elsőként deklarálta I40-stratégiáját, amely
alapkoncepcióhoz – bár többnyire eltérő értelmezéssel, más prioritásokkal és
intézkedési csomagokkal – fokozatosan egyre több ország és régió csatlakozik.
Az Európai Unió, az ipar reneszánszát meghirdető, illetve egységes digitális
piac létrehozását célzó stratégiai kezdeményezései és intézkedési tervei mellett
áttekintettük az EU-tagok releváns I40 nemzeti stratégiáit, a digitális transzformáció irányába tett lépéseit, kiemeltük a legfontosabb szempontokat és példákat hoztunk az unikális elképzelésekre. Bár 2017–2018 fordulóján a tagállamok
68%-a (19 ország) rendelkezett deklarált I40 stratégiával, azok megközelítésben,
prioritásokban, szerepvállalásban, finanszírozási struktúrában szintén heterogének. Ez érthető, hiszen az országok gazdasági szerkezete, fejlettsége,
infrastruktúrája, természeti adottságai eltérőek, így a fókuszok is mások. Nyilvánvaló, hogy a technológiai-gazdasági átállás egy hosszabb időszakot felölelő
kísérletezési folyamat, az intézkedések eredményei csak később jelentkeznek, és
kizárólag a gyakorlati tapasztalatok alapján lehet majd megítélni az elképzelések
működőképességét.
Megvizsgáltuk azon kezdeményezéseket és gyakorlati megvalósítási mintákat,
amelyekből a stratégiai és operatív szinteken is eredményes I40 irányítási rendszer megvalósítása lehetséges. Tettük ezt három, a digitalizációban éllovas ország
alkalmazott gyakorlatainak mintavételével.
A digitális felkészültségben élenjáró Németország, Ausztria és Svédország I40
stratégiáinak vizsgálatát követően összeállítottunk egy ajánlást, amely bizonyos
elemei követendők lehetnek más országoknak is. Következtetésünk szerint „ideális
esetben” az alulról felfelé építkező, közös finanszírozású, az állami, ipari-vállalkozói és akadémia szféra együttes részvételével kialakított és megvalósításra kerülő,
a digitális és egyéb szükséges készségek-képességek fejlesztését célzó, koherens,
támogató, operatív intézkedéseket tartalmazó I40 stratégia tűnik tehát célravezetőnek. Természetesen nem állítjuk, hogy megtaláltuk az „univerzális legjobb gyakorlatot”, amely alapján bármely ország a lehető legnagyobb mértékben tudja támogatni saját, nemzeti Ipar 4.0 törekvéseit. Ez a feladat meghaladná a jelen tanulmány
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kereteit és ambícióit. Az ajánlásunk a megjelölt szempontokon való elemző
gondolkozás felvetésére azonban feltétlenül hivatott és bízunk benne, hogy segítséget nyújt a gazdaságpolitika alakításával foglalkozó szakemberek számára.
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Fesztiválok marketingtevékenységének kutatása
kvalitatív eszközökkel
Research of festival’s marketing activities with
qualitative methods
Absztrakt
A tanulmány célja egy hazai fesztiválokkal foglalkozó leíró kutatás módszertanának és
egyes (rész)eredményeinek bemutatása, kiemelten a fesztiválok marketing tevékenységének elemzésére, amely során kvalitatív adatgyűjtési technika alkalmazására került
sor: világkávézó és interjúk formájában. A kutatás során fesztiválszervezők és a fesztiválok marketingtevékenységért felelős vezetőinek megkérdezése történt meg. Az elemzés
struktúrája követi az általános marketing mixet, melyhez kapcsolódóan az elemzés során
világossá vált, hogy a fesztiválok esetén az ad hoc marketing tevékenység nem elégséges,
a szolgáltatástervezés folyamata legalább olyan összetett, mint más üzleti vállalkozások
esetén, valamint, hogy a digitalizáció begyűrűző hatása befolyásolja és alakítja a fesztiválok által végzett marketingtevékenységet is.
Kulcsszavak: fesztiválmarketing, kvalitatív kutatás, világkávézó
Abstract
The purpose of the descriptive study is to interpret the methodological background and
some (partial) results of the research on inland festivals with a focus on the marketing
activities of festivals. Qualitative data collection techniques were used: the world cafe
methodology and qualitative interviews. In the course of the research, asking took place
amongst festival organizers and managers of marketing departments. The analysis of the
collected data follows the sequence of the general marketing mix. According to the research
ad hoc marketing activities are not sufficient for festivals, as well as it was explored that
the process of service design is at least as complex as in the case of other businesses and
the spill-over effect of digitalization influences and transforms also the festival’s marketing
activities.
Key words: festival marketing, qualitative research, world café method
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BEVEZETÉS
A tanulmány – amely a Budapesti Gazdasági Egyetem Fesztiválgazdaságtani Kutatásának keretében készült el – célja a hazai fesztiválok marketingtevékenységnek
leíró vizsgálata kvalitatív eszközökkel. A hazai fesztiválgazdaság jelentőségét
a rendelkezésre álló kutatások adatai (MFSZ, 2017; Makranczi, 2019) egyértelműen alátámasztják: a fesztiválok átlagosan 13 éve működnek, többségük átlagosan napi 4 ezer látogatót vonz, amelyhez átlagosan 30 millió Ft-os rendezési költség
(6,5 millió Ft/nap), valamint egy fesztivállátogató napi átlagos 4 ezer Ft-os költése
társul. A Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ, 2017) legfrissebb adatai szerint a 314
regisztrált fesztiválhoz kapcsolódóan 1,1 millióan fizettek a belépőkért 2017-ben,
amely alapján a kulturális gazdaság talán legnagyobb hatású szektorának szereplőiről beszélünk. Ez is indokolja a tanulmányban ezek marketing tevékenységeinek elemzését, amelynek a vizsgálat mellett célja, hogy felhívja a figyelmet ebben
a szektorban is a marketing tevékenység professzionalizációjára.
A tanulmány a fesztiválokat mint a magyar kultúraipar egyik legjelentősebb
tényezőjét mutatja be, ennek kapcsán arra keresi a választ, hogy a fesztiválmarketing gyakorlatában elkülöníthetőek-e általánosan, minden szereplő által értelmezett és használt gyakorlatok és emellett melyek azok az egyedi fesztiváladottságok
(szervezői, célcsoport, tematika, időtartam) amelyek újszerű marketing megoldások megszületéséhez és használatához vezetnek, vagy nehezítik a máshol bevált
gyakorlatok adaptálását. A kérdések megválaszolásához a fesztiválszervezők
bevonásával lebonyolított két kvalitatív jellegű adatgyűjtés (fesztiválszafari – részben strukturált interjús lekérdezés és egy fesztiválkávézó) eredményei szolgáltak.

1. FESZTIVÁLOK MAGYARORSZÁGON
Az elsődlegesen vizsgálandó kérdés a tanulmánnyal kapcsolatban az, hogy mi
a téma aktualitása, miért érdemes a fesztiválokkal és azokhoz kapcsolódóan kiemelten a marketing kérdéseikkel foglalkozni. A téma jelentőségét, valamint a kutatás
indokoltságát számos érvvel tudjuk alátámasztani. Egyrészről kiemelendő, hogy
a fesztiválok széles társadalmi réteget érintenek és mozgatnak meg: Hunyadi (2004)
megállapítása szerint Magyarországon 4,5 millió 14–70 éves állampolgár volt a 2003as évben valamilyen kisebb-nagyobb rendezvényen vagy fesztiválon. A nagyságrend az elmúlt időszakban tovább bővült, hiszen Pavluska és társai (2018) kutatásai
alapján 2017-ben a 15 és 74 éves magyar lakosság csak 24%-a nem vett részt semmilyen fesztiválon, így kijelenthető, hogy a fesztivállátogatás egyfajta trendként
azonosítható. Antalóczy és társai (2009, 312) magyar kultúrafogyasztás trendjeivel
és sajátosságaival foglalkozó tanulmánya szerint a „fesztiválok, falunapok, a helyi
közösségek mindennapjaiba beágyazódó kulturális tevékenységek”.
Ezen trendet ugyanakkor nem lehet a nagy, nemzetközileg ismert hazai fesztiválok látogatásával azonosítani, hiszen mint azt szintén Hunyadi (2004) kiemeli,
a helyi fesztivál és az ismert, nagy tömegeket megmozgató fesztiválok tekinteté54
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ben a látogatói preferenciák 50–50%-ban oszlanak meg. A fesztiválok reklám- és
marketingkommunikációs-tevékenysége a pénzügyi lehetőségeik függvényében
nagyon változatos képet mutat (Hunyadi et al. 2006), amely az online kommunikáció térnyerésével még inkább diverzifikálódott mintázatok megjelenését indukálja.
A fesztivál-látogatás népszerűsége (nemzetközi és hazai tekintetben egyaránt)
az elmúlt években nőtt, ennek okaiként egyaránt azonosíthatók kínálati és keresleti oldali tényezők is (Sulyok, 2010): egyrészről folyamatosan bővül és sokszínűvé válik a fesztiválkínálat, másrészt, a lakosság is egyre szívesebben vesz
részt a lakóhelyén vagy azon kívül tartott rendezvényeken. 2007. január és 2010.
március között a magyar lakosság 65,1%-a vett részt legalább egy hazai fesztiválon (Sulyok, 2010). További növekedés is azonosítható a kínálat szélesedésével; ugyanis a magyar lakosság 91,2%-a ismer valamilyen hazai fesztivált (Sulyok,
2010). Ezen trendet támasztja alá a Pavluska (2016) is: a leglátogatottabb kulturális színterek – a fesztiválok, a mozik, a könnyű zenei koncertek – beleillenek
abba a trendbe, amely szerint a kultúrafogyasztás területén is egyre inkább eltolódnak a preferenciák a szórakoztató műfajok felé.
Kazár (2013; 2014; 2016) több tanulmányában fogalmaz meg a fesztiválmenedzsment számára javaslatokat a nagy kihívásként értékelt marketing tevékenység professzionalizálásra vonatkozóan. Elsőként megállapítja, hogy a zenei fesztiválok számára a fesztiválhoz való ragaszkodás és újralátogatási szándék növelése
céljából érdemes lehet márkaközösség építő tevékenységet végezni. Másodsorban a márkaközösség építése szempontjából hangsúlyos feladat lehet szervezői
oldalon a csoportos programok szervezése, amelyek közösségi élményt jelenthetnek. Harmadrészt, a fesztivállal való általános elégedettség fenntartása és növelése a szájreklám szempontjából játszik fontos szerepet, amely a fellépőkkel (line
up) való elégedettség tekintetében jelenik meg kiemelten.
Mindezek mellett vizsgálható az, hogy a fesztiválszervezők milyen
irányokba fejlesztették szervezői gyakorlatukat az elmúlt 3–4 évben a digitalizációs
és egyéb társadalmi trendek hatására (Iványi–Bíró-Szigeti, 2016).
A téma vizsgálatát indokolja a fesztiválok körének, piacának gyors növekedése, továbbá a zenei fesztiválok gazdasági-, társadalmi-, turisztikai- és kulturális pozitív hozadékainak megjelenése, mint arra Kazár (2014), valamint, amelyre
korábbi munkáiban Kundi (2012; 2013a; 2013b) is rávilágít. Mivel a hazai szakirodalomban főleg egyes fesztiválokkal kapcsolatban elkészült elemzések érhetőek
el, így a tanulmány hiánypótló összehasonlító elemzésként értelmezhető több
neves hazai fesztivál azonos módszertannal történő együttes vizsgálatával.

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA
A kutatást adatgyűjtése alapján a kvalitatív jellegű kutatásokhoz soroljuk, mivel
egy szakértői mélyinterjús leíró kutatásból, valamint egy részvételi módszeren
alapuló világkávézó (Brown et al., 2007; Gáspár et al., 2014) módszertanú kutatásból áll. A tanulmány megírása során alkalmazott kutatási módszertan(ok)
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alkalmazásának megfelelőségét alátámasztja az is, hogy a kvalitatív kutatásoknak
növekvő jelentősége figyelhető meg a marketing tudományának területén (Simon,
2016). A hazai marketing irodalomban is találhatóak olyan kutatások, amelyek
alkalmazzák a kevert módszertani, illetve kifejezetten kvalitatív megközelítést
(Nyírő et al., 2012).
A kutatócsoport keretében működő Fesztiválok marketingtevékenységét vizsgáló kutatásunk mélyinterjúkon (Kvale, 2005) alapuló adatgyűjtésének és elemzésének elsődleges célja, hogy a kutatás során a vizsgált fesztiválok marketing tevekénységéről teljes képet kapjunk. A vizsgálat struktúráját az általános marketing
mix (McCarthy, 1960) alapján állítottuk össze, így vizsgálni kívánjuk a termék/
szolgáltatás politika tartalmát, az árazási kérdéseket, az értékesítési csatornát
és a marketingkommunikációt – mindezt a vizsgálatot a szolgáltatásmarketing
elvárásainak megfelelve – kiegészítve a szolgáltatásnyújtás folyamatával, annak
emberi oldalával és fizikai környezetével. Így a fesztivál gazdasági és társadalmi
hatásainak és jövőképének feltárása is céljaink között szerepelt. Ennek alapján
a fesztiválok marketing tevékenységének körbejárása a kvalitatív módszertanú
kutatások körébe sorolható félig strukturált interjúk alkalmazásával, valamint
a világkávézó módszertanát segítségül hívó workshop keretében feltárt eredmények segítségével valósulhat meg. A kutatás célja annak feltárása volt, hogy
milyen motívumok állnak egy-egy fesztivál létrehozása mögött, milyen marketinget is érintő megfontolásokat vesznek figyelembe a fesztiválgazdák/szervezők
a szervezés során, emellett milyen eszközök és üzenetek segítségével kommunikálnak, valamint ezáltal hogyan építik fel a fesztivál márkáját.

2.1. ’FESZTIVÁLSZAFARI’ MINT MÓDSZERTAN
A 2017 május és 2018 október között lefolytatott, 16 félig strukturált interjú során
5+2 kérdéscsoportba – a fesztivál ötlete; a fesztivál mint szolgáltatás értelmezése,
az árazás kérdései, a disztribúció kérdései, a kommunikációs politika, a fesztiválok hatása és a fejlesztési lehetőségek – sorolt kérdés mentén vizsgáltuk a fesztiválok marketingtevékenységét. Az interjúk során olyan, fesztiválokkal kapcsolatban
álló és azok szervezésében aktívan résztvevő ötletgazdákkal, fesztivál-szervezőkkel, tulajdonosokkal, marketing és kommunikációs szakemberekkel készítettünk
interjút, akik tapasztalatukkal, meglátásukkal képesek hozzájárulni a terület
sajátosságainak megismeréséhez. Az interjúrendszerre mint egyfajta túrára tekintünk, ahol a későbbiekben kihangsúlyozásra kerülő egyedi esetek feltárása volt
a cél, és amely különlegessége miatt kapta a kutatócsoport által a ’szafari’ elnevezést. Az interjúsorozat során megkérdezettek listáját az 1. számú táblázat szemlélteti, amely során az interjúalanyok (akik a fesztiválok szervezői és a fesztiválok
marketingtevékenységért felelős vezetői voltak) anonimitásra vonatkozó kérésének megfelelően csak a fesztivál földrajzi elhelyezkedése (régió), látogatószáma,
valamint témája került bemutatásra. A fesztiválszervezők kérést figyelembe véve,
az eseményeket betűkódokkal láttuk el az anonimitás érdekében.
56
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1. táblázat: Az interjús kutatás során vizsgált fesztiválok bemutatása
Table 1 Introduction of festivals investigated at ‘festivalsafari’
Kód

Fesztivál területi elhelyezkedése

Résztvevői
létszám
2017-ben
(fő)[1]

A fesztivál típusa

Indulás éve

A

Közép-Magyarország

4 200

művészeti/színházi

2014

B

Dél-Alföld

50–60 000

gasztronómia

2008

C

Észak-Magyarország

30–40 000

művészeti/zenei-színházi

2001

D

Nyugat-Dunántúl

6–7 000

művészeti/zenei

2013

E

Nyugat-Dunántúl

12–15 000

összművészeti

2008

F

Közép-Dunántúl

30 000

művészeti/ film és
zenei

1991

G

Dél-Alföld

65–72 000

művészeti/színházi

1931

H

Közép-Dunántúl

10 000

összművészeti

1989

I

Közép-Dunántúl

100 000

összművészeti

1993

J

Dél-Dunántúl

3 000–3 500

összművészeti

2016

K

Közép-Magyarország

35–40 000

gasztronómiai

1991

L

Közép-Dunántúl

200 000

összművészeti

1990

M

Dél-Dunántúl

50–60 000

összművészeti és
gasztronómiai

2008

N

Észak-Alföld

105 000

művészeti/zenei

2008

P

Észak-Magyarország

4 000

összművészeti és
gasztronómiai

2016

R

Közép-Magyarország

100 000

művészeti/zenei

2004

Forrás: Saját szerkesztés

Az interjúalanyok kiválasztása a nem valószínűségi mintavételi technikák
közül az önkényes és hólabda technikával végzett mintavétel keverékével történt
meg, amely esetben a mintába azokat a fesztiválokat választottuk be, amelyeket
valamilyen oknál fogva (regionális elhelyezkedés, tematika, múlt, résztvevői
létszám stb.) alkalmasnak ítéltünk a téma vizsgálatára, valamint amelyek lehetőséget biztosítottak a téma sokoldalú megközelítésére. A minta így nem felel

[1] Azon fesztiválok esetén, amelyek nem belépőjegyes fesztiválok a látogatói létszámadatok
a fesztiválszervezők által megadott, becsült adatok.
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meg a reprezentativitásnak, azonban összeállításánál azt a nézőpontot vettük
figyelembe, hogy míg a kvantitatív kutatások során elvárás a reprezentativitás és
a véletlenszerűség, addig a kvalitatív kutatások során választható az adatok gazdagítását és árnyalását biztosító szakértői mintavétel is. Bokor és Radácsi (2006)
szerint nem csak „megengedett”, hanem egyenesen kívánatos a különleges esetek
felkutatása, a lehető legnagyobb változatosság elérése, a kutatási kérdés szempontjából kritikus esetek megtalálása, amelyre a minta összeállításánál széleskörűen törekedtünk.
A megkérdezés során a marketing mix felépítését követtük, hiszen szükségesnek gondoltuk a termékpolitikához kapcsolódóan vizsgálni a termék(rész)
stratégiát, szolgáltatástartalmat (elvárt termék, kiterjesztett termék tartalom);
minőségpolitikát; márkázást – ide értve a fesztiválok szerepét és kapcsolatát
a városimázzsal, városmárkával, országmárkával (Gombos, 2013; 2016a; 2016b),
a márkaérték vizsgálatát, a márkanagykövetek szerepét, a szeretetmárkák fontosságát, márkaközösségek szerepét; termékéletpályát. Az árazási kérdések tekintetében a vizsgálat tárgyát képezi, az árak kialakítását meghatározó tényező,
az alkalmazott árképzési módszer(ek), illetve a speciális árazási technikák
alkalmazása. Az értékesítési csatorna politikához kapcsolódóan a jegyértékesítés menetét és az alkalmazott felületeket, platformokat (online jegyértékesítési
rendszerek, viszonteladók, bolti értékesítés, kuponoldalak szerepe) vizsgáltuk
meg, illetve az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat. A marketingkommunikációs
politikánál a vizsgálat alapvető struktúráját az 5M modell (Józsa, 2014) adta – így
vizsgáltuk a Mission (cél, misszió); a Message (üzenet); a Money (költségvetés);
a Media (eszközök/ hogyan/milyen módon kommunikálják az üzenetet) és
a Measurement (mérés/ mennyi potenciális fesztivál látogatót érnek el) elemeket. Kiemelten foglalkoztunk a kutatás során az alkalmazott média mix elemekkel, azok hatékonyságának megítélésével törekedve a POE (paid-owned-earned
kommunikációs eszközök) elv (Corcoran, 2009) mentén történő strukturálásra.
Az interjúk mindegyik esetben személyesen kerültek lebonyolításra körülbelül 60–120 perc időtartam alatt, független helyszínen. Az interjú-átiratok alapján
kialakításra került a tartalomelemzésre alkalmas dokumentumlista.
Az elemzés során az adatok vizsgálatára alkalmazható módszerek a manuális
szövegelemzés és a szövegrészek közötti kapcsolatelemzés. Megítélésünk szerint
a vizsgálat tárgyát képező témakörben elkészített interjúk tartalma tekintetében nem a szövegrészek közötti kapcsolatokon van a hangsúly, így a manuális
szövegelemzés módszertanát alkalmaztuk[2], melynek során (1) nagy figyelmet
fordítottunk az adatrendezésre; (2) intrakódolás segítségével vizsgáltuk a kódolás
megbízhatóságát; illetve (3) elvégeztük a kódolás alapján a szövegek strukturális elemzését is (Sántha, 2013). A kódolási folyamat során párhuzamos kódokat
[2] Az elemzés során az NVivo 10.2.2. szoftvert alkalmaztuk, amely kvalitatív adatok elemzését
teszi lehetővé (részben kvantitatív és vizuális módszerekkel) és a társadalomtudományok, gazdálkodási tudományok területén, a világon a három leggyakrabban alkalmazott ilyen típusú elemzőszoftver egyike (Sántha, 2013).
58
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és hierarchikus rendszert egyaránt alkalmaztunk. Mindezek mellett a strukturális elemzés második szintjén a szövegnek (a diskurzusnak) értelmet, irányt adó
implicit struktúrák dekódolására is kísérletet tettünk, hiszen ezek a szövegek nem
egyszerű leírások, hanem a végkifejlet (értelem) szempontjából rendeződnek,
alakulnak. Így a dekódolási folyamat bonyolult és a szubjektív hatásoktól sem
mentes (Sántha, 2013). A kódolási folyamat során nyílt kódolást követően axiális kódolást alkalmaztunk, melynek alapján egy kódolási paradigmát (elméleti
modellt) állítottunk fel, ennek során vizuálisan ábrázoltuk (1. ábra) a kategóriák
közötti kapcsolatot (Mitev, 2015). A kódstruktúrát az 1. számú ábra szemlélteti.
1. ábra: Az interjús kutatás során alkalmazott kódstruktúra
Figure 1 Node structure used in the process of analysing the interviews of ‘festivalsafari’

Forrás: Saját szerkesztés

A kutatás korlátai között említhetjük a longitudinalitás hiányát, mivel az adatfelvétel egy adott időpillanatban megfigyelhető jelenségeket mutat be, nem veszi
ugyanakkor figyelembe az interjúalanyok adott pillanatbeli személyes-, és pszichológiai állapotát sem. Korlátnak tekinthető továbbá, hogy habár igyekeztünk
a régiókat lefedő mintaelemeket választani, egyes régiók mégis alulreprezentáltak a mintában. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a tisztán gasztronómiai
témájú fesztiválok is kis arányban képviseltetik magukat a mintában, míg a zenei
és összművészeti fesztiválok kis mértékben felülreprezentáltak. A fesztiválszafari
eredményeit a tanulmány 3. fejezetében mutatjuk be.
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2.2. ’FESZTIVÁLKÁVÉZÓ’ MINT MÓDSZERTAN
A fesztiválszafari eredményeinek validálására egy világkávézó módszertanú kutatással került sor. A részvételi (participatory methods) módszertanok közé sorolható
világkávézó módszertan alkalmazható a kreatív gondolkodás és változásmenedzsment eszközeként (Kurucz, 2009; Ruzsa, 2009), vagy a stratégiaalkotás technikájaként is. A világkávézóra jellemző a tematikus, nyílt végű megközelítés (Slocum,
2003), egyben a módszer a szcenárió műhely megközelítés rokona (Andresen–
Jaeger, 1999). A világkávézó működése során a hangsúly az ötletek megjelenítésén és összekapcsolásán van, nem az eredmény kidomborításán, mindazonáltal
alkalmas az ismeretek szintetizálására. Így a részvételi módszeren – világkávézó
módszertan (Gáspár et al., 2014) – alapuló kutatásunk célja nemcsak a fesztiválok marketing tevékenységének vizsgálata, hanem az ok-okozati összefüggések,
jó-, és rossz gyakorlatok feltárása, valamint validált jövőbeli lehetséges fejlesztési
irányok meghatározása.
A módszertannak fontos sajátossága a gondolatok összefűzésének, ütköztetésének és hálózatba fűzésének lehetősége. A felépítés tekintetében továbbá
jellemző a módszertanra a résztvevők rotációja a különböző kávéházi asztaloknál
(asztalrotáció), valamint az összegzés/plenáris ülés (Slocum, 2003).
Fontos kiemelni a témafüggő elnevezés jelentőségét, ami egyben a módszer
adott problémára, kérdésre történő adaptálására is lehetőséget teremt – ezért is
éltünk a ’Fesztiválkávézó’ elnevezéssel. A fesztiválkávézó operatív lebonyolításának
menetét, valamint az ahhoz kapcsolódó eredményeket a 4. fejezetben mutatjuk be.

3. A FESZTIVÁLSZAFARI EREDMÉNYEI
Az elemzések során azt a hagyományos struktúrát követjük, amely a Business
Model Canvas-ból (Osterwalder–Pigneur, 2012) indul ki, azaz ötletet és a hozzá
kapcsolódó értékajánlatot, a célközönséget, valamint az alkalmazható kommunikációs csatornákat veszi górcső alá, figyelembe véve hogy a tanulmány terjedelmi
korlátai a hagyományos értelemben vett marketing mix valamennyi elemének
vizsgálatát nem teszik lehetővé.

3.1. A FESZTIVÁLOK LÉTREJÖTTÉNEK OKA ÉS HÁTTERE
A fesztiválok létrejöttének megközelítését Sinec (2017) elmélete alapján vizsgáltuk.
Sinec nyomán a legfontosabb kérdésként merült fel, hogy egy fesztivál létrejötte
esetén milyen sorrendiségben kerülnek megválaszolásra a következő kérdések:
Mit? (termék, tevékenység, szolgáltatási csomag), Hogyan? (milyen csatornákon
juttatjuk el a fogyasztóhoz); Miért? (okok a tevékenység végzésére, vízió).
A megkérdezések során a fesztiválszervezők, ötletgazdák a legkülönbözőbb
sorrendiséget és okokat nevezték meg a fesztiválok létrejöttével kapcsolatban.
Abban a legtöbben egyetértenek, hogy egy új fesztivál esetében az egyik legfonto60
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sabb teendő a fesztivál filozófiájának, irányának megadása, de abban már koránt
sincs egyetértés, hogy a fejlesztési folyamatban mi miből következik. A két leggyakoribb minta, ami a fesztivál létrejöttének okaként kerül megnevezésre (1) valamiféle hiánypótlás, valamint (2) a területre jellemző sajátosságok és hagyományok megőrzése.
Előfordulhat, hogy az adott térségben „sok más fesztivál volt már, de adott
profilú még nem” (E fesztivál), de adódhat olyan eset is, amikor adott profillal
még nem jött létre fesztivál. Hiánypótlónak számítanak azok a kezdeményezések
is, amikor adott szakterülettel – pl. borászat, sörfőzés, kolbászkészítés – foglalkozó szakembereket fogják össze, „hogy legyen lehetőség valahol személyesen is
találkozni szakmabeliekkel” (K fesztivál), a célközönséggel, vagy csupán marketingtevékenységre teremtenek lehetőséget. Több esetben előfordul, hogy korábbi
kezdeményezések abbamaradnak, és a helyüket veszi át egy új fesztivál.
Szintén visszatérő motívum a fesztiválok létrejöttének okára, hogy az adott
területi egység rendelkezik valami olyan hagyománnyal, kulturális sajátossággal,
amit érdemes fenntartani, illetve széles körben megismertetni, az adott földrajzi
területen kívül élő, potenciális célcsoporttal is. A megkülönböztetés megjelenhet
a fesztivál témájában és tematikájában is, hiszen egyes fesztiválok azért kerültek
létrehozásra, mert hagyománypótló szerepet töltenek be, fenntartják a szemléletmódot és ápolják a fesztivál témáját adó életművet.
A „Miért?” kérdésre adandó válaszok között találhatunk arra utaló motívumokat is, hogy a fesztivál ötletgazdái valami maradandót akarnak létrehozni. „A szervező csapat tagjai rendelkeztek tapasztalattal, amely a ’90-es években rendezett
fesztiválokról származott, valamint adott volt egy kedvelt és jól bevált helyszín
[...]. Így jött a gondolat a szervező csapatban, hogy érdemes lenne egy olyan
brandet felépíteni, aminek van egy nagyon erős vonzata a célcsoportból és tovább
tudja vinni az előző ötleteket, de már egy saját márkanév segítségével és saját filozófiával.” (N fesztivál)
Előfordul egyes fesztiválok esetén, hogy valamilyen alternatív cél érdekében
jönnek létre, társadalmi, vallási vagy spirituális vonzattal és egy olyan szubkultúrához, vagy részközönséghez szólnak, akik azonosulni tudnak szemléletmódjával és mondandójával.
A fesztiválok ötleteit vizsgálva, legritkább esetben találkozhatunk olyannal,
hogy nincs konkrét oka és indoka az életre hívásnak, illetve nem adott a szolgáltatástartalom, hanem elsőként kerül definiálására a szolgáltatás nyújtásának módja.
Egyes fesztiválok esetén a kreativitás az a tényező, amelyet segítségül hívva törekednek valami újjal a telítődő piacon megjelenni. Más esetekben tapasztalataikra alapozva, egyfajta benchmarkot használva hozták létre a fesztivált: „benchmarkot láttunk, ezt akartuk megismételni. Elég régi kezdeményezésről beszélünk,
nem titkoltan a kultúrpolitika egyfajta prezentációja volt akkoriban. Inspirálóan
hatott ránk egy közeli osztrák város hasonló területen megrendezett játéka. Annak
a mintájára jöhetett létre a fesztiválunk” (G fesztivál).
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Legtöbb esetben mégis a „Mit?” kérdésre tudnak legelőször választ adni
a fesztiválgazdák. Sokszor abból indulnak ki, hogy mit nem szeretnének kínálni.
Máskor ennek pont az ellenkezője történik és olyan fesztiválprogram és kínálat
létrehozása a cél, amely korábban még nem volt jelen a piacon: „a gondolataink
is arra irányultak, hogy valami olyan dolgot csináljunk, ami nem volt a világon…
így jött létre a filmes és zenei fesztivál keveréke” (F fesztivál).
Gyakori jelenség az is, hogy valamiféle iterációs folyamat során, többszöri
változtatással, újraszabással alakul ki a fesztivál végleges profilja: „hosszú volt
maga a folyamat, míg kialakítottuk fesztiválunk végleges profilját. Művészi társaság szellemi termékeinek bemutatásával kezdődött, komolyzenei és színházi
előadások bemutatásával bővült, később a rock színpad is a kínálatba került, majd
ezen hármasság állandósult a palettán” (L fesztivál). Más fesztiválok esetében is
megfigyelhető, hogy egy többlépcsős folyamat eredményeképpen alakul ki a program, amelyre úgy tekintenek, mint folyamatosan fejlesztendő tényezőre.
A „Mit?”, a „Hogyan?” és a „Miért?” kérdéskörével kapcsolatosan a fesztiválszervezők elmondása szerint a „Hogyan?” sokszor háttérbe szorul aminek a végeredménye egy koncepció nélküli, széteső rendezvény lesz, pedig egy jól kitalált, összeszedett háttértörténet illetve logikai szál esetében könnyebb forrásokhoz jutni.

3.2. A FESZTIVÁLOK CÉLKÖZÖNSÉGE
A korábban vizsgált „Mit?” kérdésre adott válaszok legtöbbször meghatározzák
azt is, ki vagy kik lesznek az adott fesztivál célközönsége. Egyes fesztiválok esetén
a célcsoportot nagyon konkrétan meghatározzák majd az ő fogyasztói elvárásaiknak megfelelően alakítják a kommunikációs tevékenységet, illetve a szolgáltatási
csomag összetételét. Bizonyos esetekben, ha a megcélozni kívánt csoport jól körülírható (például kulturált borfogyasztók), nem szükséges – és minden bizonnyal
nem is rentábilis – az esetleges célpiac-bővítés. Megint más esetben, még ennél is
konkrétabban kerül lehatárolásra a kívánatos nézőközönség, „[...]tovább kell haladnunk az időben. Nálunk mindig is a legnépszerűbb előadásokat rakták műsorra,
amik a musical, az operett, valamint most, már évek óta jelen van opera is, a prózai,
valamint szimfonikus zenekari előadások is. Már több mint 10 éve, minden évben
van nézői kutatás. Ebben kitérünk a nézők szokásaira, anyagi helyzetére, lokációra.
Ebből látjuk, hogy kétszer annyi női vásárlónk van, mint férfi. Célcsoportunk egyértelműen a diplomás, idősebb, tanult hölgyek csoportja” (G fesztivál).
Ezzel szemben bizonyos fesztiválok nem akarják és nem is tudják leszűkíteni
közönségüket, így ugyan széles rétegeket érhetnek el, kommunikációs politikájuk
kialakításánál azonban nehézségekbe ütközhetnek. Más megközelítések szerint
a széles szolgáltatási paletta eredményezi a célközönség tágan történő értelmezését. Megint más esetekben megfigyelhető, hogy a kezdetben célcsoportnak vélt
csoportot tudatosan, a kínált szolgáltatás, valamint az átalakuló fogyasztói szokásoknak megfelelően alakítják, így nyitott az egyetemistáktól a 35–40 éves korosztály felé az egyik fesztivál.
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A fogyasztói igények követése és az arra történő reagálás a célpiac meghatározásának egy másik lehetőségét veti fel: több esetben folyamatosan alakuló
szegmensekről beszélhetünk, ilyenkor a célcsoport együtt idősödik, változik
a fesztivállal. A fesztivál életében eltelt évek más esetben is változásokat indukálnak. Lehetséges az is, hogy idővel „letisztul” a célcsoport és nem a kezdeti
elképzelések válnak be, így a szervezőknek váltaniuk kell az új fogyasztóik kiszolgálása érdekében.
A célközönség kiterjesztése mellett gyakori jelenség az is, ha egyszerre
több, tudatosan kialakított célcsoportot szólít meg a fesztivál. A célcsoport
kialakításánál egyes esetekben a földrajzi szempontok játszanak szerepet, más
esetekben a konkrét célcsoport a nem releváns fogyasztók kizárásának tudatos
meghatározásával történt. A tudatosan kialakított célcsoportoknál külön figyelmet érdemelnek azok az esetek, amikor a döntéshozó és a finanszírozó, valamint
a szolgáltatás elfogyasztója, vagyis annak élvezőjének személye elkülönül, mint
például a gyermekeknek szóló előadások esetében, ahol a szülő, vagy a tanár
a vevő. A célcsoportok meghatározásánál elkülöníthető eset az is, amikor a földrajzi alapon történő szegmentáció külön kiemeli a helyi/környékbeli lakosokat,
mint potenciális célpiacot. A helyi lakosok mint célcsoport azonban a több tízezer
embert megmozgató fesztiválok esetén is döntő szerepet tölthetnek be.
Egyes fesztiválok esetén a fesztiválokon megjelenő szolgáltatókat („kitelepülők”) is célcsoportnak tekintik. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a célpiacok
meghatározásánál a megkérdezettek jelentős része a bevételt termelő, nem
pedig a kiadást generáló érintetteket nevezte meg. A szolgáltatókkal szemben
azonban több helyen minőségbiztosítási elvárásokat is megfogalmaznak és
foganatosítják azokat.

3.3. A FESZTIVÁLOK KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE
Annak érdekében, hogy egy adott fesztivál sikeres legyen, kulcsfontosságú kérdés
a célcsoport hatékony elérése. Az alkalmazott kommunikációs mix a vizsgált
fesztiválok esetén meglehetősen vegyes képet mutat: az egy eszközre történő
koncentrációtól az integrált szemléletet ötvöző kommunikációs tevékenységig
számtalan megoldással találkozhatunk. A következőkben ismertetésre kerülnek
az ad hoc (nem tervezett) marketingkommunikációs tevékenységet folytató fesztiválok kommunikációs sajátosságai, csakúgy mint a differenciált marketingkommunikációs tevékenység és annak tartalma, a hozzá kapcsolódó eszközrendszer,
valamint a hatékonyság és költségvonzatok kérdésköre.

3.3.1. AD HOC (NEM TERVEZETT) MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS
TEVÉKENYSÉG
Szélsőséges esetben a fesztivál egyáltalán nem végez tudatosan felépített marketing tevékenységet, illetve nem kommunikál az eseményről. A marketing tevéT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 5 3 -74
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kenység hiánya ebben az esetben nem jelent versenyhátrányt, mert adott fesztivál
esetén a látogatói szám nemhogy csökkenne, inkább nő; így a WOM (word-ofmouth, azaz szájreklám) mint kommunikációs eszköz hatékonyan működik ezen
esetben, ahogy erről Gombos (2010) is ír tanulmányában. Néhány további esetben
„minimáldizájnon”, a professzionalistást teljes mértékben mellőző módon zajlik
a kommunikáció, ami mögött a fesztivál mérete lelhető fel indokként.

3.3.2. DIFFERENCIÁLT (PROFESSZIONALIZÁLÓDÓ?) MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉS TARTALMA
Több esetben viszont azzal találkozhatunk, hogy a kommunikációs eszközök
széles tárházát alkalmazzák a fesztivál ismertségének növelésére, a program
célközönséggel történő megismertetése, illetve a márkaépítés céljából. Általában
a program meghirdetése a kommunikáció első lépése. Itt két eszközt használnak
a fesztivál-, és ötletgazdák: vagy a fesztivál saját honlapján, vagy Facebook oldalukon teszik azt közzé, de mindenképpen online eszköz segítségével. A továbbiakban a figyelem fenntartása is hasonló csatornákon működik, a papír alapú
kommunikáció ebben az esetben csak a fesztiválon elérhető programfüzetben
jelenik meg.
A több célcsoporttal rendelkező fesztiválok esetén a kommunikáció is eltérő
céllal és összetett csatornarendszeren keresztül kerül lebonyolításra. Így alkalmazzák a közösségi médiát az online kommunikáció eszközeként, valamint ezt kiegészítik a helyi, illetve regionális médiával is.
Vannak példák arra vonatkozóan is, amikor ugyan erős a közösségi média jelenlét, a fókusz mégsem a kommunikációs eszközök diverz felhasználásán van, hanem
a megfelelő súlypont kialakításán. Az „E” fesztivál esetében a Facebook a legerősebb platform ami mellé a TV, azon belül az MTVA társadalmi célú szpotjai zárkóznak fel. Fokozatosan mondanak le a papír alapú megjelenésekről és azt látják, hogy
egy bejáratott fesztivál kevesebb megjelenéssel is eljuthat az érdeklődőkhöz.
A téma és tematika is befolyásolja az alkalmazott kommunikációs eszközöket,
ahol a papír alapú kommunikáció jelentősége is megmaradhat. „C” fesztivál esetében a helyi és környékbeli lapok, kiemelten a megyei napilapban megjelenő hirdetések bizonyultak a leghatékonyabbnak, de nem mondtak le a saját holnapról és
a Facebook megjelenésről sem. Más esetekben gyakori a vegyes eszközhasználat,
mint például „M” fesztivál esetében, ahol a műsorfüzet a honlapon és a Facebookon
érhető el, hetekkel annak papír alapú megjelenése és disztribúciója előtt.

3.3.3. EGYÉB, A DIFFERENCIÁLT (PROFESSZIONALIZÁLÓDÓ?)
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK
A marketingkommunikációs eszközök általános vizsgálata során két sajátosságot azonosítottunk be, azaz két olyan területet tudtunk megkülönböztetni, ami
64
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megosztó, magyarázatra szorul: az egyik az applikációk kérdése, a másik pedig
a barter használata és megítélése a marketingkommunikációs eszközök esetén.
Abban az esetben, ha a célcsoport megköveteli, a kommunikáció két nyelven
zajlik és bevonásra kerül olyan kommunikációs eszköz – pl. a Twitter – amely
általános tendencia szerint a magyar célközönség által kevésbé preferált, azonban
a külföldi látogatók számára jól értelmezhető és használható csatorna.
Az applikációk kérdése külön vizsgálat tárgyát képezi, hiszen a fesztiválszervezők ambivalens módon viszonyulnak ehhez a kommunikációs csatornához.
Egyes esetekben a „menő” arculat részeként tekintenek rá, esetleg egy nagyobb
telekommunikációs cég által nyújtott kommunikációs támogatási csomag részeként vált élővé és használhatóvá az „L” fesztivál területén az applikáció. Más
esetben az applikáció egy egyszeri befektetés eredménye, amit ha sem megfelelő mennyiségű, állandó tartalommal sem frissítéssel nem tud ellátni a fesztivál,
az idővel feleslegessé válik, mint arról a „G” fesztivál is beszámolt.
Habár a közösségi média gyakorta alkalmazott csatorna, több esetben hangsúlyt kapnak a fizetett hirdetések. A tudatosság azonban valamennyi esetben
jelen van. Erre láthatunk példát integrált szemlélet mellett is. Példaként az „R”
fesztivál szervező által elmondottak szolgálhatnak, ahol a kommunikációs tevékenység és a rá áldozott költségkeret egész évre szól, egyenletesen oszlik meg
a rendezvények között. Az éves, folyamatos kommunikáció alapját a saját maguk
alkotta adatbázisok és az ebből származó adatok alapján indított gyors visszacsatolások képezik. Bár a papír alapú kommunikációt is fontosnak tartják, azonban itt a visszacsatolás és a mérhetőség sokkal korlátozottabb módon van jelen,
így nehezebben is tervezhető, de az online és az offline kommunikáció tudatos,
tervezett együttes használatát tartják a legjobb gyakorlatnak,
Példát találhatunk arra vonatkozóan is, hogy a kommunikáció fő céljának
a márkaépítést tekintik, és a köré építik fel a komplett marketingkommunikációs
tevékenységet. A márkával összhangban építik az arculati elemeket folyamatos
menedzseléssel; ezt kiegészítik mobil applikációval, de emelettett a hagyományos
eszközök is megtalálhatóak náluk (N fesztivál).
Több esetben megerősítésre került, hogy a fesztivál nem rendelkezik applikációval. Az okként megjelölt indokok széles skálán mozognak, nincs rá lehetőségük (B fesztivál), régen volt, de elavult (E fesztivál), vagy nincs, vagy éppen nem
látják értelmét (K és P fesztivál). Jó néhány esetben láthatunk arra vonatkozóan
is példát, hogy a kommunikációs eszközök használata barter megállapodásokon
keresztül történik. E mögött a legtöbb esetben az áll, hogy a fesztiválok részére
rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokat valamiféle bartermegállapodás segítségével próbálják enyhíteni, illetve feloldani. Bartermegállapodásokkal, amik
között sorsolásra felajánlott jegyek szerepelhetnek a fesztivál részéről, a kommunikációra áldozni kívánt összeg többszöröse érhető el médiajelenlétben, például
a televízióknál, ahol a hirdetési árak amúgy megfizethetetlenek lennének. Ebben
az esetben a siker és a jó barterszerződés inkább a jó kapcsolatokon múlik.

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 5 3 -74

65

„L” fesztivál elmondása szerint a megjelenéseik 70%-a barter, míg „K” fesztivál
a barterrel a marketing költéseinek 24-szeresét kapja vissza megjelenésekben.
A kommunikációs eszközök használatának alapkövetelménye, hogy az valamilyen üzenetet hordozzon. Az integrált szemlélet által továbbítani kívánt üzenet
széles skálán mozog, a márkaépítéstől indulva, a figyelemfelkeltésen keresztül egy
adott probléma megoldásáig. Arculatot építhet magának a fesztivál saját arculati
elemekkel, történettel, logóval. de arra is van példa, hogy a rendezvény brandje
és a fesztiválnak otthont adó város összekapcsolódik, ahogy ezt a „G” fesztivál
esetében tapasztalhattuk, ahol a város brandje a legmarkánsabb elem a fesztivál kommunikációjában. Üzenet azonban nemcsak a már kialakult márkához
kapcsolódhat, egyes esetekben a kommunikáció célja a brand megalapozása, ami
„P” fesztivál esetében például a fesztivál fő irányait: bor, kultúra, sport takarja.
Papp-Váry (2013) alapján az építkezés továbbá nemcsak a márkaépítésre tér ki,
hanem az általánosságban vett ismertség növelésére is, azaz adott szolgáltatás
iránti igény felkeltésére.

3.3.4. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KÉRDÉSEI
Érdekes kérdés annak vizsgálata is, hogy az adott üzenet továbbítására, valamint
a marketingkommunikációs eszközök használatára milyen erőforrásokat fordítanak a fesztivál szervezők. Általánosságban elmondható, hogy a ráfordítások
nagyságával a megkérdezettek kissé elégedetlenek, ennél jóval magasabb összeget is indokoltnak tartanak. Abból kiindulva, hogy a fesztiválok marketing ráfordításai meglehetősen alacsonyak, azt a megállapítást kell tennünk, hogy ez mind
a kifelé irányuló kommunikációra, mind a fogyasztói igények felmérésére, valamint a kontrolling tevékenységre is negatív hatást gyakorol. Ahhoz, hogy ár-érték
arányban vizsgálatra kerüljön az alkalmazott kommunikációs eszköz hatékonysága, szükség van mérésre és ellenőrzésre, amely azonban nem túl elterjedt és
alkalmazott eljárás a fesztiválszervezők körében.
Egyes esetekben nem történik a hatékonyságra irányuló felmérés. Máshol
a könnyen mérhető és követhető eszközök esetén történik megfigyelés és visszajelzés, legegyszerűbben a honlapra és a Facebookra vonatkozó analitikák segítségével. További esetekben a látogatószámból következtetnek, de egzakt módszereket nem alkalmaznak. Megint más esetekben a marketinggel kapcsolatos mérések
sokkal inkább a fogyasztói preferenciákra, mígnem az egyes eszközök hatékonyságára terjednek ki. Információkat gyűjtenek arra vonatkozóan, hogy mivel
elégedettek, illetve elégedetlenek a fesztivállátogatók, hol találhatók különbségek
az elvárt és észlelt szolgáltatásminőség között. Megint más esetekben külső partnert bíznak meg a marketingkommunikációs tevékenység végzésével, így annak
ellenőrzése is a végrehajtóra hárul.
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Összefoglalva a kommunikációs eszközök használatát, az állapítható meg,
hogy a fesztiválszervezők preferálják az online eszközöket: kivétel nélkül
mindenki üzemeltet interaktív honlapot, valamint aktívan jelen van a közösségi
médiában, leginkább a Facebookon. Ezen a területen minden bizonnyal szükség
lesz még fejlődésre, hiszen több fesztivál esetén a releváns célcsoport (Z
generáció) nem a Facebook-ot használja leggyakrabban mint közösségi médiát,
hanem sokkal inkább az Instagram-ot vagy a Snapchat-et. Applikációk esetében
kiderült, hogy a válaszadók nagy részénél nincs, vagy volt, de az vagy nem működött, vagy nem bírt olyan hozzáadott értékkel, hogy megérje üzemeltetni. Csupán
elenyésző számú kedvező példát láthatunk. Érdemes lenne további vizsgálat alá
vonni az applikációk létjogosultságát a fesztiválokon, például kitérni a fesztiválméret, a belépő ára és az applikáció működőképessége közötti összefüggésekre.
A sajtó megítélése is kettős: van, aki szívesen alkalmazza, mások inkább próbálják kerülni. A nyomtatott média egyes esetekben elsőbbséget élvez, de a többség
– főként zenei fesztiválok – inkább a rádiót preferálják. A televízióban történő
kommunikáció azonban az elmúlt években abszolút visszaszorult, ennek oka az,
hogy a fesztiválok költségvetésüknek általában kevesebb, mint 5 százalékát költik
kommunikációra. Ugyan nem explicit módon nem, de implicit módon megfogalmazásra került, hogy a szájreklám döntő fontosságú eszköz valamennyi vizsgált
fesztivál esetén.

4. ’FESZTIVÁLKÁVÉZÓ’, A FESZTIVÁLSZAFARI EREDMÉNYEINEK VALIDÁLÁSA
A fesztiválszafari eredményeinek validálása, valamint az elemzés során felmerülő további kérdéseink megválaszolásának érdekében a világkávézó módszerén
alapuló kiegészítő részvételi kutatást végeztünk. Ennek keretében kutatócsoportunk 2018 májusában folytatta le fesztiválkávézó módszertanú kvalitatív kutatását 15 fő részvételével (9 fő fesztiválszervező + 3 fő rendszeres fesztivállátogató + 3 asztalgazda/fesztiválkutató), akik részben a Magyar Fesztivál Szövetség
ajánlásával és felkérésére érkeztek a programra, részben pedig a BGE hallgatói/
kutatói voltak. Három kávéházi asztal mellett, 17+3 perces felbontásban (17 perc
gondolatmegosztás, 3 perc összefoglalás a második körtől), négy fordulóban és
három téma – a fesztivál mint kulturális szolgáltatás (1), a fesztiválok és a marketing (2), valamint a fesztiválok gazdasági és társadalmi hatása (3) – mentén
történt a megkérdezés. Az egyes asztalok munkáját vizuális facilitáció segítségével a következő, 2. ábrán foglaltuk össze, amelyről kiemeljük a legfontosabb
megállapításokat.
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2. ábra: A fesztiválkávézó eredményeinek összefoglalása vizuális facilitáció segítségével
Figure 2 Results of the festivalcafé in the form of visual facilitation

Forrás: Saját szerkesztés

A fesztiválkávézó résztvevői megerősítették azon felvetésünket, amely szerint
nem állapítható meg egyértelmű sorrendiség a fesztivál létrejöttének oka, a kínált
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szolgáltatás és szolgáltatásnyújtás sajátosságai között. Ennek magyarázataként
azt fogalmazták meg, hogy a fesztivál mint szolgáltatás annyira heterogén, hogy
egy egységes séma ’ráhúzása’ negatív hatással lenne a fesztiválok sikerességére
és szükségletkielégítő képességére. Ugyanakkor a nem meghatározott sorrendiség, valamint az ok-okozati összefüggések vizsgálatának hiánya rávilágítanak
arra is, hogy sok esetben a fesztiválok által folytatott marketingtevékenység ad
hoc módon történik, amelynek következtében a célcsoportok médiafogyasztási
szokása és az alkalmazott kommunikációs csatornák nem feltétlen esnek egybe.
Nem minden esetben valósul meg a célok és a küldött üzenet egyezősége, illetve
gyakori az ötletszerű működési elem. Tudatosság ugyanakkor a barter – különös
tekintettel a kommunikációs barter – esetén megfigyelhető.
Valamennyi fesztivál esetén tapasztalható továbbá a digitalizáció begyűrűződése a mindennapi tevékenységbe. A kommunikáció POE elvét (fizetett – birtokolt
– megszerzett csatorna) figyelembe véve az alkalmazott csatornák széles skálán
mozognak, de egyre inkább jellemző a saját csatornák alkalmazásának elterjedése is. A saját csatornák kialakítása a jegy-értékesítésben is egyre gyakoribb
példának számít, a fogyasztói szokások és elvárások változásának következtében
az előértékesítés és az online jegyvásárlás egyre elterjedtebbé vált, amely trendet
a fesztiválszervezőknek figyelembe kell venniük.
Ugyanakkor egyértelművé vált a fesztiválkávézó során, hogy Herzberg
(1968) hattényezős modelljét alapul véve kettősség figyelhető meg a fesztiválok megítélésének tekintetében. Míg a fesztivál választásakor a kínált program
a mérvadó és a kiegészült szolgáltatások, úgymint parkolás és higiéniás tényezők háttérbe szorulnak, addig a fesztivállal való megelégedettség esetén ez pont
fordítva van: a látogatók sokkal inkább a kiegészült termékszint elemeinek megléte
és milyensége, mintsem a magterméknek számító programkínálat és az alapvető
szükségletkielégítés alapján döntenek.
Ezen gondolati fonálon tovább haladva az is nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a versenytársak vizsgálata. Egyrészt azért, mert a szolgáltatástartalomban
és az árazás kérdésében hasonlóságok figyelhetők meg. Másrészt pedig azért,
mert a fesztiválok sikerességét és leginkább mérhető indikátorát, azaz a látogatói számot nem a kínált szolgáltatás ára befolyásolja. Megfigyelhető ugyanis,
hogy amennyiben elővételben – többnyire kedvezőbb áron – egy potenciális
vásárló jegyet vásárol adott fesztiválra, akkor az egyben elköteleződést is jelent,
azaz a program esetleges módosulása, vagy a rossz időjárási körülmények ellenére
is részt fog venni a fesztiválon. Míg az ingyenesen látogatható fesztiválok esetén
ez az elköteleződés nem alakul ki, így számos külső tényező negatívan befolyásolhatja a rendezvény látogatottságát. Az ingyenességet ugyanakkor nem kötik
a fesztiválozók az alacsonyabb minőségű szolgáltatáshoz, míg a fizetős programokat igen, a jobb kínálathoz. Szintén nem figyelhető meg korreláció a fesztivál
területén elköltött pénzmennyiség és a jegyre fordított összeg között a kutatás
eredményei alapján.
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A versenytársak tevékenységének figyelembe vétele a kommunikációs politika kialakításának szempontjából is fontos lehet: az egyediség ugyanis itt is elvárás. A digitalizáció mint trend valamennyi fesztivál életébe begyűrűzött, ahogyan
arra a fesztiválszafari kutatás is rámutatott, szinte kivétel nélkül alkalmazzák az elektronikus csatornákat, azonban magának az üzenetnek és a víziónak egyedinek kell
lennie mindegyik fesztivál esetén, mert ez adja az egyes fesztiválok USP-jét[3].
A fesztiválkávézó rávilágított a piac szereplőinek kölcsönös egymásra hatására és egymásra-utaltságára is. Ezek alapján felvázolható egy fesztiválháromszög, amelynek szereplői a látogatók, a szponzorok, valamint a promóciós tevékenység. Szponzor – jelentős támogatói potenciállal rendelkező, jelentős anyagi
és nem anyagi juttatást biztosító partner – akkor jelenik meg egy fesztivál életében, ha sok a látogató és kiszámítható a látogatói szám. Látogató viszont akkor
van egy fesztivál esetén, ha ismerik azt és tudnak létezéséről. Ahhoz viszont,
hogy széles körben ismert legyen a fesztivál, vonzó a programkínálat, tervezett
marketingtevékenységre van szükség, nem elégséges ad hoc módon alakítani azt.
Ahhoz viszont, hogy egy fesztiválnak marketingterve legyen és azt tartalommal
is fel legyen töltve, megfelelő büdzsé szükséges és itt be is zárult a kör, illetve
a ’fesztiválháromszög’.

5. ÖSSZEGZÉS
A tanulmány célja volt egyfelől leíró jelleggel a hazai fesztiválok marketingtevékenységnek vizsgálata kvalitatív adatgyűjtési és elemzési eszközökkel (fesztiválszafari,
azaz interjúsorozat; fesztiválkávézó, azaz témaspecifikus részvételi módszertanú
világkávézó; valamint kvalitatív szövegelemző szoftver alkalmazása), másfelől
felhívni a figyelmet marketing tevékenység professzionalizációjának szükségességére. Az elemzés alapján megfogalmazható következtetés, hogy általánosan,
tematikától, mérettől, földrajzi elhelyezkedéstől, múlttól függetlenül alkalmazható, valamennyi fesztivál esetén sikeresen és hatékonyan implikálható marketingtevékenység és eszközrendszer nem definiálható. Azonban úgynevezett best
practice-k (jó gyakorlatok) bemutathatók, amelyeket a fesztiválok sajátosságainak
megfelelően a fesztiválszervezők beépíthetnek marketingtevékenységükbe.
Az implikációk esetében érdemes néhány általános alapvetést megfogalmaznunk, úgy mint: (1) sok fesztivál esetében ad hoc módon folyó marketingtevékenység a jellemző; (2) viszonylag sok a barter a kommunikációs megoldások
esetén; (3) a digitalizáció begyűrűzése jellemző mind a jegyértékesítésben, mind
a kommunikációban, ugyanakkor a tudatos, célorientált használat még nem
egységes; (4) illetve a fesztiválok létrejöttének háttérváltozóiban a Sinec (2017)
által megfogalmazott kérdésekre (Mit? Hogyan? Miért?) adott válaszok sorrendisége és tartalma kérdéses.

[3] Unique Selling Proposition – egyedi terméktulajdonság, ami segít kitűnni a tömegből.
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Mindezek alapján a marketing tevékenység tervezésének (stratégia alkotás)
tudatosságának kérdése felvethető. Itt két elemre is gondolhatunk: egyrészt
a célcsoport és pozicionálás kérdéskörére, másfelől pedig a kommunikáció
kérdéskörére. Néhány interjú során a fesztiválszervezők tevékenységének
leírása kapcsán előkerült a fesztivál szervezésének pontos, lehatárolt (éves – sőt
akár éven túlnyúló) menetrendje – ugyanakkor a tervezett (tervszerűen megvalósuló) marketingkommunikációs tevékenység nem, vagy csak nagyon kis mértékben volt jellemző.
A digitalizációs trend egyértelműen hatást gyakorol a fesztiválok jegyértékesítésére, ami tovább javítja a tervezhetőséget (bevétel és látogatói létszám oldalon egyaránt) és lehetőséget teremt akár a marketingkommunikáció pontosabb,
strukturáltabb, tervszerűbb kivitelezésére, mind a célok, az üzenet, a költségvetés, az eszközök és a mérés tekintetében.
Természetesen a média mix (az alkalmazott eszközök lehatárolása és alkalmazási intenzitásuk) kialakítására nagy hatást gyakorolnak a barter, vagy
barter jellegű megállapodások, amelyek a marketing tevékenység tervezhetőségét nagymértékben gátolják; legalábbis a kisebb költségvetésű, kisebb szervezeti infrastruktúrával rendelkező fesztiválok esetében. Feloldása lehet ennek
a kérdéskörnek a külső szolgáltatók bevonása, de a fesztiválszafari kutatás és
a fesztiválkávézó workshop alapján ez sem egyértelmű lehetőség minden fesztivál
számára, a bemutatott ’fesztiválháromszög’ probléma miatt.
A kutatás korlátjaként azonosítható, hogy a kvalitatív kutatási módszertanok
megvalósítása és elemzése alapján az egyes fesztiváltípusokra – mivel a fesztiválok tipologizálása önmagában véve is egy módszertani probléma (Zátori, 2017)
– vonatkozóan, a kutatás jellegéből fakadóan, nem azonosíthatók be validált sajátosságok. Így jövőbeli kutatási irányként azonosítható egy reprezentatív kvantitatív kutatás lefolytatása a hazai fesztiválpiac feltérképezésére, amely lehetővé
tenné egy választott fesztiváltipologizálási módszertan alapján a folytatott marketingtevékenységek szerinti klaszterképzést.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tanulmány a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2017-ben megkezdett, az EFOP3.6.1- 16-2016-00012 kódszámú Európai Uniós támogatással zajló projekt keretében működő Fesztiválgazdaságtani kutatócsoport, a fesztiválok marketingtevékenységét vizsgáló alprojekt keretében valósult meg.
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Mennyivel járulhatnak hozzá a fesztiválok a gazdaság teljesítményéhez? – Módszertani megközelítések és gyakorlati alkalmazás
How much can festivals contribute to economic
performance? –
Methodological aspects and applications

Absztrakt
A tanulmány célja egy, a fesztiválok gazdasági teljesítményhez való hozzájárulásainak kimutatására kidolgozott, és néhány közepes méretű magyarországi fesztivál vizsgálata során
már ki is próbált elemzési eljárás bemutatása. A módszer a közönség és a fesztiválszervezők
költéseinek, bevételeinek és ráfordításainak kérdőíves, illetve számítógépes űrlapokkal és
szakmai konzultációkkal támogatott lekérdezésén alapul. A fesztivál által bevonzott közvetlen kiadások adataiból a gazdasági hatáselemzés területén széles körben alkalmazott inputoutput módszer segítségével becsüljük meg a gazdaság más szektoraira is tovagyűrűző,
közvetett hatásokat. A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) folyó, félidőben tartó kutatás
célja, hogy a projekt végére egy nemzetgazdasági, megyei és turisztikai hatások becslésére
egyaránt alkalmas módszertan és a gyakorlatban is alkalmazható, több fesztiválon kipróbált
modell álljon rendelkezésre. Ezzel nemcsak az egyes fesztiválok gazdasági hatásai értékelhetők és vethetők össze objektív módon, hanem akár a teljes fesztiválágazat gazdasági súlya,
országos és területi gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása is felmérhető.
Kulcsszavak: fesztiválgazdaságtan, input-output elemzés, végső keresleti multiplikátorok,
közvetlen, közvetett és indukált hatások, gazdasági hatáselemzés
Abstract
The aim of the study is to present a procedure designed to demonstrate the contribution of
festivals to economic performance and test results based on a few medium-sized Hungarian
festivals. The method is based on a questionnaire supported by computerized forms and
professional assistance, on the expenditures, incomes and expenses of the audience and
festival organizers. Estimates of indirect effects on other sectors of the economy are
estimated by input-output methods widely used in the field of economic impact analysis.
The aim of the research at the Budapest Business School is to develop a methodology
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and practice that can be used at several festivals and to estimate the national, county and
tourism effects of them. In this way, not only the economic effects of individual festivals
can be evaluated and compared objectively but also the economic weight of the entire
festival sector, its contribution to national and regional economic performance could also
be assessed.
Keywords: festival economics, input-output analysis, final demand multipliers, direct,
indirect and induced effects, economic impact analysis

BEVEZETÉS
Néhány évvel ezelőtt egy korábbi projekt megvalósítása során a BGE kutatói
kapcsolatba kerültek egy fesztiválszervezővel, aki később azzal a tervvel kereste
meg őket, hogy számolják ki a fesztiválok nemzetgazdasági hatásainak mértékét. A kérdésfeltevés már az első körben inspirált néhány kutatót, akik korábban
hasonló témával foglalkoztak: olyan jelenségek gazdasági értékét vizsgálták más
kutatási programokban, amelyek mérésére nem álltak rendelkezésre a szokásos
gazdasági mérőszámok (lásd Solt–Takács, 2015 és Koppány, 2016). Így a feladat
a kutatók számára is izgalmas kihívást jelentett, mely végül egy projekt során
került kivitelezésre.
2016-ban kiírásra került az EFOP Intelligens szakosodást szolgáló intézményi
fejlesztések című pályázat, amelyben lehetőséget láttunk a fenti kutatás megvalósítására is. Pályázatunk támogatást nyert, így most az EFOP-3.6.1-16-2016-00012
kódszámú Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért című projekt keretében folytatjuk a fesztiválgazdaságtani
kutatást, amelyben a fesztiválszervezés gyakorlatát kiválóan ismerő szakemberek
és az alternatív gazdasági mérési eszközök alkalmazásában tapasztalatot szerzett
kutatók közösen dolgoznak az írásunk címében feltett kérdés megválaszolásán.
Tanulmányunk célja egy, a fesztiválok gazdasági teljesítményhez való hozzájárulásainak kimutatására kidolgozott, és néhány közepes méretű magyarországi
fesztivál vizsgálata során már ki is próbált vizsgálati eljárás bemutatása. A módszer
a közönség és a fesztiválszervezők költéseinek, bevételeinek és ráfordításainak
kérdőíves, illetve számítógépes űrlapokkal és szakmai konzultációkkal támogatott lekérdezésén alapul. A fesztivál által bevonzott közvetlen kiadások adataiból a gazdasági hatáselemzés területén széles körben alkalmazott input-output
módszer segítségével becsüljük meg a gazdaság más szektoraira is tovagyűrűző,
közvetett hatásokat.
Nyilván előfordulhat, hogy egy kisebb méretű, más térségek számára kisebb
vonzerővel bíró rendezvény nagyrészt inkább csak a helyi közönség hasonló vagy
más célokra amúgy is helyben elkölteni kívánt kiadásait csoportosítja át. Más
a helyzet a régión kívülről érkező, a térség végső keresletét várhatóan nem csökkentő költekezésekkel, a fesztivál által generált belföldi, esetleg külföldi turisztikai bevételekkel. S az is számít, hogy a látogatók és a szervezők által elköltött
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pénzekből mekkora mértékű a beszállítói értékláncokon, külső megrendeléseken
keresztüli elszivárgás. Bárhogy is nézzük azonban, ha egy már megvalósult fesztiválon költekezés történt, annak direkt és kisebb-nagyobb multiplikatív hatásai
is jelentkeztek, amelyek benne vannak az ország vagy a vizsgált régió gazdasági teljesítményében. Még akkor is, ha a hivatalos statisztika elkülönülten nem
mutatja ki ezeket, s nem rendeli hozzá a fesztiválágazathoz, hiszen ilyen ágazatot
nem is tart számon. A fesztiválok és az azokon megfordult látogatók számának,
az általuk megvalósult költekezésnek, a fesztiválköltségvetéseknek, s az ezekhez
nyújtott állami, központi és helyi kormányzati támogatásoknak a növekedése
viszont egyre inkább azt indokolják, hogy ezeket a rendezvényeket és szervezésüket egyfajta ágazatként kezelve mégis tisztábban lássuk a gazdaság teljesítményéhez való hozzájárulásuk, foglalkoztatási hatásuk, s az általuk generált adóbevételek nagyságát. A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) folyó, félidőben tartó
kutatásunk célja, hogy a projekt végére egy ilyen, a nemzetgazdasági, a megyei és
a turisztikai hatások becslésére egyaránt alkalmas módszertan és a gyakorlatban
is alkalmazható, több fesztiválon kipróbált modell álljon rendelkezésünkre. Ezzel
nemcsak az egyes fesztiválok gazdasági hatásai értékelhetők és vethetők össze
objektív módon, hanem akár a teljes fesztiválágazat gazdasági súlya, országos és
területi gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása is felmérhető.
Tanulmányunk röviden áttekinti a témához kapcsoló szakirodalmat, a hazai
közepes méretű fesztiválok kiválasztási módszerét, az adatgyűjtés módjait és
nehézségeit, illetve eredményeit. Ezt követően részletesen ismertetjük az inputoutput elemzésen alapuló teljesítménybecslési modellünket, majd bemutatjuk
a modell gyakorlati alkalmazásának első eredményeit.

1. FOGALMI LEHATÁROLÁS
Minden kutatás elengedhetetlen első lépéseinek egyike, hogy körülhatárolja azt
a jelenséget, amelyet vizsgálni kíván. Így számunkra is nélkülözhetetlen volt,
hogy meghatározzuk, mit is értünk fesztiválon. A szakirodalomban fellelhető
definíciók szinte mindegyike Getz írásaira vezethető vissza, aki alapító főszerkesztője volt a Festival Management & Event Tourism című folyóiratnak, amely
ma Event Management címen jelenik meg, és a témakör legjelentősebb szakmai
fórumai közé tartozik. Getz (2005, 22) definíciója szerint a fesztivál „tematikus,
nyilvános ünnep”. De példaként említünk egy másik, a fesztiválokkal foglalkozó
irodalmi áttekintés szerzői által megfogalmazott definíciót is, miszerint: a fesztivál „nyilvános, tematikus ünnep, amelyet rendszeresen rendeznek meg” (Wilson
et al., 2017, 4).
Magyarországon a Fesztiválszövetség a következő meghatározást alkalmazza (www.fesztivalszovetseg.hu): „Fesztiválnak nevezhető minden olyan – egy
vagy több téma köré szerveződő, rendszeresen megrendezésre kerülő, egy vagy több
helyszínen történő, meghirdetett programmal rendelkező kulturális, művészeti,
gasztronómiai, sport vagy egyéb eseménysorozat, amelynek célja, hogy közönsége
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részére kiemelten színvonalas, értékközvetítő, minőségi ismereteket is bővítő és
egyben szórakoztató, szabadidős közösségi élményt nyújtson.”
A hazai fesztiválok számbavétele során bármelyik fenti meghatározást (akár
a legtágabb értelmezést) alkalmaztuk is, akkor sem találtunk igazán megbízható
adatokat. Erős kétkedéssel fogadtuk azt az információt, hogy 2014-ben Magyarországon a Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai adatbázisában (NETA) 3 328
magyarországi fesztivált regisztráltak (Sulyok, 2016). Természetesen nem az adatbázis megbízhatóságában kételkedtünk, hanem a kapott eredmény hitelességében: tényleg ennyi fesztivál lenne évente Magyarországon? Más adatok ugyanis
ennél jóval kisebb értékeket mutattak. Egy 2016-os kutatás (Fesztiválkutatás
2016) során 1 626 önkormányzat megkérdezése alapján 308 fesztivált jeleztek.
Ugyanebben az évben a Magyar Fesztivál Szövetségnek 216 regisztrált tagja volt.
Továbbá, ha a kutatás egyéb eredményeit is számításba vesszük, és megnézzük,
hogy például egyes támogatási formákra hány kérelmet nyújtottak be, akkor
sem találnánk ezernél több olyan rendezvényt, amit fesztiválnak minősíthetünk.
Sajnos a Központi Statisztikai Hivatal adatai nem, vagy csak nagyon töredékesen
és közvetve tartalmaznak információt a fesztiválokra vonatkozóan. (A turisztikai
felmérésekben időnként megkérdezik az utazás célját, illetve a közművelődési
intézmények tevékenységei között – sok más egyéb rendezvénnyel összevontan – szerepelnek a fesztiválok is.) Így teljes körű országos adatbázist nem találtunk a fesztiválokra vonatkozóan. Csak a Magyar Fesztivál Szövetségnél léteznek
viszonylag egységes, strukturált adatok, itt azonban a fesztiváloknak csak egy
része regisztrált.
Tapasztalataink azonban azt mutatták, hogy a rendezvények száma látványosan növekszik, évről-évre több fesztivált szerveznek, tavasztól-őszig minden
hétvégén számos programra kerül sor. A lakosság magatartását jól jellemzi egy
2010-ben Magyarországon végzett kutatás eredménye (Sulyok, 2010). A kutatás
során 1 000 főt kérdeztek meg, amelynek összetétele nem, kor, településszerkezet
és lakóhely szerint reprezentatív. 2007. január és 2010. március között a magyar
lakosság 65,1%-a vett részt legalább egy hazai fesztiválon, ami arra enged következtetni, hogy a lakosság egyik kiemelt kulturális, szórakozási formájává vált
a fesztiválok látogatása.
A fesztiválok meghatározásánál a tanulmányban a fentiekben bemutatott
Wilson és társai féle (2017) megközelítést alkalmazzuk.

2. A SZAKIRODALOM ÉS AZ ELEMZÉSI MÓDSZEREK
ÁTTEKINTÉSE
Azok a jelenségek, amelyek a lakosság egyre nagyobb hányadát érintik, szükségszerűen felkeltik a társadalomtudósok érdeklődését is. Így történt ez a fesztiválokkal is. Az 1980-as években nemzetközi méretekben még csak évente néhány
szaktanulmány foglalkozott ezzel a témával, de mára speciális folyóiratokban,
kiemelkedő hivatkozási adatokkal rendelkező tanulmányokra bukkanhatunk.
78

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 75 -101

Wilson és társai (2017) vizsgálatai szerint az általuk elemzett 35 év szakmai
termésének csaknem fele a 2010-es években keletkezett, továbbá megállapítható,
hogy az egy évre jutó átlagos publikációk száma a 2000-es években még nem érte
el a 6-t, a 2010-es években pedig már 10 fölé növekedett (1. ábra). Kutatásunk
szempontjából fontos kiemelni, hogy a tanulmányok többsége empirikus kutatást
mutat be (93%) és csak néhány elméleti jellegű munkát olvashatunk a témáról.
A fesztiválokkal foglalkozó szakirodalomra az is jellemző, hogy annak több, mint
60%-a kvantitatív módszert alkalmazott, 20%-a kvalitatív elemzést végzett, a többi
pedig kevert módszerrel dolgozott.
1. ábra: A fesztiválokat tanulmányozó publikációk számának alakulása
Figure 1 The number of festival studies in literature

Forrás: Wilson et al., 2017, 8

A tanulmányok egyik kiemelt témája a fesztiválok hatásainak vizsgálata.
Az egyik fontos tanulság, hogy a kutatók azzal érvelnek a fesztiválok hatásainak vizsgálata mellett, hogy az eredmények – a fesztiválokból származó hasznok kimutatásával – a szervezők számára indokokat adnak a helyi önkormányzat
és más szponzorok támogatásának megnyeréséhez. Jellemző például Jackson
és társainak (2005) magyarázata, akik szerint egy fesztivál gazdasági hatásának
mérése fontos eleme a döntéshozatalnak, a támogatók és a beruházók, valamint
a kormányzati szervek számára is.
Getz 2010-ben publikált egy tanulmányt a fesztiválokkal foglalkozó szakirodalom jellemzőiről. Az angol nyelvű tudományos munkák között 423 fesztiválkutatással kapcsolatos tanulmányt vizsgált, elemzett. A cikkek több, mint fele
rendezvénytervezéssel és menedzsmenttel foglalkozott, a második legnépszerűbb téma a fesztiválok hatásainak vizsgálata (a cikkek mintegy 30%-a).
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Kim és társainak (2013) vizsgálata tágabb témakörre terjedt ki, mint a fesztiválok. Ők az összes rendezvénnyel[1] foglalkozó tanulmányt elemezték. Vizsgálatukban megjelentek például a sportrendezvények is (ezekkel foglalkozott
a vizsgált 178 tanulmány 23%-a). Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a vizsgálatba bevont cikkek átlagosan 25%-a tanulmányozta a rendezvények hatásait, ez
az átlagos arány a vizsgált harminc év alatt viszonylag stabil volt, és mindvégig
a legnagyobb arányt képviselte a kutatás tárgyát tekintve.
Mindezekből arra a következtetésre jutottunk, hogy a kitűzött általános cél,
a fesztiválok nemzetgazdasági teljesítményhez való hozzájárulása, beletartozik
a fesztiválok kutatásainak nemzetközi főirányába.
A következő fontos kérdés az volt, hogy milyen módszereket alkalmaztak
azok, akik a fesztiválok gazdasági hatásaival foglalkoztak. A módszereket sokféle
szempontból lehet csoportosítani és vizsgálni (lásd pl. Kundi, 2012 vagy Brávácz,
2018). Minket azonban elsősorban azok a módszerek érdekeltek, amelyek
a nemzetgazdasági vagy regionális teljesítmény meghatározására alkalmasak.
Ebből a szempontból három módszer volt releváns: a költség-haszon elemzés
(CBA), az input-output elemzés és a számszerűsített általános egyensúlyi modell
(computable general equilibrium model – CGE) (lásd Jackson et al., 2015), illetve
egy további érdekes felvetés, az input-output vizsgálat és a költség-haszon elemzés összekapcsolása (Dwyer et al., 2016).
A költség-haszon elemzés során minden társadalmi és pénzügyi költséget és
hasznot figyelembe vesznek, amit egy fesztivál eredményez, ez lenne a legalkalmasabb arra, hogy a hatásokat komplexen kezeljük. Az információk hiánya,
a társadalmi és jóléti költségek és hasznok értékelésének nehézségei miatt azonban ez a modell túlságosan összetett munkát igényel ahhoz, hogy egy fesztivál
gazdasági hatását meghatározzuk. Még egyetlen fesztivál esetében is jelentős
erőforrásokra és szakértelemre volna hozzá szükség.
A számszerűsített általános egyensúlyi modell jól alkalmazható a kiszorítási
hatások és a strukturális változások modellezésére nemzetgazdasági szinten.
Azonban rövid távú és regionális összefüggésekre való alkalmazása komoly
módszertani és adaptálási nehézségeket okoz, és nem garantálható a fesztiválokra való alkalmazása.
Az input-output elemzés segítségével megállapítható egy-egy fesztivál regionális és nemzetgazdasági értéke, sok szerző ezt javasolja.
A három módszer közül a CGE modell alkalmazását eleve elvetettük, mert
ezzel kapcsolatban áll rendelkezésünkre a legkevesebb nemzetközi és saját kutatási tapasztalat. A költség-haszon elemzés alkalmazását azért kellett elvetnünk,
mert a projekt forrásai nem tették volna lehetővé, hogy több fesztiválon kipróbál-

[1] Itt érdemes megjegyezni, hogy a fesztiválok a rendezvényturizmus egyik elemét jelentik, a
kutatási terület abból vált ki.
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juk a módszert. Nem mondtunk le azonban arról, hogy a jövőben kidolgozzuk
ezt a megoldást is, illetve Dwyer és társai (2016) kutatásaihoz hasonlóan keressük
az input-output elemzés és a CBA összeegyeztetésének, együttes alkalmazásának
lehetőségét.
Végül tehát az input-output elemzés mellett döntöttünk, mivel ezzel a módszerrel a kutatócsoport tagjainak korábbi kutatásai (Koppány, 2017), valamint az elérhető, a fesztiválszervezőktől és a látogatóktól összegyűjthető adatok alapján,
a projekt időbeli, anyagi és egyéb keretei között felmutatható eredményeket
reméltünk.

3. A KUTATÁS ELEMEI ÉS CÉLJAI
Kutatócsoport munkájának fő elemei a következők:
• Vizsgáljuk a fesztiválok marketing-tevékenységének jellemzőit, hatékonyságát, feltárunk általános és speciális jellemzőket és elemezzük a leghatékonyabb megoldásokat.
• A fesztiválok társadalmi hatására is kíváncsiak vagyunk: milyen pozitív és
negatív hatásokat vált ki egy-egy fesztivál a helyi közösségek életében?
• Készül egy tanulmány a tömegszámlálás fesztiválokon alkalmazható módszeréről, amelyet néhány fesztiválon ki is szeretnénk próbálni.
• Szakértői elemzést készítünk a készpénzmentes fizetések tapasztalatairól.
• Tervezünk egy projekt-szervezési és -kontrolling kézikönyvet a fesztiválszervezők számára.
• A legtöbb pénzügyi és emberi erőforrást a fesztiválok nemzetgazdasági hatásának mérését szolgáló kutatásra fordítjuk.
A gazdasági hatás vizsgálata csak úgy képzelhető el, ha ismerjük az adott
szervezet, ágazat teljesítményét. A fesztiválturizmus nem szerepel külön soron
egyetlen statisztikában sem (a TEÁOR-ban sincs külön fesztiválszervezési tevékenység), legfeljebb tájékoztató anyagokban találunk becsléseket róla. Ez nem
véletlen, mert a fesztiválok a turizmus-vendéglátás körben is nagyon sajátos
helyzetben vannak. A fesztiválok mint szolgáltatások fogyasztói egy „összetett
terméket” fogyasztanak, amely különböző műsorokból (kulturális, zenei, színházi stb.), egyéb szórakoztató programokból (játékok, foglalkoztatók), illetve
vendéglátóipari és egyéb kiskereskedelmi szolgáltatásokból áll. A terméket pedig
nem egyetlen eladó kínálja, hanem szinte minden típusát más és más cégek,
szervezetek. Így nem lehet egyetlen gazdálkodó szervezet adatai alapján végezni
a felmérést. Mindezt tovább bonyolítja, hogy egyes szolgáltatók nem is a helyszínhez kötötten működnek, hanem ún. vásározók, akik hétről-hétre máshol állítják fel sátraikat és kínálják az ételt, italt, ajándéktárgyakat. Egyetlen viszonylag
könnyen elérhető szereplő van, a fesztiválszervező, aki viszont a szolgáltatásoknak csak egy részét kínálja.
Még egy fontos dolgot meg kell említenünk, ami további nehézségeket okoz:
a fesztiválok egy része „ingyenes” a látogatók számára, vagyis nem kell belépődíjat
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fizetni. Az ilyen programszervezet teljesítményét így még csak részlegesen sem
lehet piaci áron mérni, hanem csak a ráfordítások alapján (akárcsak a háztartásokat segítő állami és egyéb nonprofit szervezetekét). A Magyar Fesztivál Szövetség
adatai szerint a náluk 2017-ben regisztrált 314 fesztiválon 4,8 millió látogató járt,
akik közül csak 1,1 millió fizetett belépődíjat.
Kevés hazai kutatás foglalkozik a kérdéssel, de van néhány eredmény (pl.
a KPMG vizsgálatai a nagy zenei fesztiválokról vagy Kundi Viktória elemzései),
azonban egyik sem törekedett teljességre. A KPMG teljes kutatási anyaga nem
hozzáférhető, de a publikációkból kiderül, hogy „csak a végfelhasználói költések (azaz a rendezvénnyel kapcsolatos fogyasztás) gazdaságban tovagyűrűző
hatásait” számszerűsítették (Indra, 2009). Kundi (2013) kutatásaiban pedig
a szervezők gazdasági adatait használta fel.
A tanulmányban egy komplex megközelítést alkalmazunk, s ennek keretében:
• feltárjuk, megbecsüljük a látogatók fogyasztását,
• meghatározzuk a szervezők ráfordításait,
• megbecsüljük az egyéb szolgáltatók teljesítményét,
• és ezek alapján modellszámításokat készítünk többek között a rendezvény
által generált összes kibocsátásra, hozzáadott értékre, a foglalkoztatás és
egyes adóbevételek nagyságára.
A teljesítmény mérését nemcsak összességében, hanem ágazati összetételében, az egyéb ágazatokkal való kapcsolataival is számszerűsítettük, így a nemzetgazdaságra gyakorolt tovagyűrűző hatást differenciáltan, a kapcsolódó szektorok
multiplikatív jellemzőinek figyelembevételével tudjuk meghatározni.

4. ADATGYŰJTÉSI ÉS MINTAVÉTELI DILEMMÁK
4.1. AZ ADATGYŰJTÉS JELLEMZŐI ÉS KORLÁTAI
A vállalati statisztikában valamennyire is jártas kutatók tudják, hogy egy-egy
vállalati beszámoló adataiból az előző fejezetben ismertetett összefüggések részlegesen kinyerhetők. Azért részlegesen, mert a legtöbb vállalat többféle (több
ágazathoz tartozó) tevékenységet folytat. Ráadásul a fesztiválszervezés lényegében egy projektfeladat, és a legtöbb szervező cég több más projektet is visz, illetve
nem mindig végez projektcentrikus nyilvántartást. Ezért maguk a szervezők sem
tudják minden esetben precízen megmondani, mekkora és milyen ráfordításokkal, illetve bevétellel járt az adott rendezvény. Tehát a vállalati beszámolóadatok
legfeljebb tájékoztató jellegűek lehetnek.
A látogatók fogyasztása ennél még kevésbé rögzített: a jegyeladásokat lehet
mérni, de minden más fogyasztás csak primer adatfelvétellel határozható meg.
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Az adatgyűjtésre a következő tervet dolgoztuk ki:
• minél több elérhető szekunder adatot begyűjteni,
• megkeresni a fesztiválszervezőket, és a hatáselemzés céljára kidolgozott
kérdőív kitöltésére kérni őket,
• a fesztiválok ideje alatt lehetőleg egyszerű véletlen mintával kikérdezni a látogatókat a fogyasztási kiadásaikról,
• majd mindezek alapján becsléseket végezni az egyes fesztiválok teljesítményéről, ágazati kapcsolatairól és beilleszteni a becsült adatokat az ágazati
kapcsolatok mérlegébe (ÁKM).
A szekunder adatok gyűjtésére elsősorban a KSH vonatkozó adatait, valamint
a Magyar Fesztivál Szövetségnél rendelkezésre álló információkat használtuk
fel. A látogatók megkérdezése során a következő elvek érvényesítését helyeztük
középpontba:
• minél inkább biztosított legyen a véletlen mintavételi szabály: különböző
időpontokban, helyszíneken arányosan vonjunk be válaszadókat,
• készítsünk egy demográfiai mintát, rövid kérdésekkel, lehetőleg minél több
látogatót a véletlen mintavételi szabályok alapján megkérdezve (ideális esetben a látogatók többségéről, a beengedő kapuknál).
Az így kapható válaszok ugyan még mindig nem teljesítik a szigorú valószínűségi mintavétel (Babbie, 2017) követelményeit, de legalább nem teljesen önkényesen kiválasztottak.
A látogatói mintavétel és a fogyasztás mérése több nehézségbe is ütközött.
A látogatókból nehéz megfelelő mintát képezni a következők miatt:
• Az ingyenes fesztiválok sokszor területileg nem lehatároltak, nincsenek fix
belépési pontok, ahol a belépő személyekből véletlen mintát lehetne venni
(pl. úgy, hogy minden x-edik látogatót kérdezünk meg).
• Van olyan fizetős fesztivál, amely egyszerre négy vagy öt településen zajlik,
és egy településen is akár 10–15 helyszínen. Nem rendelkeztünk annyi kérdezővel, hogy minden egyes helyszínen biztosítani tudjunk megfelelő számú
személyzetet.
• Eltérő a válaszadási hajlandóság, általában a nők, a képzettebbek inkább
hajlandók egy hosszabb kérdőívre válaszolni, mint a férfiak, illetve a képzetlenebb csoportok.
• A látogatók kiadásainak mérése sem egyszerű feladat, már önmagában azt
sem könnyű felidézniük mire és mennyit költöttek. További probléma, hogy
a kérdezés időpontja nem lehet a fesztivál vége, amikor már biztosan nem
fognak többet költeni. Akkor kapnánk pontos(abb) képet, ha a fesztiválról való
távozáskor kérdeznénk a fesztiválozókat. Ez nem lehetséges, rengeteg kérdező
éjszakai munkájára lett volna szükség, vagy a látogatók előző napi költését
lehetett volna megkérdezni, de ennek a módszernek az a hibája, hogy az első
és utolsó napról nem lennének információink, miközben több fesztivál három
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napos. A fogyasztásra vonatkozóan így sokszor a látogató is csak becslést adott,
akit arra kértünk, hogy a már megtörtént, illetve a tervezett fogyasztásáról
számoljon be.
A mintával kapcsolatos problémákat a rövid demográfiai kérdőív alkalmazásával
korrigáltuk, ahol csak a nemet, a kort, az iskolai végzettséget és a lakóhelyet (illetve
hogy a látogatók hány km-ről érkeztek a fesztiválra) kérdeztük. Ezekre a kérdésekre
többen hajlandók válaszolni, mint egy hosszabb kérdőívre. A rövid kérdőív demográfiai adatait mindig összehasonlítottuk a hosszabb kérdőívre válaszolók demográfiai adataival, és 5%-nál nagyobb eltérés esetén súlyozással korrigáltunk.
Bár a kiadásokra vonatkozó adatok feldolgozása során természetesen a szokásos módon kezeltük a szélső értékeket (a kiugró adatokat figyelmen kívül hagytuk), a kiadások pontatlanságával számolnunk kellett. Mivel ez minden fesztiválra hasonlóan igaz, a fesztiválok összehasonlításánál kiindulhatunk abból, hogy
a torzítás hasonló mértékű, vagyis a fesztiválok közötti különbség mértéke valós.
Ugyanakkor a becslés elfogadhatóságát jelzi, hogy a kiadások szerkezete hasonló
a különböző fesztiváloknál, valamint, hogy azon fesztiválok, amelyeken nagyobb
kiadásokat regisztráltunk, drágább árukínálattal rendelkeztek, amit a fesztivál
jellege és műfaja is alátámasztott.
Szerettünk volna megbízható adatokat gyűjteni. Ugyanakkor tisztában
vagyunk azzal, hogy a mintaválasztás és a megkérdezés módszere nagyban
befolyásolja az eredmények megbízhatóságát. Ezért felvázoltunk egy ideálisnak
tartott eljárást, ezt több, gondosan kiválasztott fesztiválon alkalmaztuk. Előzetes
eredményekkel már rendelkezünk, azonban a kapott információkat a későbbiekben még többször ellenőrizni, tesztelni kell majd, hogy a gazdasági hatás becslése
teljes mértékben megalapozott legyen.
Megállapítható, hogy a fesztivállátogatók költéseiről készült felmérés képet ad
a vizsgált területről, információkat szolgáltat a nagyságrendekről és az arányokról, azonban az adatok nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy az adott fesztivál
teljes látogatói körére vonatkozóan, statisztikailag teljesen pontos általánosításokat vonhassunk le belőlük. Látogatói felméréseinket ily módon nem tekinthetjük
reprezentatívnak, hiszen a teljes sokaságot, annak összetételét nem ismerhetjük.
A fentiek alapján a kutatásunk az alábbiak mentén nyújt többet a korábbi
felmérésekhez képest:
• A legfontosabb eredmény, hogy eddig ilyen típusú felmérések csak esetlegesen,
néhány fesztiválon, és nem is ilyen témában és ilyen mélységben történtek. Így
nyugodtan kijelenthetjük, hogy először kapunk olyan adatokat, amelyek tájékoztatnak a fesztivállátogatók kiadásairól és annak szerkezetéről.
• Az önkényes kérdezés ebben az esetben némileg irányított, hiszen csak olyanokat kérdeztünk meg, akik az adott rendezvény ideje alatt ott tartózkodtak,
és valóban a felmérendő sokaság részesei voltak. (Szemben például a kézikönyvek klasszikus példájában szereplő buszmegállóban ácsorgókkal.)
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• Az adatok alkalmasak arra, hogy az eddig még nem kutatott területről első
becsléseket végezzünk, és ezzel egy módszert kidolgozva előkészítsük
a későbbi kutatásokat.
Összegezve megállapítjuk, hogy a látogatók körében végzett kutatás feltáró
jellegű, nem tudjuk, hogy mennyire reprezentatív; egy gazdasági hatásvizsgálat
próbaszámításaihoz nyújt adatokat, de semmiképpen sem jelenthetjük ki, hogy
ezzel pontosan megismertük a vizsgált sokaság jellemzőit. Más a helyzet a fesztiválszervezőktől nyert adatokkal. Ott az adott rendezvényhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket lényegében teljes körűen sikerült megismerni, beleértve a jövedelmi és foglalkoztatási adatokat is. Így a fesztiválok nemzetgazdasági hatásainak
a fesztiválszervezőkön keresztüláramló bevételekből és kiadásokból kiinduló
része jóval megbízhatóbb információkra épül. Az egyéb szolgáltatók (vendéglátás, ajándék stb.) bevételeit szintén a látogatók által közölt adatokból származtattuk, így ezek is feltáró jellegűnek, első becslésnek tekintendők.

4.2. A KUTATÁSBA BEVONT FESZTIVÁLOK
A helyi adatok teljeskörű, vagy legalábbis megbízható mintával csak olyan fesztiválokon gyűjthetők, ahol a közönség viszonylag zárt helyen és viszonylag kis
létszámban jelenik meg (mint például egy színházi fesztiválon). Ezeknek a korlátoknak, elvárásoknak a betartása nagyban lecsökkentette volna az empirikus vizsgálataink szempontjából szóba jöhető rendezvényeket, a látogatói létszám tekintetében mindenesetre próbáltuk a fentieket szem előtt tartani. Elsősorban a közepes
méretű fesztiválokat céloztuk meg. Már csak azért is, mert ezek esetében nagyon
fontos a fesztivál támogatóinak, az érintett önkormányzatnak a meggyőzése arról,
hogy a támogatás nem elszivárgást jelent, hanem akár helyben, akár a gazdaság
más pontjain teljesítménynövekedést és állami bevétel növekedést is eredményez (nem is beszélve a kutatói kíváncsiságról: itt kaphatunk már értékelhető és
nemzetgazdasági szinten is érzékelhető eredményeket).
A Fesztivál Szövetség adatai szerint a regisztrált fesztiválok fele kis- és közepes méretű, egyharmada mini fesztivál (2. ábra). Így a kis- és közepes fesztiválok
mérésével azok többségére jellemző adatokhoz juthatunk.
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2. ábra: A fesztiválpiac 2017-ben Magyarországon: a regisztrált fesztiválok megoszlása költségvetésük alapján
Figure 2 Festival market in Hungary, 2017: distribution of registered festivals
based on their budget

Forrás: Fesztivál Szövetség

A vizsgálatba bevont fesztiválokat a következő módszerrel választottuk ki:
• minden magyarországi régióból legyen legalább egy fesztivál;
• a vizsgált fesztiválok közül legalább egy olyan legyen, amelyet két egymás
utáni évben (2017-ben és 2018-ban) is felmérünk;
• a fesztiválok között legyen minél többféle (zenei, művészeti, hagyományőrző, gasztronómiai);
• a fesztiválok kis- vagy közepes méretűek legyenek (látogatóik száma alapján),
a nagy fesztiválok ugyanis teljesen más sajátosságokkal rendelkeznek, ráadásul azok kutatása a legnépszerűbb.
A felmérésbe bevont fesztiválokat az 1. táblázat mutatja.
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1. táblázat: A felmérésbe bevont fesztiválok
Table 1 Festivals involved in the research
Régió

2017

Észak-Magyarország

Miskolci Farsang

2018

Észak-Alföld

Campus Fesztivál, Debrecen

Debreceni Virágkarnevál

Dél-Alföld

Csabai Kolbászfesztivál

Hungarikum fesztivál, Szeged

Közép-Magyarország

Etyeki Piknik

Káposztafesztivál, Vecsés

Közép-Dunántúl

Víz, Zene, Virág Fesztivál,
Tata

Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata
Játékfesztivál, Pápa

Nyugat-Dunántúl

Egerszegfeszt, Zalaegerszeg

Győrkőcfesztivál
Országos Vadpörkölt és Borfesztivál Zalaegerszeg

Dél-Dunántúl

Ördögkatlan Fesztivál

Forrás: Saját szerkesztés

5. AZ ALKALMAZOTT HATÁSELEMZŐ MÓDSZER
BEMUTATÁSA
A végső kereslet szintjében, ágazati és területi szerkezetében, valamint a gazdaság
ágazati kapcsolataiban bekövetkező strukturális változások hatásainak elemzésére Magyarországon (értsd: a magyar gazdaságra vonatkozóan) nem áll rendelkezésre olyan kereskedelmi forgalomban hozzáférhető modell és hozzá kapcsolódó szoftver, mint például az Egyesült Államokban a RIMSII (Ambargis–Mead,
2012) vagy az IMPLAN, vagy az Egyesült Királyságban a Cambridge Econometrics
LEFM vagy EEFM modelljei. A fesztiválok gazdasági hatáselemzése tipikusan
olyan terület, ahol az ilyen vagy ezekhez hasonló modellek és szoftverek jól alkalmazhatók lennének.
A kutatás során éppen ezért egy hatáselemző modell prototípusának kifejlesztésére vállalkoztunk, amely egyrészt a hivatalos hazai ágazati statisztikai
adatokkal, másrészt a fesztiválszervezők és a látogatók kérdőíves felméréseiből
származó információkkal dolgozik. A modell döntően az input-output elemzés
módszereire épül, amelyek részletes ismertetése megtalálható többek között
Zalai (2012) vagy Koppány (2017) könyvében. Nagymértékben tudtuk hasznosítani az ezek vállalati szintű alkalmazása során szerzett tapasztalatainkat is (lásd
például Koppány–Steszli (2017), amely egy járműipari vállalat tovagyűrűző hatásait elemzi hasonló módszerekkel).
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5.1. INPUT-OUTPUT ELEMZÉS, INPUT-OUTPUT MULTIPLIKÁTOROK
Az input-output elemzés alapvető adatbázisa az ágazati kapcsolatok mérlege
(ÁKM), vagy más néven az input-output tábla. Ez a kettős „könyvelés” szabályain
alapuló kimutatás a gazdaság összteljesítményét ágazatonként, soronként kibocsátási, oszloponként pedig felhasználási oldalról mutatja be.
Az input-output táblázatban megjelenő nemzetgazdasági összteljesítményhez
a fesztiválok is hozzájárulnak. A kutatás fő kérdése, hogyan, milyen mutatók tekintetében és milyen mértékben jelentkeznek ezek a hozzájárulások? Mekkora hatást
gyakorol egy adott fesztivál a makrogazdasági kibocsátásra, a hozzáadott értékre
(GDP-re), a foglalkoztatásra, a lakossági jövedelmekre?
A kérdések megválaszolásához először is az adott fesztiválhoz kapcsolódó
áramlásokat kell elkülöníteni az input-output táblában. A fesztiválhoz kapcsolódóan számos, gazdaságstatisztikailag a végső felhasználásba tartozó kiadás merül
fel. Ezek lehetnek folyó kiadások és beruházási jellegűek is. Utóbbiaktól az egyszerűség kedvéért el is tekintettünk. A folyó kiadások döntő részét a fesztivállátogató
közönség fesztivállal kapcsolatos költései (utazás, szállás, belépőjegy(ek), étel- és
italfogyasztás, ajándéktárgy-vásárlás a fesztivál helyszínén, a kapcsolódó egyéb
kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások igénybevételéért kifizetett összegek
stb.) jelentik. Ezekre tekinthetünk úgy, mint a fesztivál által generált végső keresletre, amelynek elemeit természetesen az országos ÁKM háztartások fogyasztási
kiadási oszlopa is tartalmazza[2].
A fesztivállátogatókhoz hasonlóan a fesztiválszervezők is eszközölnek
kiadásokat, de ezeket a gazdaságstatisztika nem végső kiadásként, hanem
termelőfelhasználásként tartja számon. Ezek szintén szerepelnek annak az ágazatnak felhasználásai között, amelyikbe a fesztiválszervező tartozik (ez jellemzően a 90-92: Alkotó-, művészeti, szórakoztató, könyvtári, levéltári, múzeumi,
egyéb kulturális szolgáltatás, szerencsejáték, fogadás vagy a 93: Sport-, szórakoztató, szabadidős szolgáltatás ÁKM ágazat). A fesztiválszervezőnél keletkező
hozzáadottérték-elemekre ugyanez vonatkozik. A szervezőnek nemcsak felhasz-

[2] A kutatás során szándékosan igyekeztük kerülni a fesztivállal kapcsolatos kiadások pótlólagos
keresletként történő beállítását, noha annak egy része biztosan ilyen értelemben is számba vehető,
míg más része minden bizonnyal meglévő keresletet szorít ki (az adott összeget nem a fesztiválra
költötték volna, hanem valami másra). Hasonlóképpen a hatásokat sem növekményi szemléletben
értelmezzük. Az eredményekre tehát nem úgy tekintünk, hogy a fesztivál következtében ennyivel
lett több a kibocsátás, magasabb a GDP vagy a foglalkoztatás, hanem sokkal inkább úgy, hogy az
adott időszaki (évi) kibocsátásból, GDP-ből vagy foglalkoztatásból (amelyet a KSH közöl) becslésinek és modellszámításaink alapján ennyi és ennyi köthető az adott fesztiválhoz mint a ténylegesen
megvalósult végső kiadások tényleges végső okához (vagyis ex post szemléletű elemzést végzünk).
A különféle helyettesítési és kiszorítási hatásokkal tehát ilyen értelemben nem foglalkozunk. Ezek
a kérdések a kutatócsoport tagjai és a fesztiválszakmai bevont szakértői között is sokszor előkerültek, és értékes, a közös gondolkodást előre vivő szakmai vitákat eredményeztek. Ezekre később, a
modell regionalizálási lehetőségeinek tárgyalásakor még visszatérünk.
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nálásai, hanem kibocsátásai is vannak: egyrészt más ágazatok felé (pl. reklámfelületek értékesítése, elárusító helyek bérbe adása stb.), másrészt a látogatók felé
(elsősorban a belépőjegyek értékesítéséből származó bevételek, másodsorban ide
tartozik minden egyéb, közvetlenül a látogatóktól származó szervezői bevétel).
Az előzőekben említett, a fesztiválhoz közvetlenül kapcsolódó tételek a gazdaság ágazati kapcsolatainak rendszeréből, a végső kereslet oszlopából, valamint
az adott ágazat oszlopából és sorából kiemelhetők, elkülöníthetők (szeparálhatók). Az input-output modell segítségével azonban nemcsak az ÁKM táblázatból
ily módon közvetlenül is látható direkt, hanem a más gazdasági szerepelőkre
(ágazatokra) tovagyűrűző közvetett (indirekt), illetve a keletkező többletjövedelmek elköltése által generált ún. indukált hatások is számszerűsíthetők. Ezekre
később térünk ki.
Amennyiben a hatások területi megoszlására is kíváncsiak vagyunk, regionális
input-output táblázatokkal kell dolgoznunk. Magyarországon jelenleg a megye
az a legkisebb területi egység, amelyre vonatkozóan (korlátozottan) rendelkezésre állnak azok a statisztika adatok (pl. hozzáadott érték, munkajövedelmek),
amelyek alapján az országos input-output táblák regionalizálhatók.
Egy, az adott megyét (ahol a fesztivál megrendezésre kerül), illetve Magyarország összes többi megyéjét összevontan kezelő kétrégiós interregionális inputoutput táblázattal, valamint a fesztivállal kapcsolatos kiadások területi bontásával
(pl. a közönség költéseinek a látogató lakóhelye szerinti felosztásával: megyei /
megyén kívüli hazai / külföldi látogatók)[3] lehetőség nyílik az elemzési eredmények finomítására, a turisztikai hatások kimutatására.
Egy regionális input-output táblából jól látszik például, hogy a fesztiválon
jelentkező végső és közbülső kiadások és felhasználások egy része közvetlenül
sem feltétlenül az adott megye vállalkozóit, vállalati szektorát gazdagítja. A fesztiválon megjelenő vendéglátóipari szolgáltatók, árusok, valamint a fellépő előadók
jelentős része rendszerint nem az adott megyéből érkezik a fesztiválra. Lehetnek
ugyanakkor olyan interregionális spillover hatások, amelyek az ilyen közvetlenül
elszivárgó tételeknél is eredményeznek pozitív visszacsatolásokat. A közvetett
és indukált hatások figyelembe vételével felbecsülhető tehát az is, hogy az adott
fesztivál összességében mekkora értéket képvisel az adott megye és más megyék
gazdasági adataiban (mekkora hatása van a gazdarégióra és más régiókra).
Regionális input-output táblákon alapuló területi elemzésre a kutatásnak ebben
az első szakaszában nem vállalkozhattunk (ez a következő fázis fő feladata lesz).
S valójában egyelőre a korábban leírt, az országos input-output táblát felhasználó
módszerrel sem tudtunk dolgozni. Ennek oka meglehetősen prózai. A kutatás
első szakaszának idejében hozzáférhető Központi Statisztikai Hivatal által publi[3] Az ilyen bontás lehetővé teszi a fesztiválok jelentőségét talán jobban kifejező, tisztán turisztikai
hatások elkülönítését. A nem helybéli lakosság fesztiválon eszközölt költéseit sokkal bátrabban tekinthetjük pótlólagos regionális keresletnek, amely a fesztivál hiányában a vizsgált régióban (megyében,
városban) nem jött volna létre. Ugyanilyen értelemben sokkal valószínűbb az is, hogy a távolról érkező
fesztivállátogató nem költötte volna másra ugyanebben a régióban a fesztiválra szánt/elköltött pénzét.
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kált, hivatalos országos ÁKM a 2010. évre vonatkozott. (Ennél frissebb, a 2015.
évre vonatkozó ÁKM közzétételére csak 2018 végén került sor.) Az általunk e
tanulmány írásáig felmért fesztiválok mind a 2017-es évben zajlottak. Úgy gondoltuk, hogy egy 2017-es év fesztivál adatai a 2010. évi ÁKM-be illesztve meglehetősen torz eredményt adott volna. Gondoljunk csak arra, hogy az ÁKM folyóáras
kimutatás, és a hét év alatt az árszínvonal és a relatív árak módosultak. A gazdaság ágazati szerkezete és a különféle multiplikátorok is eltéréseket mutathatnak.
Az input-output tábla továbbvezetésére persze léteznek módszerek, amelyek
ilyen esetben a segítségünkre lehetnek (lásd Koppány, 2018), azonban a kutatás
időszakában rendelkezésre álló peremadatok legfeljebb a 2016. évre történő aktualizálást tették volna lehetővé.
Éppen ezért a korábban leírt szeparációs módszert a következő különbségekkel
alkalmaztuk. Először a fesztivál közvetlen végső keresleti és termelőfelhasználási
hatásait becsültük meg elsősorban a tanulmány előző fejezeteiben már részben
bemutatott survey módszerrel (a közönség körében végzett kérdőíves felméréssel, illetve a fesztiválszervezők számára kidolgozott adatközlő táblázatok alkalmazásával, utóbbiakról később még lesz szó) és esetenként szakértői vélemények
alapján (a szakértői értékelés néhol a fesztiválszervezői adatkérőben is megjelent,
de az mégis döntően a rendelkezésre álló pénzügyi- és számviteli adatok alapján
került kitöltésre).
Ezt követően a kapott adatokat nem a 2017. év (rendelkezésre nem álló) ágazati
kapcsolati mérlegébe illesztettük be, hanem a Koppány (2018) által továbbvezetett input-output táblákból számított multiplikátorokat használtuk fel az egyes
tételek tovagyűrűző hatásainak számszerűsítésére. A hatáselemzés eredményeit
az időszak minden egyes évének multiplikátoraival meghatároztuk, ily módon
nem csupán egy pontbecslést, hanem egy intervallumot határoztunk meg a feltételezett hatásokra.

5.2. A FESZTIVÁL ÁLTAL GENERÁLT KIADÁSOK
A fesztiválok gazdasági hatáselemzéséhez használt módszer kiindulópontjait,
legfőbb bemeneti adatait a 3. ábra foglalja össze. A modell keresletoldali megközelítést alkalmaz, a fesztivál által generált végső kiadásokból indul ki. Ezek egy része
a fesztiválszervezők számára közvetlen bevételt jelent. Ezt mutatják az 3. ábra bal
oldali, fesztiválköltségvetésbe beáramló részei. A fesztiválszervezői bevételek
egyik része (jelentős része) a folyó termelőfelhasználást finanszírozza (a fellépő
előadók honoráriumát, a színpad, hang- és fénytechnika, az őrzési tevékenység,
a biztonsági szolgálat, a takarítás és zöldterület-kezelés, a reklám és hirdetés
stb. költségeit). Másik része a fesztiválszervező cég és munkavállalóinak tőkeés munkajövedelme lesz. Természetesen a beszállítók felé tett megrendelések
értékében is kimutathatók ezek a hozzáadottérték-tartalmak, de őket már nem
kérdeztük meg, hanem az ágazatra jellemző hányadokkal, illetve multiplikátorokkal számoltunk tovább. A különféle beszállító ágazatok mindegyikéhez más-más
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szorzó (multiplikátor) tartozik, amely megmutatja, hogy egységnyi megrendelés
összesen mekkora kibocsátást, hozzáadott értéket, foglalkoztatást, jövedelmet
vagy légszennyezést generál a teljes értékláncon visszafelé haladva.
3. ábra: A fesztivál által generált kiadások
Figure 3 Spending generated by a festival

Forrás: Saját szerkesztés

A piaci alapon szerzett bevételek és termelőfogyasztás különbségeként adódó
hozzáadott érték a fesztiválok többségében negatív, hiszen különféle támogatások nélkül a piaci bevételek nem érnék el a termelőfelhasználás értékét. Ez annak
ellenére igaz, hogy a hozzáadott értéknek pozitív előjelű komponensei is vannak.
Ilyenek például a fesztiválszervező alkalmazottainak kifizetett munkajövedelmek
és járulékaik. A fesztiválszervező kibocsátását piaci termelőként (erre később
még visszatérünk) mérve árbevétele, illetve az előzőekben felsorolt tételek jelentik a közvetlen kibocsátási, hozzáadott érték, foglalkoztatási stb. hatásokat.
A 3. ábra jobb oldali része mutatja azokat a fesztivál által generált kiadásokat,
amelyek a fesztiválszervező számára (közvetlenül) nem jelentenek bevételt. Ezek
elsősorban a fesztivállátogató közönség fesztivállal kapcsolatos, fesztiváljegyeken
és -bérleteken (illetve más közvetlenül a fesztiválszervezőnek fizetett összegeken) felüli költései (lásd a korábbiakban felsorolt utazás, szállás, étel- és italfogyasztás, ajándéktárgy-vásárlás a fesztivál helyszínén, a kapcsolódó egyéb kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások igénybevételéért kifizetett összegek stb.).
Itt is minden érintett beszállítói ágazat esetében más-más termelőfelhasználási,
hozzáadottérték-hányadokat és multiplikátorokat kell használnunk a közvetett és
indukált hatások megragadáshoz.
Az ágazati részhatások összegeként állnak elő a fesztiválszervezők beszállítóinál (beszállítói értékláncain) jelentkező közvetlen és közvetett hatások, valamint
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a fesztivállátogatók költéseinek (végső felhasználásának) direkt és indirekt hatásai. Ha ezeket hozzáadjuk a fesztiválszervező(k)nél jelentkező direkt hatásokhoz,
akkor megkapjuk a fesztivál teljes gazdasági hatását. A közvetlen és közvetett
hatásokat (és csak ezeket) magukba foglaló szorzókat ún. 1-es típusú multiplikátoroknak (Koppány, 2017) nevezzük.
Ugyanebben a bontásban (vagyis a fesztiválszervezők, illetve fesztiválközönség költéseinek beszállítói láncokon tovagyűrűző hatásait megkülönböztetve)
megkaphatjuk az ún. 2. típusú multiplikátorokkal kapott eredményeket is. Ezek
az indirekt hatásokon felül a keletkező többletjövedelmek miatti többletkereslet
(lásd a 3. ábra jobb alsó része), az ún. indukált kereslet hatásait is tartalmazzák.
Ez tehát egy újabb multiplikációs kör, amely már nemcsak a fesztiválon jelentkező
közvetlen, hanem a fesztivál által generált jövedelmekből megvalósuló keresletet
is magába foglalja. A 2-es típusú multiplikátorok természetesen jóval nagyobb
hatásokat eredményeznek.
A fesztivállátogatók költéseit a körükben végzett kérdőíves felmérés eredményei alapján becsültük meg, míg a fesztiválszervezők számára egy speciális adatközlő munkafüzetet dolgoztunk ki, ahol a legfontosabb, legjellemzőbb bevételeiket és ráfordításaikat, vagyis a fesztiválköltségvetés szerkezetét kérdeztük le.
Annak érdekében, hogy ágazati multiplikátorokon alapuló elemzést el tudjuk
végezni, az anyagjellegű ráfordításokat ágazati bontásban kértük megadni.
A kutatás következő szakaszában megvalósuló regionális hatáselemzéshez
a saját megyén belüli beszállítások arányára is rákérdeztünk. Ugyanezt az arányt
megkérdeztük a piaci bevételek esetében is.
A fesztivál munkafelhasználását úgynevezett éves egyenértékes létszámmal
(full-time equivalent, FTE) becsültük. A fesztiválok jellemzően 3–4 napos rendezvények. A fesztiválszervezőnek lehetnek olyan teljes vagy részmunkaidős (6
vagy 4 órás) alkalmazottai, akik egész évben ennek az évente egyszer megrendezésre kerülő eseménynek a szervezésével foglalkoznak, s lehetnek olyanok is,
akik csak a fesztivált megelőző, vagy éppen az ezt követő 1–2 hónapban látják el
a kapcsolódó feladatokat. Utóbbiak esetében két havi munkavégzéssel, az alkalmi
foglalkoztatottaik (EFO) esetében pedig a megadott összes EFO munkanappal
számolva, arányosítva határoztuk meg az éves egyenértékes létszámot.
Ugyancsak a későbbi regionális elemzést előkészítendő kérdeztünk rá a vásározók területi összetételére. A darabszámok alapján számított arányok persze nem
feltétlenül mutatják pontosan az értékben mért változók (kiadások, bevételek és
jövedelmek) területek közötti áramlását, az ezekre való közvetlen rákérdezés
a fesztiválszervezői kérdőívben azonban üzleti titkot sértett volna. Harmadik félre
vonatkozó adatot (még ha ennek birtokában is voltak) a fesztiválszervezők nem
adhattak ki, és ezért ilyet nem is kértünk. Áthidaló megoldásként az előbbiekben
leírt módon közelítettük meg a problémát. A vásározók egyenkénti lekérdezése
feltehetően jóval pontosabb képet adott volna, ez azonban a jelenlegi erőforrásainkkal nem volt végrehajtható, és valószínűleg eredménye sem lett volna, hiszen
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a vásározók üzleti okok miatt nem valószínű, hogy megadnák a bevételeik, kiadásaik nagyságát. A tisztán üzleti vállalkozáson alapuló fesztiválok szervezői esetében is általában hasonló magatartást tapasztaltunk.
A látogatók számára vonatkozó kérdés is bekerült a szervezői adatközlő
munkafüzetbe, amelyre a jeggyel és bérlettel látogatható vagy valamilyen regisztrációhoz kötött fesztiválok esetén a szervezők pontos válaszokat tudtak adni.
Ingyenes fesztiválok esetén a szervezői létszámbecsléseket használtuk fel.
Az input-output elemzés alkalmazási lehetőségeit korlátozó, a szakirodalom
által gyakran emlegetett tényezőknél (kiszorítási, helyettesítési és egyéb hatások, lásd pl. Porter–Chin, 2012; Diedering–Kwiatkowski, 2015; Crompton–McKay,
1994) sokkal fontosabbnak ítéltük meg a fesztiválokon vagy a fesztiválok idején,
azokhoz kapcsolódóan értékesített termékek és szolgáltatások árainak pozitív
irányú eltérését a normál árszinthez képest. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk,
akkor a normál (átlagos) ágazati árszinttel számított multiplikátorok használata a tovagyűrűző hatások félrebecslését is eredményezheti. A beszállítók felé tett
megrendelések a bevételek jóval kisebb arányát teszik ki ilyen esetben, s sokkal
nagyobb lesz a közvetlen elsőkörös hozzáadott érték. Ilyen indíttatásból került be
a „Hány százalékkal magasabbak az árak a normál árszinthez képest a fesztivál
idején/fesztiválon?” kérdés a szervezők táblázatába. Szakértőink erre egyelőre
nem adtak választ, ennek beépítését is a következő kutatási szakaszra tervezzük.

5.3. PIACI ÁRRÓL ALAPÁRRA TÖRTÉNŐ KONVERZIÓ
A látogatói és szervezői survey adatok és az ÁKM-ben szereplő értékek között
lényeges különbség, hogy míg az előzőek piaci árakon, utóbbiak alapáron vannak
kifejezve. A multiplikátorok az alapáras felhasználási adatokkal kompatibilisek.
A kérdőíves felmérésekből származó adatokat ezért alapárra kellett konvertálnunk. Ehhez a kutatás időpontjában legfrissebb piaci és alapáras felhasználástáblák, árrés és termékadó mátrixok ágazati arányaiból indultunk ki, s ezeket vetítettük rá a kérdőívekből kapott piaci áras termelő- és végső felhasználási adatokra.
Ezt követően az egyes alapáras cellaértékek és a hozzájuk tartozó 1-es és 2-es
típusú kibocsátási, hozzáadott érték, import, háztartási jövedelem, foglalkoztatási és üvegházhatású gáz multiplikátorok (Koppány, 2017) szorzatösszegeként
kaptuk fesztiválszervezők upstream értékláncain képződő, valamint a fesztivállátogatók költései által generált tovagyűrűző hatásokat.

5.4. A PIACI ÉS NEM PIACI TERMELÉS KÉRDÉSE
A fesztiválok döntő többségénél kapott negatív direkt hozzáadott értékre ezen
a ponton térünk vissza. Mint azt korábban említettük, ennek oka, hogy a fesztiválszervezők termelőfelhasználása jóval meghaladja piaci bevételeiket. A 2.
táblázat is egy ilyen (fiktív, de az egyik általunk vizsgálthoz nagyon hasonló)
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fesztivált mutat, amely ugyan a kapott támogatások miatt számviteli értelemben
nem veszteséges (5 egységnyi az eredménye), de ha alapáras kibocsátását piaci
bevételei és a termékadók- és támogatások különbségeként határozzuk meg (68
egység), akkor ennek és 97 egységnyi termelőfelhasználásának a különbségeként
-29 egységnyi hozzáadott értéket kapunk, amelyből 6 egységnyi a munkavállalói
jövedelmek értéke (ezt tehát pozitív), és -35 a maradékelven adódó bruttó működési eredmény.
Azokat a termelőket és szolgáltatókat, amelyeknél a piaci bevételek nem
fedezik kellő mértékben a termelés költségeit, s ez az állapot tartósan fennáll,
a gazdaságstatisztika a nem piaci termelők közé sorolja[4]. Ily módon a szabályok
által meghúzott 50%-os határvonal alapján az általunk vizsgált fesztiválok között
biztosan lenne olyan, amely a piaci, és lenne olyan is, amely a nem piaci termelők
közé tartozik. Ettől függően másképp kellene számolnunk az egyes fesztiválok
kibocsátását és hozzáadott értékét. Utóbbi esetben példabeli fesztiválunk kibocsátását a termelési költségeinek 103 egységnyi szintjén kellene értékelnünk és
hozzáadott értéke 6 egység lenne.
A két különböző értékelés egyrészt meglehetősen inkonzisztenssé, nehezen
összemérhetővé tenné az egyes fesztiválok gazdasági hatásaira kapott eredményeinket. Másrészt a kellőképpen veszteséges fesztiválok negatív működési
eredményét ez a fajta imputolásos módszerrel történő elszámolás azonnal elrejtené, s amennyiben egy efféle hatáselemzés szerepet játszik a döntések során,
az akár jelentős mértékben is torzíthatná a támogatások hatékony allokációját.
Még az a paradox helyzet is előállhat, hogy minél veszteségesebb egy fesztivál
piaci alapon, annál jobbak a nem piaci termelőként számított mutatói, s ezek alapján annál inkább megéri támogatni. Harmadrészt fontos figyelembe venni azt is,
hogy kizárólag egy évre vonatkozóan rendelkezünk fesztiválszervezői adatokkal,
amely alapján a piaci–nem piaci termelő besorolást nem tudjuk megalapozottan
elvégezni. A fentiek miatt úgy döntöttünk, hogy, még ha gazdaságstatisztikailag
ez nem is minden esetben megfelelő, kutatásunk során minden fesztivált piaci
termelőként, piaci alapon értékelünk.

[4] Ez az ESA2010-ről szóló 549/2013/EU rendelet 3.14-3.33 pontjai alapján a KSH gyakorlatában leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a magyar statisztikai hivatal a piaci termelők közül a nem piaciak
közé sorolja azt a gazdasági szereplőt, amelynek bevételei három éven keresztül legalább 50%-ban
nem fedezik a termelési költségeit. A visszasoroláshoz ugyancsak tartósan, három éven keresztül
fenn kell állnia a költségek legalább felét fedező bevételnek.
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2. táblázat: A fesztivál saját kibocsátásának és hozzáadott értékének gazdaságstatisztikai
értékelése piaci és nem piaci termelőként
Table 2 Statistical assesment of festival’s output and value added as a market and a
non-market producer

Forrás: Saját szerkesztés

6. ELŐZETES EREDMÉNYEK
Kutatásunk előzetes eredményeiből a tanulmány elején ígért ízelítőt a 4. és 5.
ábracsoportok mutatják. A 4. ábracsoport egyik általunk vizsgált konkrét fesztiválra vonatkozik és öt kiemelt makrogazdasági változóra mutatja be az 1-es
típusú multiplikátorokkal számított (tehát az indukált fogyasztást nem, csupán
a beszállítói értékláncokon tovagyűrűző közvetett effektusokat magukba foglaló)
nemzetgazdasági hatásokat. Az ábra felső része a fesztivál bevételeit (jegybevételek 57 mFt, reklám- és jogdíjbevételek 24 mFt, támogatások 43 mFt), valamint
a fesztivállátogatók becsült költéseit (utazás, szállás, étel-ital, ajándék stb.) tartalmazza (651 mFt). Jól látható, hogy utóbbiak adják a vizsgált fesztivál által generált bevételek túlnyomó részét (egészen pontosan 84%-át), s amelyek ráadásul
magán a fesztiválszervezőn nem is folynak át.
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4. ábra: Egy fesztivál bevételei és 1-es típusú multiplikátorokkal számított
nemzetgazdasági hatásai
Figure 4 Receipts from a festival and their economic impacts calculated
by type 1 multipliers
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Forrás: Saját szerkesztés

A 4. ábracsoport alsó része, illetve az ábracsoport többi ábrája ezeknek a bevételeknek a makrogazdasági hatásait mutatják. A fesztivál a nemzetgazdasági
kibocsátásra több mint 1 mrd Ft-tal (1 093–1 143 mFt) hatott, amelyből a fesztivállátogatók költései által kiváltott hatás a legnagyobb (902–946 mFt). A fesztiválszervező direkt kibocsátási hatása 69 mFt, a fellépők és a szervezők további
beszállítóinak értékláncain keresztüli közvetett hatások pedig becsléseink szerint
122–128 mFt-ot tettek ki alapáron számítva.
Hasonló bontásban láthatjuk az összességében 391–415 milliósra becsült
alapáras GDP, 93–113 fős foglalkoztatási és 258–285 milliós bérhatásokat. A fesztivál által generált 285 mFt-os adóbevételekből a szociális hozzájárulási adó
és az egyéni járulékok 114 mFt-ot, a személyi jövedelemadó 41 mFt-ot, a nettó
termékadók pedig nagyjából 130 mFt-ot tehettek ki.
Az 5. ábracsoport a vizsgálatba bevont fesztiválok közül ötnek az együttes
nemzetgazdasági hatásait, gazdaságteremtő erejét, súlyát szemlélteti. Ezeket
az eredményeket 2-es típusú, a háztartási jövedelmek által indukált fogyasztást
is figyelembe vevő multiplikátorokkal kaptuk. A fesztiválok összesített hozzáadott érték (alapáras GDP) hatását 1,8–1,9 milliárd Ft közöttire becsültük. Összehasonlításképpen Magyarország legalacsonyabb GDP-vel rendelkező ágazatának
éves hozzáadott értéke ennél csupán 2,4-szer nagyobb (lásd az ábra felső részén
látható oszlopdiagramokat). Ha nemcsak azt vesszük figyelembe, hogy az ábrán
szereplő öt fesztivál csak néhány a több száz közül, hanem azt is, hogy a fesztiválok GDP-je döntően 3–4 nap alatt jelentkező költekezés és gazdasági teljesítmény
eredménye, akkor a teljes fesztiválszektornak valószínűleg joggal tulajdonítunk
jelentős gazdasági szerepet.
A 5. ábra jobb felső részében elhelyezett sávdiagram szerint a fesztiválok
GDP-hatásai legnagyobb arányban az 55-56: Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás;
a 90-92: Alkotó-, művészeti és szórakoztató tevékenység; könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenység; szerencsejáték és fogadás; a 68: Ingatlanügyleti szolgáltatás és saját lakás szolgáltatás; a 93: Sport-, szórakoztató- és szabadidős
tevékenység; valamint a 47: Kiskereskedelem ágazatokra gyűrűznek át.
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A vizsgált öt fesztivál éves egyenértékes létszámmal kifejezett foglalkoztatási
hatása 423 fő, az általuk közvetlenül, közvetve és az indukált fogyasztáson keresztül generált adóbevételek pedig majdnem 1,3 milliárdot tesznek ki. Ha utóbbiakat összevetjük a támogatásokkal, akkor elmondható, hogy esetükben minden
1 forintnyi fesztiváltámogatás nagyjából 6 adó- és járulékforintot eredményezett.
5. ábra: Öt fesztivál -2es típusú multiplikátorokkal számított összesített
nemzetgazdasági hatásai, ágazati összehasonítás és felbontás
Figure 5 Aggregated macroeconomic impacts of five festivals with
type 2 multipliers, sectoral comparison and breakdown
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Forrás: Saját szerkesztés

7. ÖSSZEGZÉS ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK
Tanulmányunk a fesztiválok gazdasági hatásainak elemzésével foglalkozó hazai
szakirodalomhoz igyekszik hozzájárulni egy, a fesztiválok gazdasági teljesítményhez való hozzájárulásainak kimutatására kidolgozott, és néhány közepes méretű
magyarországi fesztivál vizsgálata során már ki is próbált eljárás bemutatásával.
A módszer a közönség és a fesztiválszervezők költéseinek, bevételeinek és ráfordításainak kérdőíves, illetve számítógépes űrlapokkal és szakmai konzultációkkal
támogatott lekérdezésén alapul. A fesztivál által bevonzott közvetlen kiadások
adataiból a gazdasági hatáselemzés területén széles körben alkalmazott inputoutput módszer segítségével becsüljük meg a gazdaság más szektoraira is tovagyűrűző, közvetett hatásokat. Kutatásunk újszerűségét a két metódus (a primer
adatfelvétel és az input-output modell) összekapcsolása és a hatáselemző modell
részletes kidolgozása adja.
Félidőben járó kutatásunk végső célja az, hogy egy olyan módszertant dolgozzunk ki, amely alkalmas a fesztiválok nemzetgazdasági, megyei és turisztikai
hatásainak becslésére. Írásunkban ennek első lépéseiről adtunk számot, és mutattunk be példákat a számszerű eredményekre. A modell már most alkalmas arra,
hogy egy-egy fesztiválról nemzetgazdasági szintű hatásokat tudjunk becsülni. Ez
a fesztiválszervezők számára egyedileg fontos érveket adhat a különböző forrás-
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ból származó támogatások megpályázásához. Ha sikerül további kutatási terveinket is megvalósítani, a különböző típusú fesztiválok modelljét megalkotni, akkor
bármelyik fesztivál kérheti szakértő segítségével a számítások elvégzését.
A gyakorlatban való felhasználás mellett azonban legalább olyan fontos, vagy
még fontosabb, hogy egy olyan módszer kidolgozásának első fázisán vagyunk túl,
amely egy, a statisztikában nem jegyzett tevékenység hatáselemzésére is alkalmas
lehet. Ez pedig messze túlmutat a szűk szakmai felhasználáson.
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Bioüzemanyag – megoldás vagy epizódszereplő
Biofuels – solution or bit player

Absztrakt
Az Európai Unióban elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése és
a nagyarányú kőolajfüggőség irányította a bioüzemanyagokban rejlő lehetőségekre a politikai döntéshozók figyelmét. A tanulmány uniós statisztikai adatok segítségével megvizsgálja, hogy a bioüzemanyag-termelés ezredforduló óta bekövetkezett növekedése mérsékelte-e a kőolajfelhasználáshoz kötődő ellátásbiztonsági és környezeti kockázatokat. Ezt
követően a tanulmány áttekinti az uniós a szabályozás jelenlegi kereteit és bemutatja,
hogy a bioüzemanyagokkal kapcsolatban hangoztatott (elsősorban közvetett földhasználati változásra vonatkozó) kritikák hatására milyen új szabályozás született 2018 júniusában. Az elfogadott új irányelv (RED II) arról tanúskodik, hogy az EU a bioüzemanyagelőállításban az első generációs bioüzemanyagok támogatásának fokozatos kivezetése révén
egy környezetbarátabb struktúra felé kíván elmozdulni. Annak érdekében, hogy teljesebb
képet kapjunk a bioüzemanyag-felhasználás EU-beli jövőjéről, külön fejezet foglalkozik
az árufuvarozást és tömegközlekedést érintő uniós célkitűzésekkel és az autóiparban küszöbön álló változásokkal.
Kulcsszavak: bioüzemanyag, bioetanol, biodízel, élelmiszerbiztonság, fenntarthatóság,
megújuló energia
Abstract
In the European Union, primarily the reduction of the greenhouse gas emissions and the high
level of oil dependency drew the attention of the decision-makers to the potential of biofuels. The
paper examines with the help of EU statistics whether the increased biofuel production since
the Millennium moderated the risks of security of supply and of the environment associated
with the oil consumption. Hereinafter the study reviews the EU’s current regulatory framework
and shows the new regulation adopted in June 2018 as a result of the critiques referred mainly
to the indirect land use change (ILUC). The adopted new directive (RED II) demonstrates that
the EU intends to move towards a greener structure through the phasing out of the support of
the first generation biofuels. In order to get a fuller picture of the future of the biofuel use in the
EU, a separate chapter deals with the objectives for the freight and public transport sector and
the forthcoming changes in the automotive industry.
Keywords: biofuels, bioethanol, biodiesel, food safety, sustainability, renewable energy
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BEVEZETÉS
A biomassza (különösen a folyékony tüzelőanyaggá alakított bioüzemanyagok)
energiatermelésben való felhasználásának lehetőségei az elmúlt másfél évtizedben egyre nagyobb érdeklődést váltottak ki a döntéshozók, a befektetők és
a kutatók részéről. A politikai, gazdasági és tudományos élet szereplői azt remélték, hogy az új technológiák képesek lesznek választ adni a lakosság növekvő
energiaigényére úgy, hogy egyidejűleg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésének célja is megvalósul. A bioüzemanyag-gyártás céljaira termelt növények emellett új bevételi forrást jelenthetnek a gazdálkodóknak
és új munkahelyeket teremthetnek a vidéki területeken a fejlődő és a fejlett országokban egyaránt. A pozitív gazdasági és környezeti hatásokra való tekintettel
a bioüzemanyag-termelés 1990-től kezdve folyamatosan növekedett az Egyesült
Államokban és Brazíliában. Napjainkban a világtermelés 70%-át ez a két ország
biztosítja, nagy mennyiségű termény (az Egyesült Államok esetében főként kukorica, Brazília esetében pedig cukornád) felhasználását eredményezve (REN21,
2016). A két legnagyobb bioüzemanyag-termelő nagyhatalom mellé felzárkózott
az Európai Unió is, amely ambiciózus célkitűzésekkel és ehhez kapcsolódó politikai eszközökkel igyekezett biztosítani a bioüzemanyagok gyors elterjedését.
Napjainkra az EU repce- és pálmaolaj felhasználásával a világ legjelentősebb biodízel-termelőjévé vált, de jelentős mennyiségben állít elő kukorica és búza felhasználásával bioetanolt is (Huenteler–Lee, 2015).
A bioüzemanyagok energiatermelésben betöltött szerepével kapcsolatban
azonban kezdettől fogva számos kétely és komoly kritika is felmerült. Több
kutató (Smil, 2009; Pimentel, 2009) a bioüzemanyagok energiahatékonyságát
vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az alacsonyabb energiasűrűségű
bioenergiahordozók soha nem lesznek képesek a magasabb energiasűrűségű
fosszilis energiahordozók kiváltására, ráadásul termesztésük sokszoros termőterület-növekedést igényel az élelmiszer célú termelés rovására. Más munkák
azt hangsúlyozzák, hogy – ellentétben a közhiedelemmel, mely szerint a növényi alapú tüzelőanyagok használata csökkenti a légkörbe kikerülő szén-dioxid
mennyiségét – a bioüzemanyag-termelés nettó széndioxid-kibocsátást is eredményezhet, amennyiben az energianövények termelése olyan területeken valósul
meg, amelyek korábban erdők és gyepterületek voltak és nagy mennyiségű széndioxidot kötöttek meg (ezeket nevezi a szakirodalom közvetett földhasználati
változásból adódó hatásoknak). A legkomolyabb kritikák azonban az élelmiszerellátás biztonsága vonatkozásában fogalmazódtak meg a bioüzemanyagokkal
kapcsolatban és arra irányultak, hogy vajon mennyiben ésszerű energiatermelésre használni az élelmiszerellátás alapját képező növényeket akkor, amikor
a fejlődő világ egyes részein éhínség uralkodik. Különös hangsúlyt kapott ez
a kérdés a -2008-2007as élelmiszerválság folyamán, amikor a mezőgazdaság egy
részének bioüzemanyag termelésre való átállítása bizonyíthatóan hozzájárult
az élelmiszerárak jelentős emelkedéséhez (IFPRI, 2008).
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Tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben bekövetkező termelésnövekedés hozzájárult-e az ellátásbiztonsági és környezeti
problémák megoldásához az Európai Unióban. Külön fejezetben foglalkozunk
a közlekedési ágazat kérdésével, tekintve, hogy a bioüzemanyagok felhasználása elsősorban ebben az ágazatban valósul meg. Érdemesnek látjuk megvizsgálni
azt is, hogy a bioüzemanyagok felhasználásához általánosságban kapcsolódó
hátrányok (élelmiszerbiztonsági kockázatok, földhasználati változásra vonatkozó
anomáliák) jellemzik-e az Európai Unió termelési eljárásait. A tanulmány ismerteti az uniós bioüzemanyagpiacra vonatkozó szabályokat, illetve a szabályozás
2020 utáni időszakra tervezett változásait.

1. A KŐOLAJFELHASZNÁLÁSHOZ KÖTŐDŐ
ELLÁTÁSBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK
AZ EU-BAN
Az Európai Unióban elsősorban a klímaváltozás elleni küzdelem (az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése) és a nagyarányú kőolajfüggőség
irányította a bioüzemanyagokban rejlő lehetőségekre a politikai döntéshozók
figyelmét. Az uniós meghatározás értelmében „a bioüzemanyagok biomasszából – azaz biológiailag lebomló mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati termékekből, hulladékokból, maradékanyagokból vagy biológiailag lebomló ipari és
háztartási hulladékból előállított folyékony vagy gázhalmazállapotú, a közlekedésben használt üzemanyagok.” (Európai Számvevőszék, 2016, 11) Jelenleg Európában csak az alkohol alapú, benzinadalékként használt bioetanol és
az olajalapú, dízeladalékként szolgáló biodízel számít jelentős mennyiségben
termelt és használt bioüzemanyagnak. Az előbbit főként keményítő- és cukortartalmú növényekből (pl. búza, kukorica, árpa, cukorrépa, cukornád), az utóbbit
növényi zsírokból (pl. repcemag, napraforgómag, szójabab és pálmaolaj) állítják elő. Az EU-ban a közlekedésben felhasznált bioüzemanyagok 81%-a biodízel, 16%-a bioetanol. A felhasznált alapanyagok alapján a bioüzemanyagokat
két csoportba sorolhatjuk: a hagyományos (első generációs) bioüzemanyagokat
olyan mezőgazdasági növényekből állítják elő, amelyek élelmezésre vagy takarmányozásra is szolgálnak (vagyis emberi vagy állati fogyasztásra, pl.: gabonafélék, cukornád, cukorrépa és olajos magvak), míg a fejlett (második és harmadik
generációs) bioüzemanyagok olyan alapanyagokból (pl.: fás szárú növények,
mezőgazdasági hulladék, maradékanyagok, algák) készülnek, amelyek nem
versenyeznek közvetlenül az élelmiszer- vagy takarmánynövényekkel (Európai
Számvevőszék, 2016; Európai Bizottság, 2017a).
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1.1 AZ ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZKIBOCSÁTÁS ALAKULÁSA
A klímaváltozás elleni küzdelemben kiemelten fontos a közlekedési szektorból
származó üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentése. A világon a közlekedési
ágazat az összes energiafelhasználásból 30%-kal, de ezen belül a kőolaj-felhasználásból mintegy 70%-kal részesedik, így az üvegházhatású gázok kibocsátásának
30%-áért felelős (REN21, 2018). „Az ágazat emissziója a 2008-as gazdasági válság
nyomán átmenetileg csökkent, azonban a termelés újbóli fellendülése az áruszállítás és az utazás iránti igény megnövekedését is magával hozta” (Országgyűlési Hivatal, 2017, 1): 2015-ben az EU összes üvegházhatású gáz-kibocsátásának
körülbelül egynegyede (23,5%-a) a közlekedésből származott, melynek az értéke
kb. 20%-kal haladta meg az 1990-es kibocsátás értékét[1]. Ennél nagyobb mértékben csak az energiaipar járult hozzá uniós szinten az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásához (1. ábra). A közlekedési ágazat üvegházhatást okozó gáz
kibocsátásának háromnegyede (72,9%-a) a közúti közlekedés számlájára írható.
A személygépkocsik a közúti közlekedés kibocsátásainak 61%-át adták uniós
szinten, míg a nagy teljesítményű járművek és buszok további majdnem 26%-kal,
a kis tehergépjárművek pedig 11,8%-kal járultak hozzá az összkibocsátáshoz
(Országgyűlési Hivatal, 2017; Európai Bizottság, 2017a).
1. ábra: A közlekedés szerepe az EU üvegházhatást okozó gázkibocsátásában, %, 2015
Figure 1 The role of the transport in the greenhouse gas emissions in the EU, %, 2015

Forrás: Európai Bizottság, 2017a

[1] Eközben az Europa 2020 stratégia egyik célkitűzése az, hogy az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátását az Európai Unió egészére vonatkozóan 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez
képest (Országgyűlési Hivatal, 2017).
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1.2. KŐOLAJFÜGGŐSÉG
A kőolaj és a kőolajipari termékek az EU bruttó belső energiafogyasztásának körülbelül egyharmadát teszik ki. Az Európai Unió importtól való függősége (a nettó
import és a bruttó belső energiafogyasztás hányadosa) a kőolajtermékek esetében különösen jelentős: 2015-ben a végső energiafogyasztás 89%-a származott
behozatalból, ami 1990 óta a legmagasabb érték[2]. A kőolajipari termékek legfőbb
felhasználója a közlekedési ágazat, amelyhez az összfogyasztás 64,5%-a köthető.
A közlekedési ágazaton belül a közúti közlekedés 47,5%, a légiközlekedés 8,6%,
a hajózás 8%-kal részesedett az összes fogyasztásból. A kőolajipari termékeket
nem energetikai célokra is felhasználják (bitumen, kenőanyagok, vegyipari alapanyagok készítése): ez jelentette a fogyasztás második legjelentősebb területét
14,5%-os részesedéssel. A háztartások további 5,9%, az energiaipar 5,4%, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 2,2%, a szolgáltató szektor 2,6%-os arányban részesedett a végső kőolajfogyasztásból (2. ábra).
2. ábra: Az egyes ágazatok részaránya az EU végső kőolajfogyasztásában, %, 2015
Figure 2 The share of the sectors in EU final fossil oil consumption, %, 2015

Forrás: Eurostat, 2018

Egy másik mutató, az ágazati kőolajfüggőség egy adott ágazat kőolajfogyasztásának az arányát viszonyítja az ágazat teljes fűtőanyag (tüzelőanyag) fogyasztásához (1. táblázat). A kőolajfüggőség ágazati szintű vizsgálata arra hívja fel

[2] 2015-ben az importált kőolaj legnagyobb része (28%-a) Oroszországból érkezett, de fontos beszállító volt Norvégia, Nigéria és Szaúd-Arábia is. Az uniós kőolajimportból a legtöbbet az orosz
Rosznyeft és Lukoil cégek profitáltak, az összes európai értékesítés egyharmada kötődött hozzájuk, míg a norvég Statoil és a szaúdi Saudi Aramco 20%-os piaci részesedést tudhatott magáénak
(Eurostat, 2018).
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a figyelmet, hogy az uniós közlekedési ágazat – a halászati ágazathoz hasonlóan
– különösen kiszolgáltatott az instabil globális energiapiacnak és változásainak,
különösen, hogy az általuk felhasznált kőolaj nagyrészt importból származik. Bár
a kőolajfüggőség mértéke az 1990-es értékhez képest mindkét szektor esetében
jelentősen csökkent (a közlekedésben éppen a bioüzemanyagok felhasználásának köszönhetően), még 2015-ben is majdnem elérte a 94%-ot. A nem energetikai
célú felhasználás kivételével – melynek kőolajfüggősége szintén jelentős (%84,5)
– az összes ágazat kőolajfüggősége csökkent a vizsgált időszakban: az ipar,
a háztartások és a szolgáltatások 2015-ben 10% körüli kőolaj-függőségi mutatókkal rendelkeztek.
1. táblázat: Az egyes ágazatok kőolajfüggősége az EU-ban, %, 1990–2015
Table 1 Sectoral oil dependency in the EU, %, 1990–2015
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Energiaipar

45,9

47,6

46,6

47,2

42,8

40,5

Végső, nem energetikai célú
felhasználás

82,5

85,3

85,2

86,2

85,9

84,5

Ipar

16,4

17,1

15,9

14,4

12,6

10,1

Közlekedés

97,9

97,9

97,8

96,9

94,2

93,7

Háztartások

21,9

21,5

19,7

17,7

13,7

12,6

Halászat

99,7

99,9

96,2

94,1

94,5

93,6

Mezőgazdaság-erdőgazdaság

58,4

62,3

61,9

60,1

54,5

54,1

Szolgáltatások

24,1

21,6

18,7

16,2

12,1

10,4

Forrás: Eurostat, 2018

2. A KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT MEGÚJULÓ ÉS NEM
MEGÚJULÓ ÜZEMANYAGAI
Az Európai Unió 1990 óta számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésével hatékonyan lépjen fel
a klímaváltozás ellen, legutóbb pl. 2018 októberében döntött a károsanyag-kibocsátás csökkentéséről, a 2021-es előirányzathoz képest 2030-ra 35%-ban megállapítva annak mértékét az új autókra vonatkozóan. Ezek a célkitűzések a fosszilis energiahordozókkal szembeni alternatív megoldásokra, a bioüzemanyagok
felhasználására, illetve a járművek villamosításában rejlő lehetőségekre
irányították a döntéshozók figyelmét.
A bioüzemanyagok felhasználása a kétezres évek elején nagy lendületet és
publicitást kapott, később azonban az iparág megítélését jelentősen rontották
10 8
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azok a vizsgálatok, amelyek a bioüzemanyagok teljes előállítási és felhasználási
ciklusát elemezve arra a megállapításra jutottak, hogy a növényi alapú hajtóanyagok összességében nagyobb környezeti kárt okoznak ásványi eredetű társaiknál.
Az egyik sokat idézett tanulmány (DeCicco et al., 2016) a bioetanol használatának
teljes láncra kiszámított széndioxid kibocsátását 27%-kal magasabbnak becsüli,
mint a normál benzinét. Egy másik tanulmány a biodízel, konkrétan a pálmaolaj
alapú bioüzemanyagok növekvő használatának következményeire, a malajziai és
indonéziai erdőírtásokra és az ezáltal megnövekedett talajerózióra hívja fel a figyelmet (Buffet, 2018). Az ilyen jellegű publikációk erősítik a technológiai váltást
követelő szervezetek álláspontját, de természetesen a bioüzemanyag-termelés
érintettjei is erős lobbi tevékenységet folytatnak jövedelmező üzletük fenntartásának érdekében, ezért a rendszerszemléletű megközelítésnek (embodied energy,
whole chain emission) tényleg fontos szempontnak kell lennie.
A bioüzemanyagok jövőjének vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni
a gépjárműpark küszöbön álló változásait sem: az alternatív meghajtású járművek mindegyike a hagyományos dízel- és benzinmotorok visszaszorítását célozza,
aminek logikus következménye a kőolajszármazékok mellett a bioüzemanyagok
használatának visszaszorulása is. Annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk
a közlekedési ágazat üzemanyag-felhasználásának átalakulásáról. A következő
két alfejezetben megvizsgáljuk a felhasználók két legnagyobb csoportját: árufuvarozást és tömegközlekedést, valamint az autóiparban végbemenő változásokat.

2.1. AZ ÁRUFUVAROZÁS ÉS A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÜZEMANYAGAI
A vasúti közlekedés jellemzően elektromos áramot és dízel üzemanyagot használ. A vasutak villamosítása gazdasági megfontolások, főként hatékonysági és
takarékossági szempontok alapján már a hetvenes években elindult és a mai
napig tart. Elmondható, hogy a fejlett országok legnagyobb forgalmú vasútvonalainak túlnyomó része villamosított. Az Európai Unió a 2011-ben közzétett Fehér
Könyvben deklarálta, hogy kiemelten kezeli a vasút kérdését és az üvegházhatású
gázkibocsátás-csökkentés egyik fontos eszközeként tekint rá, ennek érdekében
a 300 km feletti szállítások 30%-át 2030-ig, 50%-át pedig 2050-ig kell átterelni
közútról vasútra (Európai Bizottság, 2011). A vasúti szállítás a villamosítottsága mellett gyakorlatilag csak dízelmozdonyokat használ, viszont ennek a jelentősége csekély. Üzemanyaga a tagországok bekeverési rátájának megfelelően
biodízellel kevert gázolaj. Mindemellett kísérleti jelleggel megindult a nem villamosított mellékvonalakon az akkumulátoros villanyvonatok tesztelése, mellyel
a dízelvonatok teljesen kiválthatóak lennének hosszú távon (Global Railway
Review, 2018). A nemzetközi hajózás a rendelkezésre álló adatok szerint a kizárólag fosszilis alapú, főként ásványi olajból nyert dízel üzemanyaggal üzemel
(Flach et al., 2017). Vannak ambiciózus törekvések megújuló energia, főként
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szél- és napenergia használatára, egyelőre azonban ezek tömeges elterjedése nem
várható (Eco Marine Power, 2009). Az ágazat nem használ bioüzemanyagokat,
ezért a legstabilabb fosszilis energia felhasználó maradhat a közeljövőben.
A nehézgépjárművek üzemanyag-felhasználását vizsgálva megállapítható,
hogy a gázolajhoz kevert bioüzemanyagok (biodízel) használata valamelyest
csökkentette a károsanyag-kibocsátást és megjelentek az első elektromos árammal hajtott kamionok is az utakon. Az alternatív hajtású kamionok jelentősen
hozzájárulhatnának a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, azonban egyelőre
nem közlekednek tömegesen, és ez rövid távon nem is várható (Hodges, 2018).
A nehézgépjárművek közé sorolt autóbuszok jelentős része szintén fosszilis
üzemanyaggal üzemel, ugyancsak a tagországok üzemanyagmixének megfelelő
biodízel-mennyiség felhasználásával. Európa néhány városában bevezették ugyan
az elektromos meghajtású autóbuszokat, de a dízel járművek számához képest
áttörés ezen a területen sem történt eddig (Bruge et al., 2017).
A legintenzívebben növekvő közlekedési ágazat a légiközlekedés, amelyben
az előrejelzések alapján 2010 és 2050 között 400–600%-kal fog növekedni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása (Fleming ̶ Ziegler, 2013). A repülőgépek által
használt kerozin kiváltására egyelőre nincs reális alternatíva. Az iparág ugyan
2008-ban elkezdte a bioüzemanyag használatát tesztelni a károsanyag-kibocsátás
mérséklése érdekében, de 2015-ben a biokerozin az üzemanyag mindössze 1%-át
tette ki (REN21, 2018). Az ENSZ égisze alatt 191 ország vállalta, hogy tevékenyen
részt vesz a repülés emissziójának visszafogásában (Shepard, 2016). Az Európai
Unió 2050-re 40%-ra emelné a biokerozin használatát a légiközlekedésben, pillanatnyilag azonban számos probléma megoldatlan a területen: a bioüzemanyag
háromszor annyiba kerül, mint a fosszilis kerozin és a repülés nemzetköziségéből
adódó szabványosítási folyamat sem fejeződött még be (EURACTIV, 2012).

2.2. AUTÓIPARI TRENDEK
Az autóipar minden kétséget kizáróan eddigi történetének egyik legnagyobb
változása előtt áll, ahogy arra Mary Barra, a GM elnök-vezérigazgatója is
felhívta a figyelmet. Barra szerint az iparág többet fog változni a következő öt–tíz
évben, mint az elmúlt 50 évben bármikor, és az olajszármazék meghajtású autók
hamarosan a múlt jelképei lesznek (Barra, 2016).
Az autók és az üzemanyagok egymás kiegészítő termékei, így bármilyen,
az autót mozgató erőforrások energiaellátásában bekövetkező változás jelentősen
befolyásolja a tradicionális üzemanyagok piacát. Jelenleg hybrid, plug-in
hybrid, hatótávnövelt elektromos (REX), üzemanyagcellás elektromos és tisztán
elektromos járművek fejlesztésén dolgoznak a gyártók. Hogy mennyire gondolják
komolyan az új irányt, arra jó példa, hogy az iparág 90 milliárd dollárt költ
fejlesztésre, ami hatalmas szám, ha ahhoz viszonyítjuk, hogy az eladott autóknak
jelenleg csak 1%-a elektromos meghajtású (Lienert, 2015).
Az autóeladások összetételének jövőbeli alakulásával kapcsolatban sok előre110
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jelzés jelent meg: Elon Musk szerint 10 év múlva az USA új autóinak fele elektromos meghajtású lesz (Muoio, 2017). Az evdriven.com szakmai oldal ismerteti a The Boston Consulting Group (BCG) által készített összesített előrejelzést
az elektromos autók piacáról és a számadatok itt is hasonlóak. A tanulmány
szerint az elektromos autók aránya (beleértve a hybrideket is) 2025-re el fogja érni
a 33%-ot Európában, azonban a magas áramárak és a relatíve kisebb távolságok
miatt fennmarad a belsőégésű motorok gyártása is. A tisztán elektromos meghajtású autók részarányát 17%-ra teszik a kutatók. Az elektromos autók elterjedésére
vonatkozó előrejelzéseket azonban a megválaszolatlan technológiai kérdések és
a továbbra sem eldöntött „nyertes” megoldás miatt óvatosan kell kezelni. A hybrid
hajtású autók eladására vonatkozó előrejelzések adatai hasonlóan ambiciózusak
voltak a múltban, a tényadatok viszont nagyon mást mutattak.
Összességében a kutatások szerint -2040re az elektromos autók száma világszinten elérheti a 150 milliót, de ha a kormányzatok szigorúbb kibocsátás-csökkentési célokat fogadnak el, akkor ez a szám akár 715 millió is lehet (Rocha, 2017).
A fentiek alapján annyit megállapíthatunk, hogy a jelenlegi várakozások szerint
Európában az elektromos autózás áttörése lassabban fog megvalósulni, így az olaj
iránti kereslet drasztikus csökkenése és a bioüzemanyagok iránti kereslet visszaesése is elhúzódhat. A nagy bioüzemanyag-termelők azt állítják, hogy a személygépkocsi és buszgyártás (személyszállító járművek) átállása elektromos meghajtásra valóban exponenciálisan növekedhet, de a teher- és légi közlekedési ágazat
még várhatóan hosszú ideig bioüzemanyagokat fog használni (Lane, 2016).

3. A BIOÜZEMANYAGOKRA VONATKOZÓ UNIÓS
SZABÁLYOZÁS
A bioüzemanyag-ipar kétezres évek eleje óta tartó növekedését segítette, hogy
a megújuló energiaforrások használatának előmozdítására irányuló uniós jogszabályok jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt évtized során. Három uniós
jogszabály határozza meg a jelenlegi uniós keresletet és nagy mértékben az uniós
termelést azáltal, hogy fenntarthatósági kritériumokat határoz meg a gyártás és
eljárásokat a teljesítés vizsgálatával kapcsolatban:
• a megújuló energiáról szóló irányelv (Renewable Energy Directive 2009/28/
EK, RED),
• az üzemanyag-minőségről szóló irányelv (Fuel Quality Directive 1998/70/EK,
FQD),
• a közvetett földhasználat-változásról szóló irányelv (Indirect Land Use Change
Directive 2015/1513, ILUC).

3.1. A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV (RED)
„A 2009. április 23-án elfogadott, a megújuló energiaforrásokból előállított energiáról szóló hatályos irányelv (Renewable Energy Directive, továbbiakban: RED)
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előírta, hogy 2020-ra az EU energiafogyasztásának 20%-a kötelezően megújuló
energiaforrásokból származzon. Emellett 2020-ra a megújuló energiáknak” valamennyi tagállamban legalább 10%-os részarányt kell képviselniük a közlekedési
szektorban felhasznált összes energiából. „Ez a cél akkor érhető el, ha növelik
a megújuló forrásokból származó villamos energia és más alternatív energiák
felhasználását a közlekedésben és, ha a bioüzemanyagokat keverik a fosszilis
üzemanyagokkal. A gyakorlatban, a technikai fejlődés jelenlegi állásának, valamint a megújuló forrásokból származó villamos energia és az alternatív energiák
közlekedésben való felhasználása lehetőségeinek figyelembevételével, a 10%-os
közlekedési cél kizárólag a bioüzemanyagok jelentős mértékű felhasználása által
érhető el.” (Európai Számvevőszék, 2016, 13).
„Az irányelv nemzeti célkitűzéseket határoz meg minden tagállam vonatkozásában, figyelembe véve azok kiindulópontját és lehetőségeit. A célkitűzések
a máltai 10%-tól a svéd 49%-ig terjednek. Az uniós tagállamok tervet készítettek
arról, hogyan kívánják a célokat teljesíteni és a megújuló energiára vonatkozó
nemzeti cselekvési terveikben általános menetrendet állítottak fel. A nemzeti
célok megvalósításának eredményeit kétévente mérik, az uniós tagállamok előrehaladási jelentést tesznek közzé a megújuló energiára vonatkozóan. Az irányelv
2009. június 25-én lépett hatályba, a Nemzeti Megújuló Energia Akcióterveket
(National Renewable Energy Action Plans, NREAP) 2010-ben kellett benyújtaniuk
a tagállamoknak.” (Európai Parlament, 2018, 2)
A RED kimondja továbbá, hogy a bioüzemanyagok előállításának fenntarthatónak kell lennie. Az EU számos fenntarthatósági kritériumot határozott meg
annak érdekében, hogy garantálja a bioüzemanyagok előállítása során a valódi
szén-dioxid megtakarítást és védje a biológiai sokféleséget. Csak a kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok és bioenergiahordozók kaphatnak kormányzati
támogatást és csak ezeket számítják be a 10%-os közlekedési cél elérésébe. A főbb
kritériumok (Országgyűlési Hivatal, 2017, 3):
• „a bioüzemanyagok felhasználásából eredő üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarításnak legalább 35%-nak kell lennie a fosszilis üzemanyagokhoz
viszonyítva: ez a megtakarítási előírás 2017-től 50%-ra emelkedik, 2018-ban
a minimumérték az új termelő létesítmények vonatkozásában tovább nő
60%-ra. Az üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást a bioüzemanyag
teljes életciklusára (tehát a művelést, feldolgozást és a szállítást is beleértve)
kell kiszámolni.
• a bioüzemanyagokat nem lehet biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő vagy jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületekről származó nyersanyagból előállítani. Előbbi kategóriába tartozik pl. az elsődleges
erdő vagy a nagy diverzitású gyepterület, míg utóbbiba pl. a vizes élőhelyek
és az összefüggő erdőterület.”
A közlekedésben használt üzemanyagok minőségének a biztosítása komoly
kihívást jelent az olajipar számára. 2009-ben az üzemanyagok minőségéről
szóló irányelvben (FQD) az EU úgy döntött, hogy megköveteli az üzemanyag11 2
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termelőktől, hogy azok a 2010-es szinthez képest 6%-kal csökkentsék a közlekedési üzemanyagok üvegházhatást okozó gáz tartalmát 2020-ra. A fenntartható bioüzemanyagok használata szintén hozzájárulhat a 6%-os csökkentéshez
a közlekedési üzemanyagok fosszilis tüzelőanyag-tartalmának felhígítása által.

3.2. A KÖZVETETT FÖLDHASZNÁLAT-VÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ
IRÁNYELV (ILUC)
Az ILUC-irányelv 2015-ben lépett érvénybe, és mind a RED-et, mind az FQD-t módosította. A bioüzemanyagok fosszilis üzemanyagokhoz képest alacsonyabb üvegházhatású gáz-kibocsátása csak akkor érvényesül, ha az előállításuk nem jár földhasználat-változásból eredő további emisszióval. „A földhasználat-változás lehet:
• közvetlen, ha pl. erdőterületet alakítanak mezőgazdasági területté, és emiatt
az erdők szénmegkötő képessége elvész;
• közvetett: a biomassza-termelés általában szántóföldeken folyik, amelyeket korábban élelmiszer- vagy takarmánytermelési célú mezőgazdasági
termelésre használtak. Mivel ilyen jellegű mezőgazdasági termelésre
továbbra is szükség van, a biomassza-termelés részben áthelyeződik olyan
földekre, amelyek korábban nem szántóföldek, hanem például gyepterületek
vagy erdők voltak. A közvetett földhasználat-változás azzal a kockázattal jár,
hogy semlegesíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának a bioüzemanyagok
fokozott használatával elért csökkentését, ugyanis a gyepterületek és az erdők
nagyok sok szén-dioxidot vesznek fel. Ha az ilyen területeket szántóföldekké
alakítják, a légkör CO2-szintje megemelkedhet, mivel az átalakítás az üvegházhatású gázok jelentős további kibocsátásához vezethet. (3. ábra)
3. ábra: A közvetett és közvetlen földhasználati változás jelentése
Figure 3 The meaning of the direct and indirect land use change

Forrás: Európai Számvevőszék, 2017
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„Mivel egyes bioüzemanyagok termelése növeli az általános üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását a közvetett földhasználat-változás miatt, az ILUC irányelv egy 7%-os felső korlátot vezetett be az élelmiszer-vagy takarmánynövényekből
származó megújuló energiára a közlekedési szektorban. Ezenkívül az irányelv
tartalmaz egy fejlett bioüzemanyagokra vonatkozó, 0,5%-os nem kötelező érvényű célkitűzést is. Ezeknek a 10%-os célhoz való hozzájárulását energiatartalmuk
kétszeresével kell számolni.” (Európai Számvevőszék, 2016, 47)

3.3. A BIOÜZEMANYAGOK FENNTARTHATÓSÁGA - HELYZETÉRTÉKELÉS
Az Európai Bizottság megújuló energiákról szóló 2017-es eredményjelentése
alapján elmondható, hogy a tagállamok döntő többsége jó úton halad a megújuló
energiaforrások felhasználását illetően, hiszen a megújuló energiaforrások
aránya a 2016-os végső energiafelhasználásban elérte a 17 %-os részesedést.
A megújuló energiaforrások részaránya 2015-ben a villamosenergia ágazatban volt a legmagasabb (28,3%), amelyet a fűtés és hűtés (18,1%), illetve némiképp lemaradva a közlekedés (6,6%) követ. A következő évben a közlekedésnél
kismértékű növekedés figyelhető meg. „A közlekedés az egyetlen olyan ágazat,
amelynek a megújuló energiaforrások felhasználásából való részesedése jelenleg
az uniós szinten az összesített NREAP-ban szereplő ütemterv-irányzatok alatt
marad. Ez a közlekedési ágazatra vonatkozó 10%-os cél igencsak lassú megközelítését mutatja, amelynek oka számos nehézségben, köztük a viszonylagosan
magas ÜHG-mérséklési költségekben, a hosszú ideig tartó jogalkotási vitákban és
a jövőt érintő szabályozási bizonytalanságokban keresendő.” (Európai Bizottság,
2017b, 9).
Az Európai Bizottság megújuló energiákról szóló eredményjelentése
a bioüzemanyagok fenntarthatóságát is értékeli. Fő megállapításai a következők
(Országgyűlési Hivatal, 2017, 3):
• „2014-ben a közlekedésben használt megújuló energiaforrásoknak, főként
a bioüzemanyagoknak köszönhetően 35 millió tonna szén-dioxid egyenértékének megfelelő üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás valósult
meg. Ez az adat azonban csak a közvetlen kibocsátásokra vonatkozik, nem
veszi figyelembe a közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátásokat.
Becslések szerint az ILUC-ot figyelembe véve a megtakarítás 7 és 21 millió
tonna CO2-egyenérték közé esne.
• Bár az erdőterületek, természeti területek és a mesterséges területek nagysága 2000 és 2016 között nőtt az EU-ban, a legelők megfogyatkoztak. A tagállamok közül csak Németország számolt be arról, hogy ehhez a negatív folyamathoz közvetlenül hozzájárult a bioüzemanyagok előállítására használt
szántóterület növekedése.
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• A tagállamok beszámolói szerint a bioüzemanyagok termelése az EU területén nem jár negatív hatásokkal a víz-és talajminőségre sem, de a közvetett
földhasználati változás a biodiverzitást veszélyeztetheti.” (Európai Bizottság,
2017b)
„A Bizottság számára készített számítás szerint, ahhoz, hogy az Európai Unió
2020-ra a 10%-os bekeverési arányt saját termelésből elérje, az újra művelésbe
vehető területtel együtt a szántóterület 20%-ára van szükség. Ez az igénybe vehető
terület felső határát jelenti, következésképpen további bővítésre már gyakorlatilag nincs is lehetőség. A korlát azonban nemcsak az alapanyag-termelés oldaláról
jelentkezik. Az Európai Bizottság Energetikai és Közlekedési Főigazgatósága számítása szerint az elosztó rendszerek és járművek bioüzemanyagok forgalmazásra,
illetve használatára történő átállíthatóság ütemét figyelembe véve 2020-ra 6–7%-os
bekeverési arány elérése lehet a reális célkitűzés.” (Laczó, 2008, 4)

4. A BIOÜZEMANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN
MEGFOGALMAZOTT KRITIKÁK
A bioüzemanyagok földhasználati változásból eredő üvegházhatású gáz-kibocsátásának mértékét a megújuló energiáról szóló irányelv elfogadása óta több
tanulmány próbálta megbecsülni, melyek közül kiemelkedik a Nemzetközi
Élelmiszerpolitikai Intézet (IFPRI) 2011-ben készített jelentése (amelyet a kutatások során használt szimulációs programról Mirage-jelentésnek neveztek el)
és a bécsi egyetem által 2014-ben készített, de csak 2016 áprilisában közzétett
Globiom-jelentés.
Mindkét kutatás megállapítja, hogy az uniós bioüzemanyag-piac 80%-át kitevő
biodízel alapjában véve nem járul hozzá az üvegházhatású gázok csökkentéséhez.
Ez azzal magyarázható, hogy a biodízel-gyártás a trópusi területeken a pálma- és
szójababültetvények elszaporodásához vezetett, elsősorban a korábbi esőerdők és
tőzeglápok helyén. Az esőerdők felégetése, de különösen a tőzeglápok művelésbe
vétele pedig jóval több széndioxidnak a levegőbe kerülésével járt az elmúlt években,
mint amennyit meg lehetett takarítani a biodízel használatával. A Globiom-jelentés
emiatt a pálma- és szójaalapú biodízelnek olyan nagymértékű, a földhasználati változáshoz kötődő ÜHG-kibocsátást tulajdonít, amely önmagában meghaladja a fosszilis dízel teljes életciklusa során történő kibocsátását. A Mirage-tanulmány szerint
a pálma- és szójaalapú dízel ÜHG-kibocsátása ennél alacsonyabb, csak körülbelül
10%-kal magasabb a fosszilis dízelénél. Az eredményekben megmutatkozó jelentős
eltérés a két kutatás különböző számítási módszereire vezethető vissza: a Globiomtanulmány részletesebb talajszén-modellezést végez, mint a Mirage, és jobban
megragadja a pálmaültetvények terjedése és az erdőirtás/tőzegvesztés közötti
nagyon szoros kapcsolatot[3] (Laborde, 2011; Globiom, 2016).

[3] A Globiom-tanulmány egyébként az összes első generációs bioüzemanyag esetében magasabb
földhasználati változáshoz köthető ÜHG-kibocsátást állapít meg, mint a Mirage-jelentés.
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A két kutatás egyetért abban is, hogy a bioetanol földhasználati változáshoz
köthető üvegházhatású gáz kibocsátása lényegesen alacsonyabb a növényi olajból
előállított biodízelénél. A legjobb eredményt azonban mindkét jelentés szerint
azok a fejlett bioüzemanyagok érték el, amelyek nem évente betakarított terményekből (pl.: fűzfa, nyárfa, vesszős köles, vagy az energianád) készülnek, mivel
ezáltal termesztésük több szenet tárol, mintha a földet parlagon hagyták volna.
Amennyiben a földhasználati változáshoz köthető közvetett üvegházhatású gázkibocsátáshoz hozzáadjuk a bioüzemanyagok termelése, illetve a közlekedés
során a levegőbe kerülő ún. közvetlen kibocsátásokat, amelyeket a megújuló energiáról szóló irányelv tipikus értékként tartalmaz (2. táblázat), akkor a Globiomtanulmány szerint a következő kép rajzolódik ki előttünk.
2. táblázat: A különböző takarmánynövényekből gyártott bioüzemanyagok közvetlen
és földhasználati változáshoz köthető üvegházhatású gáz kibocsátásának összege, év
(az összes érték gramm CO₂-egyenérték/MJ-ban)
Table 2 The sum of direct (typical values in RED) and land-use change emissions of
biofuels derived from different feedstocks, all values in g CO₂eq/MJ
A bioüzemanyagok
típusa

Első generációs
biodízel

Első generációs
bioetanol

Első generációs
átlag
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közvetlen
üvegházhatású
gáz-kibocsátás
(a RED értékei)

földhasználati
változásból
származó
üvegházhatású gázkibocsátás

összes
kibocsátás

a fosszilis energiahordozók
(dízel, kőolaj)
üvegházhatású
gáz-kibocsátásának százalékában (%)

repce

46

65

111

118

pálmaolaj

54

231

285

303

szójabab

50

150

200

213

napraforgó

35

63

98

104

átlag

48

122

171

181

kukorica

37

14

51

54

búza

57

34

91

97

cukorrépa

33

15

48

51

árpa

76

38

114

121

cukornád

24

17

41

44

átlag

43

21

63

67

47

96

143

152
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Nem-élelmiszer
alapú (fejlett)

Átlag

rövid vágásfordulójú
fás szárú
energiaültetvény

6

-29

-23

-25

évelők

11

-12

-1

-1

erdei hulladék

4

17

21

23

átlag

7

-23

-16

-17

39

72

110
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Forrás: Globiom, 2016
Megjegyzés: A közvetlen kibocsátás értékei a megújuló energia irányelv (RED) tartalmazza, míg a földhasználati változáshoz köthető kibocsátás értékei a Globiom-jelentésből
származnak.

A biodízel átlagosan 80%-kal nagyobb ÜHG-kibocsátást eredményez, mint
a fosszilis dízel, ami helyett alkalmazzák. Ebben az eredményben elsősorban
a pálma- és szójaalapú dízel felhasználásának negatív hatásai tükröződnek, hiszen
ezek kibocsátási mutatói kétszer-háromszor rosszabbak a fosszilis megfelelőiknél,
míg a repcéből és a napraforgóból készült biodízel ÜHG-kibocsátása a becslések
szerint csak 18% illetve 4%-kal haladja meg az ásványi eredetű üzemanyagokét.
Az élelmiszer alapú bioetanol eredményei a biodízelénél lényegesen jobbak, ennek
a bioüzemanyagnak a használata ugyanis a fosszilis üzemanyagoknál átlagosan
30%-kal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátást eredményez. A felhasznált alapanyagtól függően azonban ez az érték is elég változó: a búzából és árpából származó bioetanol teljesítménye hasonlít a fosszilis energiahordozókhoz, vagy kicsivel
rosszabb azokénál, míg a kukorica és a cukoralapú etanol csak a fosszilis üzemanyagok ÜHG-kibocsátásának a felét éri el. Noha – mint láttuk – az eredmények
az egyes bioüzemanyagfajták tekintetében nagyon különböznek, a jelentés megállapítja, hogy az első generációs bioüzemanyagok átlagos ÜHG-kibocsátása a teljes
életciklusuk során 50%-kal magasabb, mint fosszilis megfelelőiké. Ez azt jelenti,
hogy jelenleg az EU-ban felhasznált bioüzemanyagok 76%-a hasonló vagy magasabb üvegházhatású gáz-kibocsátással rendelkezik, mint ásványi eredetű társaik.
Ugyan a nem élelmiszer-alapú és nem évente betakarított növényekből készült ún.
fejlett bioüzemanyagok felhasználásához a jelentés szerint negatív ÜHG-kibocsátás
(azaz ÜHG-megtakarítás) kapcsolható, azonban a jelenlegi támogatási politika az első generációs bioüzemanyagokat részesíti előnyben.
A Globiom-jelentés egyik legfontosabb következtetése, hogy a 2015-ben bevezetett közvetett földhasználat-változásról szóló irányelv (az ún. ILUC-reform),
amely 7%-os felső korlátot vezetett be a közlekedési szektorban felhasználható élelmiszer-vagy takarmánynövényekből származó bioüzemanyagokra,
környezetvédelmi szempontból hatékony volt, mert ennek hatására 2,4%-kal
csökkent az ágazat üvegházhatású-gáz kibocsátása. Az uniós bioüzemanyagT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 10 3 -1 2 6
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politika azonban még a reform hatásaival együtt sem csökkenti, hanem a becslések szerint 1,4%-kal növeli a közlekedéshez köthető ÜHG-kibocsátást. A jelentés
úgy foglal állást (Globiom 2016), hogy ahhoz, hogy az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának tényleges csökkenése megvalósuljon, a jövőben az első generációs
bioüzemanyagok felhasználására bevezetett felső korlát további szigorítására és
a fejlett bioüzemanyagok határozottabb támogatására van szükség uniós szinten.

5. A BIOÜZEMANYAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA (RED II.)
2016. november 30-án az Európai Bizottság javaslatot tett közzé az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa számára a 2020 végén hatályát vesztő megújuló
energiáról szóló irányelv 2009/28/EK átdolgozásával kapcsolatban. Az új irányelv,
az ún. RED II 2021. január 1-jétől lép majd hatályba. A bizottsági javaslat szerint 2030ra 27%-ra kellene emelni a végső energiafogyasztás megújuló energiaforrásokból
származó részarányát. A tervezet ambiciózus célokat fogalmazott meg a közlekedési ágazat számára is: célul tűzte ki például, hogy 2030-ra a közlekedésben
felhasznált üzemanyagok 6,8%-a fejlett alternatív üzemanyagokból és megújuló
villamosenergiából származzon,[4] míg – és ez az elképzelés váltotta ki a legnagyobb
visszhangot az iparági szereplők részéről – az első generációs bioüzemanyagelőállítás részarányát 3,8%-ra szorította volna vissza (ICCT, 2017).
Az Európai Parlament és az EU Tanácsa által megfogalmazott módosítási
javaslatok után a dokumentum végleges szövegét 2018. június 14-én fogadták el
az uniós intézmények. Az új irányelv a parlamenti módosítás következtében úgy
foglal állást, hogy – az Európai Bizottság által eredetileg javasolt és az Európai Unió
Tanácsa által is jóváhagyott 27%-tól eltérően – 2030-ra az európai energiaigény
32%-át kell megújuló energiaforrások segítségével fedezni. A Bizottság eredeti
tervezete nem tartalmazott a megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó alcélkitűzést a közlekedési szektort illetően, azonban a végső megállapodásba ez bekerült: 2030-ra a közúti és vasúti közlekedésben használt üzemanyagok 14%-a kell, hogy megújuló energiaforrásból származzon. Az uniós cél
elérését nemzeti célkitűzések támasztják alá, melyet az integrált nemzeti energiaés klíma tervek tartalmaznak. Szintén parlamenti nyomásra a dokumentum végső
szövegéből kikerült az első generációs bioüzemanyagok fokozatos kivezetésének
bizottsági javaslata (a 3,8%) és meghagyták a közvetett földhasználati változásról
szóló irányelvben foglalt 7%-os felső korlátot, lényegében tehát a felhasználást
a 2020-as szinten maximálták. Döntés született arról is, hogy a közlekedési célkitűzés részeként 2030-ig fokozatosan kivezetik a pálmaolaj alapú biodízelt az uniós

[4] Az üzemanyag-beszállítók ezt a célt a következő megújuló üzemanyagok benzinbe keverésével
teljesíthetik: fejlett és hagyományos nem élelmiszer-alapú bioüzemanyagok, alacsony széntartalmú takarmányból előállított biogáz, nem biológiai eredetű folyékony és gáznemű megújuló közlekedési üzemanyagok, hulladékalapú fosszilis üzemanyagok és megújuló villamos energia.
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bioüzemanyagpiacról, a használt háztartási olajból és állati zsírból előállított
bioüzemanyagok részarányát pedig 1,7%-ban maximálták 2030-ra. A dokumentum előírta továbbá, hogy közlekedésben használt bioüzemanyagokra vonatkozó
14%-os célkitűzésen belül a fejlett bioüzemanyagok és a biogáz részarányának
2022-re legalább 0,2%-ot, 2025-re legalább 1%-ot, 2030-ra pedig legalább 3,5%-ot
kell elérnie. A tagállamoknak 2021. június 30-ig kell átültetniük a RED II rendelkezéseit nemzeti jogszabályaikba (ICCT, 2018).

6. A BIOÜZEMANYAGOK FENNTARTHATÓSÁGI
KÉRDÉSEI
6.1. A BIOÜZEMANYAGOK HOZZÁJÁRULÁSA A CO2 KIBOCSÁTÁSHOZ
A World Nuclear Association (2011) több tanulmány összehasonlítása alapján megállapította, hogy a megújuló energiaforrások (az ebből a szempontból vitatható hatású
napenergia kivételével) CO2 intenzitása a fosszilis energiahordozóknál jelentősen
kedvezőbb, ugyanannyi energia, jelentősen kevesebb CO2 kibocsátás árán állítható
elő, így használatuk fenntarthatósági szempontból kedvező hatású (4. ábra).
4. ábra: Életciklusra vonatkoztatott CO2 egyenérték intenzitás
Figure 4 Summary of Lifecycle GHG Emission Intensity

Forrás: World Nuclear Association, 2011
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A megújuló energiaforrások hasznosításának globális megoszlását tekintve
jelentős dominanciája van azoknak a forrásoknak, amelyeknek felhasználása évszázados múltra tekinthet vissza: a biomasszának és a vízenergiának
(Dombi, 2014). A megújuló energiát a korábban említettek miatt, általában
környezetkímélőnek tekintjük, bár az első generációs biomassza hasznosítás,
illetve a nagyméretű vízierőművek esetében – vagyis a két meghatározó forrásnál
– számos ellenérv is megjelenik ezzel kapcsolatban (Harangozó, 2011).
Szlávik és szerzőtársa (2018) összefoglalása szerint a megújuló energiaforrások között talán a legellentmondásosabb a biomassza. A biomassza környezeti
hatásának értékelésére többféle módszertan alkalmazható, így a Sustainable
Process Index (SPI), a környezeti LCA-elemzés, illetve a karbonlábnyom-számítás
(Lam et al., 2010). A pozitívumokat és negatívumokat az IPCC (2014) becslése
alapján tekinthetjük át: az IPCC szerint egyértelműen pozitívumnak tekinthető,
„a megújuló energia 2030-ig elérhető termelésében rejlő szén-dioxid mitigációs
potenciál nagysága nagyjából 4 070–6 390 millió tonna CO2 egyenérték, amelyből
a biomassza részesedése 1 220 millió tonna CO2 egyenérték. Ennek költsége átlagosan kevesebb, mint 100 USD/t CO2 egyenérték, a biomassza esetében pedig 19,5
USD/t CO2 egyenérték. Ez alapján a biomassza olcsónak és nagy mennyiségben
felhasználhatónak tűnik, ráadásul – a meglévő módszertanok szerint – jelentősen
járul hozzá a CO2-kibocsátás csökkentéséhez” (Szlávik–Sebestyénné Szép, 2018,
1225).

6.2. AZ INTENZÍV BIOMASSZA FELHASZNÁLÁS NEGATÍV
KÖVETKEZMÉNYEI
„A biomassza intenzívebb felhasználása számos negatív következménnyel járhat,
fokozódhat a termőföldekért, a vízért, illetve egyéb termelési tényezőkért folyó
verseny, amely az egyes erőforrások túlhasználatát és degradációját okozhatja.”
(Szlávik–Sebestyénné Szép, 2018, 1226) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2009-es tanulmánya szerint a talaj és a növények kétszer annyi szenet
tartalmaznak, mint a légkör. Így az erdős és füves területek tömeges átállítása üzemanyag termelésére nagyobb CO2-kibocsátást eredményezhetne, mint
a bioüzemanyagok használata során elérhető kibocsátás csökkenés. Veszélyt
látnak abban, hogy ha az élelmiszer- és üzemanyagszükségletet egyaránt kielégítő
szántóföldi növénytermesztés meghatározóvá válik Európában, ennek súlyos negatív hatása lesz a biológiai sokféleségre. Javaslatuk szerint „a második generációs
bioüzemanyagok felhasználásával nagyobb mértékű csökkenés érhető el az üvegházhatású gázok kibocsátásában, és így más káros környezeti hatások (például
a műtrágya-felhasználás) is eredményesebben mérsékelhetők”. (Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2009) „Jelentős negatívum forrása lehet, hogy döntést kell
hoznunk, minek adunk nagyobb prioritást a termelésben: a bioenergetikai céllal
hasznosítható növényeknek vagy az egyéb, ugyanazon terület műveléséből szár-
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mazó mező-, illetve erdőgazdasági termékeknek. Ezt a döntést számos tényező
befolyásolja: természetföldrajzi adottságok (talajminőség, meglévő gyakorlatok,
klímaváltozás, vízzel való ellátottság), meglévő termelési rendszerek, a helyi
lakosság hozzáállása, beállítottsága, a biodiverzitás védelme és a technológiai
fejlődés” (Szlávik–Sebestyénné Szép, 2018, 1225).
Gyulai (2007) szerint ez a terület-felhasználással kapcsolatos probléma abban
csúcsosodik ki, hogy több, egymással vetélkedő felhasználási igény jelenik meg.
A vetélkedés túlmutat a biomassza termelési opciókon, a megújuló energiaforrások termelése a valóságban az élelmiszertermeléssel és a természetvédelmi célú
területhasználattal vetélkedik más terület felhasználási módok mellett. Véleménye szerint a területhasználati vetélkedésnek először a természetes ökoszisztémák esnek áldozatul, majd pedig az élelmiszer-alapanyag termelés. Ezen a téren
is – mint más európai környezetjavítási szándékok esetében történt – a környezeti
terhek harmadik világra történő áthárítása várható.
A biomasszának a fenntarthatóság gazdasági pillérjére gyakorolt pozitív hatásai is megkérdőjelezhetőek, Farkas (2017) kutatásai alapján sem mikro-, sem
pedig makroszinten nem bizonyítható, hogy a biomassza energetikai hasznosítása javítja a versenyképességet. Pozitív hatása a munkanélküliségi ráta alakulására lehet. A kutató vizsgálja az ökológiai lábnyomra gyakorolt hatást is, de
egyértelmű kapcsolatot nem tárt fel. A biomassza hasznosítás pozitív környezeti
hatását így társadalmi szempontból kioltja a területfoglalás negatív megítélése,
a biomassza a villamos energia és a hőenergia előállítást vizsgálva is a globális
fenntarthatósági rangsor végén található (Dombi, 2014) (5. ábra).
5. ábra: Globális fenntarthatósági rangsor
Figure 5 Global Sustainability Rank

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 10 3 -1 2 6

1 21

Forrás: Dombi, 2014

7. ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunkban a bioüzemanyagokkal kapcsolatban az utóbbi évtizedben
leggyakrabban megfogalmazott kritikák (élelmiszerbiztonsági kockázatok,
földhasználati változásra vonatkozó anomáliák) mentén áttekintettük az uniós
bioüzemanyag-felhasználás helyzetét, a szabályozás jelenlegi kereteit és 2030ig tervezett változtatásait. Annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk
a bioüzemanyag-felhasználás EU-beli jövőjéről, külön fejezetben foglalkoztunk
az árufuvarozást és tömegközlekedést érintő uniós célkitűzésekkel és az autóiparban küszöbön álló változásokkal. Kutatási eredményeinket a következőképpen
összegezhetjük: a bioüzemanyag-előállítás ellen felhozott egyik legkomolyabb
érv az, hogy az ehhez szükséges alapanyagok termelése „az élelmiszer-előállítás kárára történik, ami élelmiszerhiányhoz és az erősödő verseny következtében az élelmiszerárak növekedéséhez vezethet”. (Országgyűlési Hivatal, 2017,
2) Az Európai Bizottság megújuló energiákról szóló 2017. évi eredményjelentése megállapította, hogy az EU-ban felhasznált bioüzemanyagok nagy részét
az Unió területén, hazai nyersanyagokból termelik. A vizsgálatok nem tártak fel
sem a biodiverzitásra, sem a talajra, sem a vízre és az élelmiszerbiztonságra, sem
pedig a fejlődő országokra gyakorolt jelentős és közvetlenül hátrányos hatásokat
(Európai Bizottság, 2017b).
A bioüzemanyag-termeléssel kapcsolatban felhozott másik ellenérv az,
hogy amennyiben az energianövények termelése egykori erdőkön és gyepterületeken valósul meg, akkor a növényi alapú tüzelőanyagok használata nemhogy
nem csökkenti, hanem éppenséggel növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását. A tanulmányban idézett Mirage- és Globiom-jelentések az Unió esetében
is igazolták ezeket a közvetett földhasználati változásból adódó kockázatokat,
ezért az EU 2015-ben az ILUC-irányelv elfogadásával 7%-ban maximálta az élel122
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miszer-alapú bioüzemanyagok 10%-os megújuló közlekedési célhoz való hozzájárulását. Ezzel egyidejűleg megállapítást nyert az is, hogy a nem élelmiszer
és takarmány-alapú fejlett bioüzemanyagok (pl.: fás szárú növények, mezőgazdasági hulladék, maradékanyagok, algák stb.) felhasználásával a közvetett
földhasználati változáshoz kapcsolódó nettó üvegházhatású gáz-kibocsátási
kockázatok kiküszöbölhetők (Laborde, 2011; Globiom, 2016; Európai Bizottság,
2017b). Nem mellékesen megjegyezzük, hogy az ilyen alapanyagokból készített bioüzemanyagokra való áttérés az élelmiszertermeléssel folytatott versenyre
vonatkozó kritikákat is semlegesíti, emiatt az Európai Bizottság javaslatot fogalmazott meg az első generációs bioüzemanyagok 2020 utáni fokozatos csökkentésére és azok fejlett bioüzemanyagokkal és megújuló villamos energiával való
helyettesítésének támogatására.
A megújuló energiáról szóló új irányelv (RED II) elfogadása körüli parázs viták
és a hagyományos bioüzemanyag-előállítás részarányát 3,8%-ra visszaszorító
bizottsági javaslat elutasítása azonban rávilágított arra, hogy erre a technológiai
váltásra az ipari szereplők többsége még nincs felkészülve. A szakmai szervezetek azzal érveltek, hogy ezzel a lépéssel az EU veszélyeztetné az üvegházhatású
gázok csökkentésére tett vállalását, hiszen biodízel és bioetanol nélkül a közlekedés területén gyakorlatilag semmi sem teljesíthető a klímavédelmi célokból:
az árammal meghajtott autó még messze nem nyújt alternatívát az első generációs bioüzemanyagokkal szemben. Az iparági szereplők véleménye szerint nem
lehet a technológiát az egyik napról a másikra átállítani a növényi olajos magvak
helyett a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékból történő bioüzemanyagelőállításra. A repcéből és kukoricából nyert zöld hajtóanyagok felhasználása mellett szól az is, hogy a gyártás során keletkező társtermékek (pl.: DDGS)
jelentős mértékben hozzájárulnak Európa fehérjeimportjának csökkentéséhez.
Nem elhanyagolhatók a bioüzemanyagipar foglalkoztatásra gyakorolt hatásai sem.
A fejlett bioüzemanyagok felhasználására való ambiciózus áttéréssel ellentétben a Bizottság pálmaolaj kivezetésére vonatkozó javaslata a szakmai és iparági
szereplők teljes támogatását élvezte. A RED II végső szövegében ennek ellenére
nem sikerült jelentős áttörést megvalósítani ezen a területen sem. Ugyan a behozott pálmaolaj mennyiségét 2019-es szinten befagyasztja az Európai Unió, de
az erdőirtással nyert termék piacról való kivezetése nem azonnal, hanem 2030ig fokozatosan valósul meg. Az irányelv ráadásul hagy egy kibúvót azzal, hogy
a pálmaolajat nem nevén nevezi, hanem „a földhasználat nagykockázatú megváltozásával nyert bioüzemanyagnak” hívja, így a jövőben sokat lehet vitatkozni
arról, hogy pontosan mely termények tartoznak ide.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy az EU bioüzemanyag-politikája környezetvédelmi szempontból a megújuló energiáról szóló új irányelv elfogadása után
sem talált megoldást a közvetett földhasználati változáshoz kapcsolódó kockázatokra, azonban az első generációs bioüzemanyagok támogatása a szakmai és
iparági szereplők lobbiereje következtében csak fokozatosan kerülhet kivezetésre.
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BEKE DÓRA – PÓLYÁNÉ HANUSZ BORBÁLA –
NÉMETH-TORKOS ANETT SZILVIA

Biológiai úton lebomló szerves hulladékok
komposztálása és a komposztok hasznosulása
a talajban
Composting biodegradable wastes and the
utilization of composts in the soil
Absztrakt
A biológiai eredetű hulladékokra erőforrásként kell tekinteni. Egyre növekszik jelentőségük, hiszen fontos növényi tápanyagokat tartalmaznak (nitrogén N, foszfor P, kálium
K). Széntartalmuk egyrészt a komposzt humuszban kötött állapota miatt nem terheli CO2
kibocsátással a légkört, másrészt a táphumusz által serkenti a talajéletet, növeli a termőképességet és az erózióval szembeni ellenálló képességet. Az így nyert trágya alkalmazásával csökkenhet a műtrágya-felhasználás, a humusz szénmegkötő képessége hozzájárul a klímavédelemhez. Komposztálásuk révén a tárolás során keletkező üvegházhatású
gázok termelődése elkerülhető és olyan termék képződik, melynek segítségével a növényi
tápanyagok és a szén a természetes körforgásba visszailleszthető. A tanulmány célja bemutatni a szántóföldi komposzttrágyázásos kísérlet hatását a termesztett növények mennyiségi és minőségi paramétereire, valamint a talaj penetrációs ellenállására.
Kulcsszavak: szerves anyag, humusz, komposzt, tápanyagok, talajtömörödés
Abstract
Wastes of biological origin should be considered as a resource. Their importance is
increasing as they contain essential plant nutrient elements (nitrogen N, phosphor P,
potassium K). Since the carbon content, on the one hand, is bound in the compost, it does
not put a burden on the atmosphere because it has no carbon dioxide emission. On the
other hand, it is good for soil microorganisms; it increases soil fertilisation and resistance
to soil erosion. With the application of manure produced this way, the amount of artificial
fertilizers used can be reduced; the carbon absorption ability of the hummus contributes
to climate protection. By their composting, the production of greenhouse gases produced
during their storage can be avoided and the result is such a product which can recycle
plant nutrients and carbon. The purpose of this paper is to present the results of a compost
treatment in field experiment and the effect on the main quality and quantity parameters
of plants and on the soil compaction.
Keywords: organic matter, humus, compost, nutrient elements, soil compaction
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BEVEZETÉS
Talajaink állapotának megóvása, javítása elemi érdekünk, hiszen a talaj a növénytermesztés, tágabb értelemben véve az élelmiszertermelés alapvető termelőeszköze. Ezen túlmenően a szervesanyag-tartalom növelése, a szerves kötésben lévő
szén megtartása nem csak a művelhetőségre és a tápanyag-szolgáltató képességre van pozitív hatással, hanem a közvetetten a klímavédelemben is szerepet
játszik. A nagy mennyiségben termelődő, biológiai úton bontható szerves hulladékok hasznosítása is fontos kérdés. Ezen hulladékok ártalmatlanításának egyik
módja a komposztálás. Az így keletkezett anyag, amennyiben minőségi paraméterei
megfelelőek, felhasználható a mezőgazdaságban szerves trágyaként. A tanulmány
ezt a kérdéskört vizsgálja, különös tekintettel a komposzt-trágyázás vegetatív fejlődésre, beltartalmi értékekre és a talaj mechanikai ellenállására gyakorolt hatására.
A tanulmány szakirodalmi források feldolgozásával körüljárja a talaj szerkezetének, illetve annak leromlásának kérdéskörét, különös tekintettel a talajtömörödésre. Tárgyalja továbbá a biológiai úton lebomló hulladékok komposztálásának
lehetőségeit, a komposztálás folyamatát, a komposzttrágyázás hatását a talajra.
A módszertani fejezet írja le a szántóföldi kísérlet körülményeit, tárgyalja a vizsgált
terület talajtulajdonságait, a kísérlet során felhasznált komposztok fontosabb
paramétereit, az alkalmazott kezeléseket, vizsgálatokat. Az eredmények fejezetben
a vizsgált paraméterekre (LAI, cink tartalom, hektolitertömeg, penetrációs
ellenállás) gyakorolt hatás mértékét írjuk le, és az eredményekkel összhangban
javaslatot fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy miért érdemes a látszólagosan elhanyagolható hatás ellenére mégis felhasználni a komposztokat szervesanyag-pótlás céljából a szántóföldi növénytermesztésben.

1. A TALAJ ÉS A SZERKEZETLEROMLÁS
VESZÉLYEI, VALAMINT A KOMPOSZTTRÁGYÁZÁS
TALAJRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK SZAKIRODALMI
ÁTTEKINTÉSE
A talaj a mezőgazdaság legfontosabb termelőeszköze, amely élőhelyet biztosít
a vadonélő állat, növény és mikroorganizmus populációknak is, és ezáltal válik
a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb stressz hatásokat tompító alrendszerévé. A talajvízzel és tápanyaggal látja el a növényeket, az elpusztult állatokat
és növényeket pedig a benne élő organizmusok segítségével lebontja (Füleki,
1988). Annak, hogy a talaj ezeket a funkcióit maradéktalanul ellássa, alapfeltétele
a megfelelő talajszerkezet.
A talaj különböző ásványi és kémiai összetételű, méretű, alakú és térbeli elrendeződésű részecskék halmaza, s ez teszi lehetővé a víz, a levegő, valamint a felvehető formában lévő (oxidált, oldott) tápanyagok egyidejű jelenlétét, többé vagy
kevésbé biztosítva ezzel a talaj élővilágának, valamint a természetes növényzetnek és termesztett növényeknek a talajökológiai feltételeit (Várallyay, 1999).
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A talaj, mint három (négy) fázisú, négydimenziós, polidiszperz rendszer
(különböző méretű, alakú és térbeli elrendeződésű részecskék horizontálisan
és vertikálisan egyaránt heterogén, struktúrába rendeződött, s időben is dinamikusan változó halmaza) képes ugyanis a talajjal közvetlen vagy közvetetten
kapcsolatban álló élő szervezetek, így a természetes növényzet és a termesztett
kultúrák talajökológiai igényeit (leegyszerűsítve levegő-, víz- és tápanyag-igényét)
többé vagy kevésbé kielégíteni. Mégpedig úgy, hogy e tevékenysége közben a talaj
nem fogy, állagában nem változik alapvetően, minősége nem romlik szükségszerűen. A talaj feltételesen megújuló (megújítható) természeti erőforrás. Nemcsak
termékenységgel rendelkezik, hanem egy csodálatos megújuló képességgel („soil
resilience”) is. Azonban ez a folyamat nem megy végbe automatikusan, feltételekhez kötött, amelyek közül a legfontosabbak az ésszerű földhasználat, a megfelelő
agrotechnika, s bizonyos esetekben a melioráció, azaz talajjavítás. Ezek tudatos
teljesítésével a talaj zavartalan – a társadalom részéről egyre sokoldalúbban használt – multifunkcionalitása hosszú távon is biztosítható. A talaj termékenysége
fenntartható, sőt fokozható, a nem megfelelő talajhasználat káros talajtani és
környezeti hatásai (talajtermékenységet gátló tényezők, talajdegradációs folyamatok stb.) eredményesen megelőzhetőek, kivédhetőek, de legalább bizonyos tűrési
határig mérsékelhetőek (Várallyay, 2003).
A talaj szerkezetének, illetve a szerkezet leromlásának egyik fokmérője
a tömörödés, amely gátat szab a kedvező porozitásviszonyok, víz-levegő arány,
illetve mikrobiológiai élet kialakulásának, ami a tartós szerkezet, illetve beéredés
feltétele is. A tömődöttség a talajban természetes és mesterséges tényezők hatására alakulhat ki. A mesterséges tényezők közül több a nem megfelelő körülmények között és a nem megfelelő minőségben végrehajtott műveléssel függ össze.
Az erő- és munkagépek kerekei tömörítik a talaj felszínét, és ez a tömörítő hatás
a gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától függően a 30–60 cm-es mélységig terjedhet. A művelés szempontjából az optimálisnál nedvesebb talajon
a művelő-eszközök többsége tömöríti, gyúrja és keni a talajt. A tömődött talajban
szünetelnek a biológiai folyamatok, nem alakítható ki a talaj érettségével összefüggő morzsás szerkezet.
Az 1. ábrán látható folyamat a különböző stressz faktorok hatását szemlélteti
a talaj tulajdonságaira, minőségére, a termésre és a környezetre (Lipiec et al., 2003).
Amint ezen az ábrán is látszik, a talaj tömörödését kiválthatják különböző stressz
faktorok és a szerkezeti stabilitás változásai. A már kialakult tömörödés megváltoztatja a talajalkotó részek közötti kapcsolatot, a pórusok méretét és mennyiségét.
Ez a talaj vízgazdálkodására van komoly befolyással, hiszen a gravitációs pórusok mennyiségének csökkenésével párhuzamosan csökken a talaj vízbefogadó és
vízvezető képessége. A pórusok számának csökkenése maga után vonja a gázok
transzport folyamatainak csökkenését. A részecskék közötti kapcsolat megváltozásával romlik a talaj megmunkálhatósága is. A tömörödött rétegben lemezessé válik
a talaj szerkezete, és ezen a lemezes rétegen a gyökerek nem, vagy csak akadályozottan tudnak áthatolni, ezáltal csökken a víz és tápanyagfelvétel, és maga a
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gyökérnövekedés is. Levegőtlenné válhat a talaj, amely gátat szab az aerob folyamatoknak. Mindezek együttesen okozzák a talajminőség romlását, a termésdepressziót, és utat nyitnak a különböző degradációs folyamatok előtt.
1. ábra: Különböző stressz faktorok hatása a talajra
Figure 1 Effect of different stress factors on soil

Forrás: Saját szerkesztés Lipiec et al., 2003 alapján

Megállapítható tehát, hogy a művelés közvetlenül és közvetve egyaránt hat
a talajszerkezet-képződés és -pusztulás folyamataira. A biológiai beéredés
a romlás ütemét mérsékli ugyan, de a szerkezetpusztulás folyamatát megállítani
nem képes. A legfontosabb törekvés a kiváló okok megszüntetése, semlegesítése
kell, hogy legyen.
Művelés hatására módosul a talaj térfogattömeggel és összes pórustérfogattal
jellemezhető állapota. Ez a két mutató a talaj adott időpillanatban jellemző fizikai
állapotának számszerű értékelésére alkalmas. A művelés hatása a talajellenállás
értékeivel is jellemezhető. A nem művelt, vagy erősen tömörödött talaj térfogattömege 1,5 g/cm3, vagy ennél nagyobb, pórustérfogata 40%, vagy ennél kisebb,
talajellenállása pedig 2,5–5,5 MPa értékkel jellemezhető. Lazító művelés hatására a térfogattömeg 1,2 g/cm3 értékre, vagy ez alá csökken, a pórustérfogata 50%
fölé emelkedik, talajellenállása pedig 0,5–2,5 MPa-os értéktartományban marad.
A talaj tömörödöttnek minősül, ha összporozitása 40% alá csökken, térfogattömege
meghaladja az 1,50 g/cm3, ellenállása pedig a 2,5 MPa értéket (Birkás, 1997).
A helytelen művelés miatt elporosodott talaj a csapadék hatására eliszapolódik,
majd kiszáradás után cserepesedik. A cserepesedés a vízálló morzsák hiányának,
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a talajszerkezet leromlásának következménye. A cserepesedés akadályozza a talaj
levegőzését és biológiai folyamatait. Művelés során törekednünk kell a talaj szerkezetének kímélésére, a porosodást kiváltó tényezők háttérbe szorítására (Birkás–
Szemők, 1999).
A talajműveléssel közvetlenül avatkozunk be a talaj fizikai állapotába.
Hatása lehet kedvező, de kedvezőtlen is, és az általa elért talajállapot változás
időtartama is eltérő (Schmidt et al., 1998). A talajművelést ezért mindig nagy
körültekintéssel és odafigyeléssel kell végezni, mivel helytelen alkalmazása esetén
a talajszerkezet leromlásával kell számolnunk. Ennek elsődleges következménye
a talaj pórusainak térfogateloszlás szerinti megváltozása, pórusrendszerének funkcionális átalakulása, amely kedvezőtlenül hat a talaj víz- és levegőgazdálkodására,
ezen keresztül pedig a talaj számos termékenységi tényezőjére (Tóth–Beke, 2003).
A talajnak, mint növényi élőhelynek alapvető feladata a termesztett kultúrák
vízzel, oxigénnel és tápanyagokkal való ellátása. Ezt a funkcióját csak akkor képes
maradéktalanul betölteni, ha a három fázis (szilárd, légnemű, folyadék) aránya eléri
a kívánt mértéket (Eitziger, 1991; Ouwerkerk–Soane, 1994; Birkás, 1995).
Tömörödött talajon a termésmennyiség szoros kapcsolatban áll a gyökérzet
kiterjedésével és működésével. A legtöbb modellben a gyökérnövekedést figyelembe
veszik a talaj penetrációs ellenállásának és nedvességi állapotának megítélésekor.
Megbecsülhető az a kritikus talajellenállás érték, amely már akadályozza a gyökerek növekedését (Dexter, 1987; Diggle, 1988; Bengough–Mullins, 1990). Ez a kritikus érték változhat a talajtextúra, a makroporozitás, a mélység és a növényfaj függvényében (Glinski–Lipiec, 1990; Pabin et al., 1998).
A talajtömörödés közvetlenül befolyásolja a növényi tápelemek felvehetőségét a talaj levegőzöttségének, vízgazdálkodási tulajdonságainak és a növény
gyökere felé irányuló anyagmozgás sebességének változása miatt (Kemper et
al., 1971). A növény tápanyagfelvételére gyakorolt közvetett hatása a gyökérzet
térbeli eloszlásának és a gyökér-talaj kapcsolat megváltoztatásán keresztül
mutatkozik meg.
Győri (1984) szerint a talajszerkezet a növény életét direkt, illetve indirekt úton
egyaránt befolyásolja. Direkt hatásról akkor beszélünk, ha a növény gyökere eléri
a talajban kialakuló eketalp réteget. A gyökér ezen réteg pórusain áthatol ugyan,
megvastagodni azonban nem tud, csupán a pórusok által megszabott vastagságot
éri el. Gyapot esetében figyelték meg azt, hogy míg a gyökér átmérője az eketalp
réteg alatt és felett 10–20 mm volt, addig az eketalp rétegen belül az átmérő csupán
az 1 mm-es vastagságot érte el.
Tömörödés hatására csökken a porozitás (Shafer-Landefeld et al., 2004; Shestak–
Busse, 2005) és ezzel együtt a beszivárgás sebessége (Siyal et al., 2002; Woltemade,
2010), ami együttesen nagyfokú eróziós kártételhez vezethet (Boot–Jackson, 1997;
Violin et al., 2011). A talaj vízbefogadó képességét javíthatja a művelés (Lipiec et
al., 2006), különösen, ha szervestrágyát – komposztot – is kijuttatunk (Bazzoffi
et al., 1998). Olson és társai (2013) vizsgálatai szerint a városi parkok tömörödött
talajainak vízbefogadó képességét a mélyművelés önmagában, komposzt kijutT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3
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tatása nélkül, tartósan nem volt képes javítani. Hasonló eredményekre jutottak
Somerville és társai (2018) is, amikor zöldhulladékból készült komposztok hatását vizsgálta a fák növekedésére tömörödött városi talajokon. Schmid és társai
(2017) vizsgálatai szerint a művelés kezdetben önmagában is segíti a gyepnövényzet megerősödését homoktalajon, de komposzttrágyázás nélkül ez a hatás
két év leforgása alatt elmúlik. A komposztok romtalajokra gyakorolt pozitív hatását Sumono és társai (2018) is kimutatták. Baldi és szerzőtársai (2018) szerint
komposzttrágyázással egyidejűleg tudjuk növelni a talajban raktározott szén
mennyiségét, és ezáltal elősegíthető a növények fejlődése és hasonló termésmen�nyiség elérése, mint műtrágyák használatával. Arról sem szabad megfeledkezni,
hogy komposzt hozzáadásával emelkedik a talaj pH értéke, tápanyagtartalma és
csökkenthető a potenciálisan toxikus nehézfémek mennyisége, tehát összességében jól használható szennyezett területeken a vegetáció megtelepedésének
elősegítésére és a talajok egészségének megtartására (Farrell–Jones, 2010; Lima et
al., 2018; Brennan–Acosta-Martinez, 2018). Ugyanakkor Mehta és társai (2014)
megállapítása szerint a komposztnak szerepe lehet a talajban élő kórokozók,
kártevők elleni harcban is.
A biológiai úton lebomló szerves hulladékok komposztálás utáni mezőgazdasági hasznosítása hozzájárul a talajok szervesanyag-készletének gyarapításához,
a talajszerkezet javításához, valamint a szénveszteség csökkentésével közvetett
módon a klímavédelemhez.
A talaj megújítható természeti erőforrás, mely nemzeti vagyonunk 1/5-ét
képezi (Kádár, 1998). Megújulása nem megy végbe automatikusan. Állandó és
aktív tevékenységet követel, melynek legfontosabb elemei az ésszerű földhasználat, a talajvédelem, az agrotechnika és a melioráció (Várallyay, 2000; 2002).
Talajkészletünk nemzeti vagyon, nem emberi léptékű kategória, azaz már
az emberiség kialakulása előtt is létezett, és minden generáció kötelessége, hogy
termékenységét továbbra is fenntartsa és az újabb generációk számára megőrizze
úgy, hogy jelenlegi igényeinket is kielégítse (Németh, 2002). A földművelés legrégibb és egyik legértékesebb tevékenysége a szervestrágyázás és komposztálás.
Hatása sokoldalú, alapanyaga szinte teljes mértékben önállóan megtermelhető
a mezőgazdaságban (Kismányoky, 1993).
Korunk nagy problémája a folyamatosan termelődő hulladék. Ennek a kérdésnek a megoldása az ártalmatlanításban, az elhelyezésben, a hasznosításban
kereshető. A fogyasztói társadalomban nagyobb létszámú településen élő emberek nagy mennyiségű szerves hulladékot termelnek. A hulladék szerves anyagának körforgalomba való visszajuttatása már a természetes ökoszisztémában nem
valósítható meg. Ezért a visszajuttatást az ember irányított humuszgyártással
(komposztálás) és biogáz termeléssel valósítja meg (Kocsis, 2011).
A természetben nincsen hulladék abban az értelemben, ahogy mi felfogjuk
(Vermes, 2005, 75): „…az anyag megmarad, legfeljebb átalakul, az élőlények
átalakítják; a lehullott falevél elkorhad, az elhullott állat felbomlik, más élőlé-
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nyek táplálékává lesz, az anyagi építőkövek a természetes körfolyamatok részeivé
válnak, igazában tehát semmi sem válik fölöslegessé.”
Ez a lebontás aerob és anaerob úton valósulhat meg. A végső átalakulás,
a mineralizáció folyamán a kiindulási anyag teljes oxidációjával víz és szén-dioxid
keletkezik. A különböző anyagok (pl.: egyszerű cukrok, növényi polimerek
vagy szennyező anyagok) a mikroorganizmusok anyagcsere-tevékenysége révén
hasonlóképpen degradálódnak. A több lépésben lejátszódó mineralizációs folyamat szénforráshoz és energiához juttatja a mikrobákat (Maier, 2009).
Kerényi (1990) meghatározása szerint a komposztálás a hulladékártalmatlanítás, illetve hulladékhasznosítás egyik módszere, amellyel a nagy szerves anyag
hányadú hulladékok aerob mikroorganizmusok közreműködésével, hőfejlődés
közben lebonthatók. A komposztálás olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok, melléktermékek szerves anyagait stabil, tovább könnyen már nem bomló,
humuszszerű termékké alakítja át. A mezőgazdaságban, különösen a kertészetekben régóta ismert és alkalmazott módszer (Vermes, 1998).
A komposztálás az intenzív, iparszerű mezőgazdálkodás időszakának vége
óta kezd újra elterjedni. Talajtani jelentőségét, közvetlen hasznát az adja, hogy
a helyesen végrehajtott komposztálás után olyan anyagi rendszert juttathatunk
a talajba, amely humuszban és ásványi anyagokban gazdag, mindamellett elősegíti a talaj nehezebben oldható tápanyagainak feltáródását, valamint a víz- és
tápanyagmegkötésben is jelentős (Forró, 1998; Kluger, 2002).
A folyamat eredményeként keletkezik a komposzt, ami humifikált szerves
anyagokat, ásványi tápanyagokat és mikrobiális termékeket, fermentumokat
tartalmaz, földszerű, nedvességtartalma 40–50% között változik, humuszképző
szerves anyag és növényi tápanyag is egyben (Czupy–Vágvölgyi, 2011).
Komposztálással csökkenthető az általunk megtermelt hulladék mennyisége.
Így relatív alacsony beruházási költséggel, oly módon tudunk fertőző ágensektől
mentes, a mezőgazdaságban felhasználható, a talaj fizikai állapotára kedvező anyagot előállítani, amely nem ütközik a lakosság ellenállásába (Varga et al., 1999).

2. MÓDSZERTAN
A véletlen blokk elrendezésű, négy ismétléses, -2011től 2013-ig tartó, a bécsi és
győri forrásból származó, különböző adagokban kijuttatott (8 t/ha, 15 t/ha és 24
t/ha) komposztok hatását összehasonlító szántóföldi kísérlet a Széchenyi István
Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (a vizsgálat idejében még
Nyugat-magyarországi Egyetem) tangazdaságában került beállításra.
A kísérleti területen Duna menti öntés csernozjom talaj található 130 cm mély
termőréteggel, melynek Arany-féle kötöttségi száma (ami a mechanikai összetételét mutatja) 52, pH-ja 7,2 (semleges). A humusztartalom a talaj felső rétegében 3–4%, azonban ez az érték lefelé haladva fokozatosan csökken. A csernozjom
talaj jellemzően az agyagos vályog, illetve az agyag textúra csoportba sorolható.
Szerkezete morzsás, de az öntés jelleg miatt néhol kevésbé jó. Vízvezető, víztartó
T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3

13 3

képessége közepes, szervesanyag- gazdálkodása pedig a szerves kötésben található nitrogén mennyiségétől és az ásványosodás ütemétől függően változik.
A csernozjomok összességében jó termőképességű talajok, melyeken a gazdálkodás korlátja a csapadékhiány, illetve a tavaszi időszakban előforduló nedvességtöbblet lehet. A nedvességtöbblet vagy -hiány kialakulásához elegendő lehet
a mikrodomborzat változatossága, amely a tökéletesen simának tűnő táblán is
jelentős különbséget eredményezhet a termesztett növény fejlettségi állapotában.
A szántóföldi kísérletben két eltérő helyről származó komposzt hatását vizsgáltuk. A „B” jelű komposztot a bécsi MA48 állította elő, ennek főbb minőségi paraméterei a következők: N (nitrogén) tartalom (m/m% sz.a.): 0,6%, P2O5 (foszfor-pentoxid)
tartalom (m/m% sz.a.): 0,12%, K2O (kálium-oxid) tartalom (m/m% sz.a.): 0,5%.
A „G” jelű komposztot a győri komposztálótelep állította elő, főbb minőségi paraméterei a következők: N tartalom (m/m% sz.a.): 1,2%, P2O5 tartalom (m/m% sz.a.): 6%,
K2O tartalom (m/m% sz.a.): 1%. Egy kontroll parcellát is tartalmazott a kísérlet (K).
A véletlen blokk elrendezésű négy ismétléses kísérletben mindkét vizsgált
komposztból a következő adagok kerültek kijuttatásra: 8 t/ha (B1, G1), 15 t/ha (B2,
G2), 24 t/ha (B3, G3). Tehát mind a bécsi (B), mind a győri (G) komposztból azonos
mennyiséget alkalmaztunk az egyes parcellákon. A komposztokat nem kevertük,
olyan kezelés, ahol az adott kísérleti parcellára mindkét komposztot felhasználtuk volna, nem volt. A kísérleti parcellák 225 m2 nagyságúak voltak. A termesztett
növény DKC 3511 (FAO 310) kukorica volt, illetve a negyedik évben a kukoricát tavaszi árpa követte. A kukorica vetése a vizsgálat éveiben (2011–2013) április hónap
harmadik dekádjában történt, a tavaszi árpáé pedig március hónap végén. A kukorica tőszáma 70 ezer db ha -1 volt, ásványi trágyázás nem történt. A vegetatív fejlődés
nyomon követése érdekében a tenyészidőszak alatt öt alkalommal mértük a növény
magasságát, a levélszélességet és levélhosszúságot. A LA és LAI értéket a Montgomery-képlet [LA (m2⋅db-1) = levélhosszúság (m)*levélszélesség (m); LAI (m2⋅m-2)
= LA(m2⋅db-1)*PPD(db⋅m-2)] segítségével számoltuk.
A növényminta-vételezés a csövek megjelenése után, a csővel szemközti levelek begyűjtésével történt. Kezelésenként 1 kg-os átlagmintát szedtünk. Vizsgálatra került a növény makro- és mikroelem-tartalma (nitrogén (N), foszfor (P),
kálium (K), vas (Fe), mangán (Mn), magnézium (Mg), cink (Zn), kálcium (Ca),
réz (Cu)). A kukorica szemtermés összes nitrogén tartalmát VARIO-MAX CNS
elem-analizáló készülék segítségével vizsgáltuk.
A penetrációs ellenállás méréseket a 3T System rétegindikátorral kezelésenként 5 ismétlésben végeztük 50 cm mélységig. A berendezés 1 cm-es
talajrétegenként folyamatosan és összetartozóan méri a talaj nedvességtartalmát
és tömődöttségét, illetve penetrációs ellenállását. A talaj nedvességtartalmát
a szántóföldi vízkapacitás (pF 2,5) százalékban kifejezett részarányaként, a penetrációs ellenállását kPa-ban méri, amit az adatok feldolgozása során MPa-ba váltottunk át. A talajelőkészítés tarlóművelés tárcsával, felületlezárás gyűrűs hengerrel;
az alapművelés középmély szántás, elmunkálás simítóval, a komposzt bedolgozása tárcsával történt.
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3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
3.1. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
A tápelemek közül egyik sem mutat olyan erős hajtás és termésnövelő hatást, mint
a nitrogén, és a hiányában fellépő növekedésgátlás is a legjelentősebb. A növényi
hormonokkal kölcsönhatásban képes a növény megfelelő nagyságú asszimilációs
felületet kialakítani, magas klorofill tartalommal, ami előfeltétele a szénhidrát
vegyületek képzésének. (Debreczeni, 1999).
Az elvégzett vizsgálatok alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a kukorica vegetatív fejlődésére (a kelés és a virágzás közötti időszak), növekedés ütemére,
növénymagasságra és a levélterület indexre (LAI, amely megadja az asszimilációs
felület méretét és a fényadaptációt, hiszen ez a növényenkénti levélterület (LA) és
a tenyészterület (P) közötti arány) az (2. ábra) a komposztkezelések nem voltak szignifikáns hatással. Mivel ásványi trágyát nem juttattunk ki a kísérletben, elmondható, hogy
az alkalmazott komposztok önmagukban nem képesek erre a paraméterre mérhető
hatást gyakorolni. A növényeken a korai öregedés tüneteit nem lehetett felfedezni, tehát
a talajban műtrágyázás nélkül is volt a növények fejlődéséhez elegendő nitrogén.
2. ábra: Kukorica levélterület index
Figure 2 LAI of maize

Forrás: Saját szerkesztés saját vizsgálat alapján
Magyarázat: 8 t ha -1 (B1, G1), 15 t ha-1 (B2, G2), 24 t ha-1 (B3, G3)
K: kontroll, B: bécsi komposzt, G: győri komposzt

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a komposztkezelések
a makroelemek tekintetében csak a nitrogén tartalomnál fejtettek ki hatást (0,1%-os
összes nitrogén tartalom növekedés), de ez nem tekinthető szignifikáns különbségT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3
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nek. A mikroelemeknél a kontrollhoz viszonyítva bármely komposztnál, bármely
dózisban az elem-tartalom növekedését figyeltük meg. A növényminták vastartalma a kontrollhoz viszonyítva, melyben 94,2 mg/kg sz.a. (szárazanyag) értéket
mértünk, a kezelésekben 111,089–116,6 mg/kg sz.a. értékig emelkedett. A legnagyobb emelkedés a G3 kezelésben, a legkisebb mértékű a B1 kezelésben volt
mérhető. A mangán tartalomnál is hasonló emelkedés volt tapasztalható a kontrollhoz viszonyítva (57,038 mg/kg sz.a.). A B1 kezelésben 69,556 mg/kg sz.a., a G3
kezelésben 68,088 mg/kg sz.a. mangán tartalmat mértünk. A vas és a mangán
egyaránt esszenciális mikroelem. A vasnak legnagyobb szerepe a fotoszintézisben, a légzésben és az oxidációs-redukciós folyamatokban van. A mangán számos
enzimreakciót aktivál a citromsavciklusban, de a vashoz hasonlóan szerepet játszik
a fotoszintézisben és az oxidációs-redukciós folyamatokban.
A legnagyobb mértékű növekedést a cinktartalomnál tapasztaltuk a győri
komposzt alkalmazásakor (3. ábra). Ez előrevetítheti annak a lehetőségét, hogy
a mikroelem hiányos talajokon különösen kedvező hatású lehet a komposzt alkalmazása, hiszen a cink a növény szervezetében fontos enzim-aktivátor, szerepet játszik
a nitrogén anyagcserében, valamint funkcionális szerepet tölt be az auxin szintézisben, tehát a hajtásnövekedéshez nélkülözhetetlen. Ezen kívül esetleges humánvagy állategészségtani hatása is lehet a komposzttrágyázásnak, hiszen a természetes forrásból származó mikroelemek bevitelének az élettani hatása kedvezőbb.
3. ábra: A kukorica cink tartalma
Figure 3 Zn content of maize

Forrás: Saját szerkesztés saját vizsgálat alapján
Magyarázat: 8 t ha -1 (B1, G1), 15 t ha-1 (B2, G2), 24 t ha-1 (B3, G3)
K: kontroll, B: bécsi komposzt, G: győri komposzt

Vizsgáltuk a komposzt utóhatását a tavaszi árpa növényen is. A mért
paraméterek közül (betakarításkori nedvességtartalom %, termésmennyiség
13 6
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t/ha és hektolitertömeg kg) a hektolitertömegnél (ami száz liter mennyiségű
gabona tömege) tapasztaltuk a kezelések szignifikáns hatását (4. ábra). A mért
paraméterből következtetni lehet a betakarított szemtermés minőségére, hiszen
a hektolitertömeget befolyásolja a szemek alakja, teltsége, a szemnagyság,
a szemek sűrűsége, valamint nedvességtartalma. A hektolitertömegből következtetni lehet a gabonából kinyerhető liszt mennyiségére és a nagyobb hektolitertömeg általában jobb minőséget is előre jelez.
4. ábra: Tavaszi árpa hektolitertömege
Figure 4 Mass per storage volume of barley

Forrás: Saját szerkesztés saját vizsgálat alapján
Magyarázat: 8 t ha -1 (B1, G1), 15 t ha-1 (B2, G2), 24 t ha-1 (B3, G3)
K: kontroll, B: bécsi komposzt, G: győri komposzt

Az elvégzett penetrációs ellenállás mérések alapján megállapítható, hogy
az ismételt tárcsás művelés hatására a felső 10 cm-es talajrétegben szinte mindenhol megtalálható az ún. tárcsatalp réteg, hiszen már ebben a mélységben eléri,
illetve meghaladja az ellenállás a kritikus 2,5–3,0 MPa értéket. Mivel ez a tömör
réteg a felszínhez nagyon közel helyezkedik el, a magágykészítés sikerét döntően
befolyásolhatja. Művelésekor a talaj szerkezete romlik, porképzéssel kell
számolni, valamint a talaj vízelvezető képessége is csökken.
Az alapművelés mélységében minden kezelésnél és mindegyik területen találunk művelőtalp réteget, mely a gyökérzet növekedésére, a növények tápanyag- és
vízfelvételére is káros hatással lehet a talajszerkezet romlásán keresztül. A tömörödés során jellegzetesen kialakuló lemezes talajszerkezet a növényi gyökerek számára nehezen átjárható, valamint a nedvesség beszivárgási sebessége
lényegesen kisebb, mint kedvező morzsás szerkezetű talajállapot mellett.
A nedvességforgalom kedvezőtlenné válása a kijuttatott komposztok mineralizáT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3
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ciójára is káros hatással lehetett, ezért azok tápanyagszolgáltató-képessége lényegesen kisebb lehetett a vártnál.
Az erő- és munkagépek tömegéből adódó tömörödés káros hatása is megfigyelhető a kísérleti területeken, tehát a talaj mélyebb rétegei sincsenek jó állapotban.
Ez azért is jelentős, mivel a kukorica átlagos gyökerezési mélysége 100 cm. Azaz,
ha már a felső 50 cm-es talajrétegben három károsan tömörödött réteget is találunk, akkor a talajállapot nem tekinthető a kukorica termesztése szempontjából
kedvezőnek, és ezen sajnos a komposzt kijuttatása sem segít, bármilyen dózisban
alkalmazzuk is (5. ábra). Ezt a problémát mélyműveléssel (mélyszántás, vagy
középmély lazítózás) lehetne megszüntetni és ez után a beavatkozás után már
lehetne számítani arra, hogy regenerálódik a talaj és a kijuttatott szervestrágya (pl.:
komposzt) ki tudja fejteni a szerkezet stabilizálásában, a víggazdálkodás javításában és a szervesanyag-mérleg javításában pozitív hatását. Amennyiben a károsan
tömörödött rétegek átmunkálása nem történik meg, konzerváljuk a talajállapot
hibát és hiába várjuk a kijuttatott trágyaszerek hatását.
5. ábra: A talaj penetrációs ellenállása
Figure 5 Penetration resistance of soil

Forrás: Saját szerkesztés saját vizsgálat alapján

3.2. A VIZSGÁLATOK ALAPJÁN LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK
ÉS JAVASLATOK
A szántóföldi kísérlet eredményeiből látszik, hogy tömörödés megszüntetése
nélkül a komposzt alkalmazásától nem várhatunk látványos pozitív hatást sem
a termesztett növények fejlődése, sem a termés mennyiségi és minőségi paraméterei vonatkozásában.
13 8
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Ez újabb bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy az okszerű talajművelés,
a talajállapot hibák felszámolása, a talaj szerkezetének megóvása kulcsfontosságú a termékenység megőrzése, fokozása szempontjából. A vizsgált területen
tapasztalható magas penetrációs ellenállás értékekből egyértelműen látható, hogy
a talajban több, vertikálisan jelentősen megvastagodott és állandósult tömör réteg
található. Ezek a művelőtalp rétegek, ahol a talaj szerkezete jellemzően lemezessé
válik, akadályozzák a vízforgalmat a talajban, hiszen a tömör rétegben a gravitációs pórusok részaránya jelentősen csökken így a beszivárgás sebessége is csökken, vagy bizonyos esetekben szinte teljesen akadályozottá válik. Ugyanakkor
a felszínhez legközelebb eső rétegben nagyobb mennyiségű csapadék felszínre
érkezésekor víztöbblet alakulhat ki, aminek következtében a levegő kiszorul
a talaj pórusaiból, a levegőtlen körülmények pedig kedvezőtlenül hatnak a talaj
biológiai aktivitására, melynek egyenes következménye a szervesanyagok vontatott bomlása, esetlegesen a rothadási folyamatok beindulása. Az ilyen leromlott
állapotban lévő talajoknál a trágyák hatékonysága is csökken, a gyökérzóna gyorsan kiszárad, hiszen a talaj nem tudja kezelni a nedvesség hiányból és többletből
adódó feladatokat. A tömörödött talaj szerkezete a művelés következményeként
– különösen akkor, ha a művelőeszköz megválasztásánál nem veszik figyelembe
a talaj nedvességtartalmát – tovább romolhat (rögösödik, porosodik, cserepesedik).
Ahogy a vizsgálati eredmények is mutatják a szerves trágya (jelen esetben
komposzt) használatától, különösen állandósult talajtömörödés esetében, nem
várhatunk különösebb pozitív hatást. Amennyiben a talajban jelen lévő tömör
rétegeket mélyműveléssel megszüntetjük, akkor is közvetett hatást tapasztalhatunk. A talaj szervesanyag tartalmának növelése, mint ismert, hozzájárul a szerkezet stabilizálásához, javításához és mivel azok elbomlása nyomán humuszanyagok keletkeznek, amelyek vízmegkötő képessége nagy, pozitívan hatnak
a talaj vízgazdálkodására is.
Sajnos a pillanatnyi célok előtérbe helyezése sok esetben elhomályosítja azt
a tényt, hogy a talaj egy feltételesen megújítható erőforrás és szerkezetének
megóvása, javítása, termőképességének megtartása, vagy fokozása komoly odafigyelést igényel. A szerves trágya (pl.: komposzt) kijuttatása, talajba dolgozása jelentős szállítási és egyéb költséggel jár, viszont a termésnövelő hatás nem
azonnali és látványos. Kicsit hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor a gazdálkodók
(különösen az állattartással nem foglalkozók) a szalmára csak úgy tekintenek,
mint értékesíthető anyagra, nem pedig mint értékes szerves és tápanyag forrásra.
Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján mindenképpen javasolható a talajokban fellelhető károsan tömörödött rétegek megszűntetése, az okszerű (a talaj és
a termeszteni kívánt növény igényeit egyaránt figyelembe vevő) talajművelés. Ezzel
együtt, annak érdekében, hogy a talaj termőképessége hosszútávon fenntartható
legyen és a szervesanyag tartalma ne csökkenjen, egyértelműen javasolt a különböző szerves trágyák használata, legyen az komposzt, istállótrágya vagy zöldtrágya.
Érdemes lenne a vizsgálatokat olyan területen újra elvégezni, ahol nem
található meg a tömörödés kártétele, hogy pontosabb képet lehessen kapni
T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3
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a talajra gyakorolt pozitív hatásról. Javasolt lenne ezt a kísérletet hossz távon
fenntartani és különböző műtrágya dózisok alkalmazásával kiegészíteni, hogy
meg lehessen határozni azt az ideális dózist mind a szerves, mind a műtrágyából,
amelynek alkalmazása hosszú távon rentábilis.
A talaj megóvásának fontosságát már egészen korán az oktatási rendszerbe
beépítve hangsúlyozni kell, hiszen csak így várható el, hogy a gazdálkodók tudatosan vállalják a szerves trágyák használatával járó esetleges pillanatnyi többlet terhet
annak érdekében, hogy termőtalajaink még sok nemzedéken keresztül megőrizzék
termőképességüket és biztosítsák az élelmiszer alapanyag előállítás biztos bázisát.

4. ÖSSZEGZÉS
Termőtalajaink védelme, a szervesanyag-készlet csökkenésének mérséklése,
megállítása és a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, valamint
újrahasznosításának kérdése mindannyiunk érdeke. A biológiai úton lebomló,
komposztálható hulladék szántóföldi felhasználása ezen célok elérésének a szolgálatában állhat.
A tanulmányban összefoglalt szántóföldi vizsgálatokkal arra kerestük a választ,
hogy a különböző eredetű és eltérő összetételű komposztok talajba dolgozása milyen
hatást gyakorol a növények vegetatív fejlődésére, minőségi paramétereire, makro- és
mikroelem tartalmára, valamint a talaj mechanikai ellenállására.
A véletlen blokk elrendezésű, négy ismétléses szántóföldi kísérletben a vetett
növények kukorica és tavaszi árpa voltak. A vizsgált komposztok egyike a bécsi
MA48, másik a győri komposztáló üzemben előállított termék volt. A vegetatív
fejlődés nyomon követése érdekében a tenyészidőszak során öt alkalommal mértük
a kukorica magasságát, levelének szélességét és hosszúságát, majd a Montgomeryképlet segítségével levélterület-indexet számoltunk. A növények beltartalmi mutatóinak meghatározása akkreditált laboratóriumban történt. A penetrációs ellenállás
méréseket pedig a termőhelyi talajteszter segítségével mértük.
Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a különböző alapanyagokból (városi zöldhulladék, szennyvíziszap) előállított, eltérő adagokban
kijuttatott komposztok használatuk első három évében adott kísérleti körülmények
között nem fejtenek ki olyan pozitív hatást a termés mennyiségére és minőségére,
amely arra inspirálná a gazdálkodókat, hogy vállalják a komposzt beszerzésével
és talajba dolgozásával jelentkező plusz költségeket. Ezt alátámasztja az is, hogy
a győri komposztáló üzem (elmondásuk alapján) küzd az előállított kertészeti,
szántóföldi, valamint rekultivációs célokra egyaránt felhasználható komposzt
értékesítésével. A talaj penetrációs ellenállására a szakirodalmi forrásokkal összhangban szintén nincs hatással a komposztok használata. A talaj ezen paraméterét
elsősorban a talajművelés mikéntje és a talajon közlekedő gépek terhelése, valamint a természetes talajtulajdonságok határozzák meg. Ezzel együtt a hosszú távú,
közvetett pozitív hatások miatt mégis javasolt alkalmazásuk. Megfelelő marketing
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stratégia és környezeti nevelés nélkül azonban problémás a használat széleskörű
elfogadása és elterjedése.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tanulmány elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú „Innovatív
tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

IRODALOMJEGYZÉK
• Baldi, E.–Cavani, L.–Margon, A.–Quartieri, M.–Sorrenti, G.–Marzadori, C.–Toselli, M.
(2018) Effect of compost application on the dynamics of carbon in a nectarine orchard
ecosystem. Science of The Total Environment, 637–638, pp. 918–925.
• Bazzoffi, P.–Pellegrini, S.–Rocchini, A.–Morandi, M.–Grasselli, O. (1998) The effect of
urban refuse compost and different tractors tires on soil physical properties, soil erosion
and maize yield. Soil Tillage Research, 48, pp. 275–286.
• Bengough, A. G.–Mullins, C. E. (1990) Mechanical impedance to root growth, a review of
experimental techniques and root growth responses. Journal of soil Science 41, pp. 341–358.
• Birkás M. (1995) Energiatakarékos, talajvédő és kímélő talajművelés. Egyetemi jegyzet. ATE, Gödöllő
• Birkás M. (1997) A talajlazítás szükségességének okai és technológiai feltételei. Kutatási
és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő.
• Birkás M.–Szemők A. (1999) Talajállapothibák és orvoslásuk. Gyakorlati Agrofórum, 10,
7, 19–22.
• Booth, D. B.–Jackson, C. R. (1997) Urbanization of aquatic systems: degradation
thresholds, stormwater detection, and the limits of mitigation. Journal of the American
Water Resources Association, 33, pp. 1077–1090.
• Brennan, E. B.–Acosta-Martinez, V. (2018) Soil microbia biomass and enzyme data
after six years of cover crop and compost treatments in organic vegetable production.
Data in Brief, 21, pp. 212–227.
• Czupy I.–Vágvölgyi A. (2011) Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti)
hulladékok kezelése és hasznosítása. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest.
• Debreczeni B-né (1999) Növényi tápanyagok. In: Füleky Gy. (szerk.): Tápanyaggazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 30–44.
• Dexter, A. R. (1987) Mechanics of root growth. Plant Soil, 98, pp. 303–312.
• Diggle, A. J. (1988) ROOTMAP – a model in three-dimensional coordinates of the
growth and structure of fibrous root systems. Plant Soil, 105, pp. 169–178.
• Eitzinger, J. (1991) Einflüsse unterschiedlicher Primärbodenbearbeiterungssysteme auf
ausgewählte bodenphysikalische Eigenschaften. Dissertation, Univ. F. Bodenkultur, Wien.
• Farrell, M.–Jones, D.L. (2010) Use of composts in the remediation of heavy metal
contaminated soil. Journal of Hazardous Materials, 175, 1–3, pp. 575–582.
• Forró E. (1998) A komposztálási eljárások biológiai és talajtani alapjai. Öko-Fórum
Alapítvány, Budapest.

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3

141

• Füleky Gy. (1988) A talaj. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.
• Glinski, J.–Lipiec, J. (1990) Soil physical conditions and plant roots. CRC Press, Boca
Raton.
• Győri D. (1984) A talaj termékenysége; A talaj szerkezete és termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
• Kádár I. (1998) Savanyú talajok meszezésének szükségessége teljes körű állami támogatással. In: Schmidt R.–Szakál P. (szerk.): Talajsavanyosodási helyzetkép és megoldások.
PATE-MTK, Mosonmagyaróvár.
• Kemper, W. D.–Steward, B. A.–Porter, L. K. (1971) Effects of compaction on soil nutrient
status. In: Barnes, K. K.–Carleton, W. M.–Taylor, H. M.–Throckmorton, R. I.–Vanden Berg,
G. E. (eds.): Compaction of agricultural soils. ASAE monograph. pp. 178–189.
• Kerényi E. (1990) Környezetvédelem. Műszaki Értelmező Szótár 69. Akadémiai Kiadó.
Budapest. 7–16.
• Kismányoky T. (1993) Szervestrágyázás. In: Nyíri L. (szerk.): Földműveléstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 203–236.
• Kluger, R. (2002) Application Guidelines for Sustainable Use of Compost in the
Agricultural Crop Production. In: Kleine, M.–Bidlingaier, W. (eds.): Biological Waste
Treatment. Erich Schmidt Verlag Gmb, Berlin. pp. 176–189.
• Kocsis I. (2011) Komposztálás, biogáztermelés. Szent István Egyetem, Gödöllő.
• Lima, J. Z.–Raimondi, I. M.–Schalch, V.–Rodriges, V. G. S. (2018) Assessment of the use
of organic compost derived from municipal solid waste for the adsorption of Pb, Zn and
Cd. Journal of Environmental Management, 226, pp. 386–399.
• Lipiec, J.–Arvidsson, J.–Murer, E. (2003) Review of modelling crop growth, movement
of water and chemicals in relation to topsoil and subsoil compaction. Soil and tillage
Research, 73, pp. 15–29.
• Lipiec, J.–Kus, J.–Stowinska-Jurkiewicz, A.–Nosalewicz, A. (2006) Soil porosity and
water infiltration as influenced by tillage methods. Soil Tillage Reserch, 89, 2, pp. 210–220.
• Maier, R. M. (2009) Microorganisms and Organic Pollutants. In: Maier, R. M.–Pepper,
I. L.–Gebra, C. P. (2009) Environmental Microbiology (Second Edition). London. Elsevier
Inc. 387–419.
• Mehta, C. M.–Palni, U.–Franke-Whittle, I. H.–Sharma, A. K. (2014) Compost: Its role,
mechanism and impact on reducing soil-borne plant diseases. Waste Management, 34,
3, pp. 607–622.
• Németh T. (2002) Agrokémia jelentősége a többfunkciós növénytermesztésben. In: 50
éves az Acta Agronomica Hungarica. A növénytermesztés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságban, Jubileumi tudományos ülés, Martonvásár. 27–37.
• Olson, N. C.–Gulliver, J. S.–Nieber, J. L.–Kayhanian, M. (2013) Remediation to improve
infiltration into compact soil. Journal of Environmental Management. 117, pp. 85–95.
• Ouwerkerk, C. van–Soane, B. D. (1994) Soil compaction problems in world Agriculture.
In.: Soane, B. D.–Ouwererk, C. van (eds.): Soil compaction in crop production. Elsevier
Science B.V. Amsterdam. pp. 1–21.
• Pabin, J.–Lipiec, J.–Wlodek, S.–Biskupski, A.–Kaus, A. (1998) Critical soil bulk density
and strength for pea seeding rot growth as related to other soil factors. Soil and Tillage
Research, 46, pp. 203–208.
• Schafer-Landefeld, L.–Brandhuber, R.–Fenner, S.–Koch, H.-J.–Stockfisch, N. (2004)
Effects of agricultural machinery with high axle load on soil properties of normally
managed fields. Soil Tillage Research, 75, pp. 75–86.
14 2

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3

• Schmid, C. J.–Murphy, J.A. – Murphy, S. (2017) Effect of tillage and compost
amendment on turfgrass establishment on a compacted sandy loam. Journal of Soil and
Water Conservation, 72, pp. 55–64.
• Schmidt R.–Szakál P.–Kerekes G.–Bene L. (1998) A talajok tömörödöttségének vizsgálata művelőutas cukorrépa-termesztési technológia alkalmazása esetén. Cukorrépa,
XVI, 1, 8–14.
• Shestak, C. J.–Busse, M. D. (2005) Compaction alters physical but not biological
indices of soil health. Soil Science Society of America Journal, 69, pp. 236–246.
• Somerville, P. D.–May, P. B.–Livesley, S. J. (2018) Effects of deep tillage and municipal
green waste compost amendments on soil properties and growth in compacted urban
soils. Journal of Environmental Management, 227, pp. 365–374.
• Sumono-Loka, S. P.–Nasution, D. L. S. (2018) Revamping of entisol soil physical
characteristics with compost treatment. IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 122, 1, art. no. 012090
• Siyal, A. G.–Oad, F. C.–SamoZia-Ul-Hassan, M. A.–Oad, N-L. (2002) Effect of compactions
on infiltration characteristics of soil. Asian Journal of Plant Sciences, 1, pp. 3–4.
• Tóth Z.–Beke D. (2003) Tillage and Rotation Effect on the Physical Condition of Soil.
Soil Management for Sustainability. In: Tullberg, J.–Hoogmoed, W. (eds.): Proceedings of
the 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Research Organisation. 13-18
July. The University of Quesland, Bribane, Australia. pp. 1259–1264.
• Várallyay Gy. (1999) A talajfizika gyakorlati alkalmazásai a fenntartható talajhasználatban. Gyakorlati Agrofórum, 10, 7, 4–7.
• Várallyay Gy. (2000) A korszerű agrár-környezetvédelem talajtani alapjai. In: XIV.
Országos Környezetvédelmi Konferencia. Siófok. 105–115.
• Várallyay Gy. (2002) A talaj multi funkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható
mezőgazdaságában. In: 50 éves az Acta Agronomica Hungarica. A növénytermesztés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában. Jubileumi tudományos ülés,
Martonvásár. 13–25.
• Várallyay Gy. (2003) Növényi tápanyagellátás és a talaj vízgazdálkodása.. In: Csorba Zs.–
Jolánkai P.–Szöllősi G. Proceedings. III. Növénytermesztési Tudományos Nap, Gödöllő. 7–15.
• Varga L.–Avarosiné Krönung L.–Alexa L.–Brányi E. (1999) Kommunális szennyvíziszap ártalmatlanítása komposztálással. Döntéselkészítő tanulmány.
• Vermes L. (1998) Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó,
Budapest.
• Vermes L. (2005) Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Szaktudás Kiadó Ház Zrt.
• Violin, C. R.–Cada, P.–Sudduth, E. B.–Hassert, B. A.–Penrose, D. L.–Bernhardt, E. S.
(2011) Effects of urbanisation and urban stream restoration on the physical and biological
structure of stream ecosystems. Ecological Applications, 21, pp. 1932–1949.
• Woltemade, C. J. (2010) Impact of residential soil disturbance on infiltration rate and
stormwater runoff. Journal of the American Water Resources Association, 46, pp. 700–711.

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 1 2 7-14 3

14 3

FERENCZI BALÁZS – NÉMETH PÉTER

Műhely rendszerű termelés anyagmozgatási
igényeinek sajátosságai
Specifications of material handling needs of
functional production system
Absztrakt
A funkcionális elrendezésű termelési rendszerek előnye, hogy rendkívül rugalmas gyártási tevékenységet tesznek lehetővé. Anyagmozgatási igényük más termelési rendszerekkel összehasonlítva ugyanakkor magasabb és kevésbé kiszámítható. A rendszer speciális
körülményein keresztül a kiszolgálási színvonal és a termelési rendszer veszteségei közötti
összefüggést vizsgáljuk. A termelő berendezés ciklusideje meghatározó a kiszolgálási
igény szempontjából. A szűkös erőforrások szakirodalmának feldolgozása után bevezetésre került a tartalékidő fogalma és képletek készültek az egyes gyártó berendezések
várakozási költségének meghatározására. Ezzel kiszámolható, hogy egy adott gyártó
berendezés adott körülmények között milyen mértékű gyártási veszteséget fog szenvedni,
az anyagmozgatási rendszer követeztében. Ennek jelentősége, hogy közvetlen kapcsolat
teremthető az anyagmozgatási tevékenység sajátosságai és a gyártási tevékenység veszteségei között. Az elemzés alapján a gyártó berendezésnél külön anyagmozgatási egységben
elhelyezett puffer nagyban csökkenti a kiszolgálás miatti gépállás veszteségek költségeit.
Amennyiben az adott gyártó berendezés terhelése és a teljes gyártási rendszer terhelése
között különbség van, az így kialakuló tartalékidő valós költség növekedés nélkül felhasználható az anyagmozgatási feladatok elvégzésére.
Kulcsszavak: funkcionális elrendezés, műhely rendszer, anyagmozgatás, kiszolgálás, szűk
keresztmetszetek
Abstract
The main advantage of functional production systems is the capability to enable flexible
production processes. That being said the material handling needs are higher and less
predictable than by other production systems. The connection between service level and
production system losses is examined. The cycle time of the production equipment is the
main factor for the service level. After reviewing the literature of bottleneck resources,
various spare time definitions and a formula for determining the waiting cost of a given
production system introduced. Using this method the losses of the given production
equipment due to material handling can be calculated. The significance of this is that
a direct connection can be made between the service level of the material handling activity
and the losses of the manufacturing activity. According to the analysis, a buffer placed in
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a separate material handling unit at the manufacturing machine greatly reduces the cost
of machine stand losses. If there is a difference between the load of a given production
equipment and the load of the entire production system, the resulting spare time can be
used for material handling tasks without increasing the real cost.
Keywords: functional production system, job shop, material handling, service level, bottle
neck

BEVEZETÉS
A műhely rendszerű, vagy más néven funkcionális elrendezésű gyártás az ipari
gyártó rendszerek közül a legrugalmasabb működést teszi lehetővé. Ebben
a termelési rendszerben a gyártó eszközök az alkalmazott technológia szerint
kerülnek csoportosításra, a munkadarabok pedig a technológia sorrendnek
megfelelően mozognak a gyártó eszközök között. Ez a rendszer lehetővé teszi,
hogy a szaktudás az egyes műhelyekben koncentrálódjon, illetve, hogy az üzem
a változó vevői igényekre rugalmasan reagáljon, ugyanakkor a gyártó berendezések kihasználtsága erősen eltérő lehet. Emiatt a rendszerben változó helyeken
szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki. A szűk keresztmetszetek meghatározzák
a teljes rendszer átbocsátási képességét, ezért ezek folyamatos termelési feladattal és alapanyaggal történő ellátásáról a termelési terv kialakítása és végrehajtása során gondoskodni szükséges.
Ellentétben a folyamatos rendszerű gyártással, ahol a termelési struktúra összehangolt, kiegyenlített elemekből áll, és az anyagmozgató rendszer
szerves, összehangolt része a teljes termelő struktúrának, a műhely rendszerű
termelés esetén a termelési és az anyagmozgatási rendszer elkülönül egymástól, és általában univerzális anyagmozgató eszközökkel kerül megvalósításra.
Az anyagmozgatási feladatok beékelődnek a gyártási feladatok közé, ezért azokat
a gyártási feladatok műveleteinek is lehet tekinteni. Ugyanakkor a hatékonyság és
a szinergiák kihasználása érdekében az anyagmozgatási tevékenység szervezése
jellemzően több műhely anyagmozgatási feladatait öleli fel. Ezért az anyagmozgatási rendszer egy, a gyártással együttműködő és arra jelentős hatást gyakorló, de
külön vezérelt alrendszerként jelenik meg, melyet mind teljesítmény, mind költség oldalról össze kell hangolni a teljes gyártási rendszerrel. Az anyagmozgatási
tevékenység tervezése és szervezése során tekintettel kell lenni a szűk keresztmetszetek kiemelt ellátására.
A tanulmányban az anyagmozgató rendszer és a műhely rendszerű termelés
eltérő terheltségű berendezéseinek kapcsolatát vizsgáljuk. Vizsgálatunk az egyes
munkahelyek logisztikai kiszolgálási igényén alapul és ebből vonunk le következtetéseket a teljes rendszerre vonatkozóan.
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1. AZ ANYAGMOZGATÓ ESZKÖZÖK SZÁMÁNAK
MEGHATÁROZÁSA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
A termelési és anyagmozgatási tevékenység optimalizálása jellemzően két
fázisban történik. Az első fázis a gyár tervezési szakaszában történik, amikor
a műhelyek helye még szabadon választható. Ekkor azok egymáshoz viszonyított
elrendezésével minimalizálható a tervezett működéshez szükséges anyagmozgatási teljesítmény igény (Tarigan–Ambarita, 2018; Abad, 2018). A döntésekre hatást
gyakorolhatnak a rendelkezésre álló anyagmozgatási technológiák, illetve azok
fajlagos költségei is, ezért ebben a fázisban kerül meghatározásra az anyagmozgató rendszer tervezett működése és eszközparkja.
A második fázisban az operatív működést vizsgálva a költségek és hatások összességét elemezve kerülnek kialakításra az anyagmozgatást vezérlő
szabályrendszerek és az optimális működéshez szükséges flottaméret is.
A műhely rendszerű termelés logisztikájának szervezésekor jelentkező egyik
nehézség a rendszer optimális működéséhez szükséges anyagmozgató eszközök
számának meghatározása. A probléma kezelésére, melyet a szakirodalom „Fleet
size estimation” kulcsszó alatt tárgyal, megkülönböztethetőek az analitikus és
a szimulációs módszerek (Rajotia et al., 1998; Chawla et al., 2018).
Az analitikus módszerek többféle megközelítést alkalmazhatnak: a termelés
ellátásához szükséges anyagmozgatási teljesítményből kiindulva, majd a bizonytalansági faktorokkal és az üres futásokkal közelítve (Egbelu, 1987), vagy a meglévő
flotta mért terheltségből kiindulva (Maxwell–Muckstadt, 1982). Gazdasági alapú
analitikus megközelítés az összköltség és az anyagmozgató flotta összteljesítménye közötti összefüggések vizsgálata (Rajotia et al., 1998). Optimalizálási szempont
lehet a készlettartás költsége és az anyagmozgató eszközök költségének minimalizálása. (Koo et al., 2004). Kidolgozásra kerültek gazdasági megközelítésű számítási
metódusok, amelyek az anyagmozgató géppark mérete és költsége, illetve az ezzel
összefüggésben álló kiszolgálási színvonal miatti termelés kiesés költsége közötti
gazdasági optimum keresésen alapulnak. Egyes módszerek átlagolt, egységes
bemeneti paraméterekkel kalkulálnak (Prezenszki, 1997), és vannak egyedi, termék
vagy berendezés sajátosságokat is kezelni képes módszerek is (Raman et al., 2008),
melyek rendkívül komplex modellek alapján dolgoznak.
A korszerű szimulációs módszerek pontosabb, átláthatóbb eredményt adnak,
illetve a változó körülmények és követelmények könnyen beépíthetőek. Ugyanakkor ezek hátránya az analitikus megközelítéshez képest, hogy hosszabb idő elkészíteni őket, illetve valamilyen szimulációs rendszer meglétét és alapos ismeretét
igényelik (Valmiki et al., 2018).
Általánosan az optimalizációs problémákra alkalmazhatóak a gépi tanuláson
alapuló mesterséges intelligencia megoldások, melyek az emberi elme
számára átláthatatlanul nagy adattömegből vett összefüggéseket is kezelni
tudnak, illetve jó közelítéssel előrejelzik az eseményeket (Németh et al., 2016).
Ezek a sokoldalú módszerek, mint például a neurális hálózatok vagy a fuzzy
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logikán alapuló kalkulációk, a tudomány számos területén alkalmazhatóak.
(Gupta, 2017) és az adott terület kutatói speciálisan adaptálják az általuk megoldandó problémákra (Bilkay et al., 2004; Lilik et al., 2018).

2. ÖSSZEFÜGGÉS AZ ANYAGMOZGATÓ ESZKÖZÖK
SZÁMA ÉS A GYÁRTÓ ESZKÖZÖK VÁRAKOZÁSI IDEJE
KÖZÖTT
Az ipari tapasztalatok alapján a műhely rendszerű termelési egységek logisztikai
kiszolgálásának problémája annak köszönhető, hogy az egyes termelő berendezések gyakran egymástól függetlenül, a saját ciklusidejük szerint termelnek. Emiatt
egy időben akár több gyártó berendezés kiszolgálási igénye is felmerülhet, több,
mint amennyi anyagmozgató eszköz rendelkezésre áll. A logisztikai kiszolgáló
rendszer nem lesz képes minden igényre azonnal reagálni, tehát egyes gyártó berendezéseknek várniuk kell a kiszolgálásra, ezért az elméleti kapacitáshoz képest veszteség várható. Ez a veszteség, mint időegységre eső fajlagos költség, gyártó berendezésenként számszerűsítendő, melynek összetevői többek között a gyártóeszköz
kezelőjének bére, az üzemi általános költség és az elmaradt haszon is.
A gyártóeszközök várakozási költségét befolyásolja az is, hogy az adott
gyártóeszköz milyen mértékben van terhelve. Valós veszteséget az jelent, hogy
ha a gyártóeszköz állása hatással van a teljes rendszer kibocsájtására, illetve egy
alacsonyan terhelt gyártó berendezés magas színvonalú és költséges kiszolgálása nem jelent valós eredményt a rendszer egésze szempontjából.
A várakozási költség csökkentését az anyagmozgató eszközök számának növelésével lehet elérni. Ugyanakkor az anyagmozgató eszközök számának növelése
szintén költség tényezőként jelentkezik. Az anyagmozgató eszközök költségei
az eszköz bérleti vagy amortizációs költsége, a használatarányos és fix karbantartási költsége, a gépkezelő bérköltsége illetve az üzemanyag költségek. Ezek alapján felírható egy összköltség függvény, ami a rendszerben működő anyagmozgató
eszközök számától függ (Prezenszki, 1997).

Ahol:
K(s): összes működési költség
Kvár: gépek várakozási költsége
Kam: anyagmozgatás költsége, egyenesen arányos az anyagmozgató eszközök
számával
Az 1. ábra mutatja a képlet alapján az anyagmozgató eszközök és a gyártó
berendezések várakozási költség függvényeit és az összköltség függvény alakját.
Az anyagmozgató eszközök száma az alábbi határok között mozoghat:
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• Nmin: az a targonca szám, ami alatt az üzemi kiszolgálási feladathoz kapcsolódó anyagáramlási teljesítmény nem végezhető el. Ez a szükséges teljesítmény már a tervezési fázisban meghatározható, és az anyagmozgató eszközök kapacitásának teljes kihasználását eredményezi. A szükséges minimális
anyagmozgató eszközszámot a teljes anyagmozgatási igény (pl. tonnakilométerben kifejezve) és az egy anyagmozgató eszköz időszak alatti teljesítményének hányadosa adja.
• Nmax: a maximális targoncaszám, ami megegyezik a kiszolgálandó gyártó
berendezések számával. Ez egy olyan robosztus megoldás, ahol minden
egyes gyártó berendezéshez hozzárendelnek egy anyagmozgató eszközt.
Ebben az esetben a gyártó eszközök kapacitását az anyagmozgató eszközök
száma nem befolyásolja.
Az anyagmozgató eszközök költségének függvénye lineárisan emelkedik
a targonca mennyiséggel arányosan. Ennek során feltételezzük, hogy azonos
típusú és költségű targoncák állnak alkalmazásban és a költséget a kihasználtság
nem befolyásolja. Az optimum pont ez alapján annál a targonca számnál található, ahol a két függvény összegének minimumpontja van.
1. ábra: Az anyagmozgatási költség és a gyártó berendezések várakozási költségei
az anyagmozgató berendezések számának függvényében
Figure 1 The material handling costs and the waiting costs of the production equipment,
depending on the number of material handling equipment

Forrás: Saját szerkesztés
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Az anyagmozgató eszközök számával összefüggő várakozási költség számítására a szakirodalmi kutatásaink alapján nem találtunk egzakt, a műhely rendszerű termeléshez igazodó módszert. Ezért célunk megvizsgálni a műhely rendszerű gyártás szervezési és anyagmozgatási kiszolgálásának sajátosságait és ez
alapján számítási módszert felállítani.

3. MŰHELY RENDSZERŰ TERMELÉS LOGISZTIKAI
SAJÁTOSSÁGAI
A műhely rendszerű termelés operatív anyagmozgatási kiszolgálásra jellemző,
hogy általában univerzális, de az üzem által gyártandó termékek tömeg- és méretjellemzőihez igazodó anyagmozgató berendezéseket igényel. Ezek lehetnek
egyszerű kézi anyagmozgató eszközök, melyekkel a megmunkáló berendezések
kezelői végzik el a műhelyen belüli és a műhelyek közötti anyagmozgatási feladatokat. Amennyiben az üzem mérete, a műhelyek távolsága illetve a gyártandó
termékek tömege ezt indokolja, nagy teherbírású és költséges anyagmozgató
eszközöket és azok szakképzett kezelőit szükséges fenntartani. Ebben az esetben
az anyagmozgatás szervezése már külön specializált szervezetet igényelhet, ami
akár több műhely anyagmozgatási igényeit együttesen kezeli.
Megfogalmazható, hogy a termelő berendezések közvetlen logisztikai kiszolgálása hatással van azok termelő tevékenységgel tölthető idejére. A kiszolgálási
színvonal és ezzel az üzemi teljesítmény egyik meghatározó tényezője az anyagmozgató eszközök száma, ugyanakkor azok költsége negatív irányba befolyásolja a teljes vállalat gazdasági teljesítményét. Minden gazdasági profitra törekedő vállalat elemi érdeke, hogy a költségeit optimalizálja. Ebben az esetben
két, egymástól független vezérlésű, mégis egymásra hatást gyakoroló rendszert
szükséges összehangolni. Ezek alapján az anyagmozgatási tevékenység szerves
és elválaszthatatlan része a termelési folyamatoknak.

3.1. A SZŰK KERESZTMETSZETEK HATÁSA
A műhely rendszerű termelés egy másik sajátossága, hogy a termelési programnak megfelelően egyes gyártó berendezések alacsonyan, míg mások magasan
vannak terhelve. Minden rendszer esetében, a rendszer leglassabb eleme határozza meg a teljes rendszer sebességét. A termelési rendszerek esetében a szűk
keretmetszet jelenti a teljes kibocsájtási képességet.
A szakirodalomban a „Theory of constraints” témakör alatt tárgyaltak fejtik
ki a termelési rendszerek szűk keresztmetszeteinek hatását a teljes rendszerre és
azokat a stratégiákat, amelyek a szűk keresztmetszetek hatását minimalizálják
(Goldratt, 1990). Mahmoud ezeket az elveket alkalmazta az Optimized production
technology (OPT) rendszerről szóló munkájában (Mahmoud, 2015, 1–4)
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• „Egy erőforrás alkalmazása és kihasználása nem ugyan azt jelenti. Nem nyereség az, hogyha egy nem kihasznált erőforrás készletet épít a szűk keresztmetszet előtt.
• Egy órás veszteség a szűk keresztmetszeten egy órás veszteség a teljes rendszer számára.
• 1 óra megtakarítás a nem szűk keresztmetszeten nem valóságos megtakarítás.
• Nem állhat elő az a helyzet, amikor a szűk keresztmetszet anyaghiány miatt áll.
• A szállítási mennyiség és a gyártási mennyiség nem szükségszerűen egyenlő.
A szállítási egységet rugalmasan kell meghatározni.
• A gyártási egység nem szükségszerűen egyezik meg gyártási lépésenként.
Természetesen a szűk keresztmetszet gyártási egységéhez minden továbbinak alkalmazkodnia kell.
• Az áramlást szükséges kiegyenlíteni, nem a kapacitást.
• A rendszer teljes optimuma nem egyezik meg a helyi optimumok egészével.”
A fenti logika tehát egyértelműen a termelési feladatok meghatározása során
a szűk keresztmetszetek szünet- és késlekedés nélküli kiszolgálását tartja a termelési cél elérése érdekében legfontosabb teendőnek, és másodlagosnak a kapacitás
tartalékkal rendelkező keresztmetszetekét. Tekintve, hogy az anyagmozgatási
feladatok a gyártási feladatok közé ékelődnek, ezért ugyanazokat a szabályokat és
elveket szükséges rájuk is alkalmazni, mint a fizikai megmunkálással járó műveletekre. A szűk keresztmetszetek az anyagmozgatási feladatok végrehajtását is befolyásolják. Amennyiben az anyagmozgatási kiszolgálás hiánya veszteséget okoz
a szűk keresztmetszet során, azt a rendszer teljes veszteségeként kell értelmezni.
A nem szűk keresztmetszetet jelentő berendezések kiszolgálási színvonalát pedig
olyan alacsonyra lehetséges venni, hogy az a teljes rendszer szempontjából még
ne okozzon veszteséget.
Az egyes gyártó eszközök termelési kapacitásának kihasználását a kapacitás index adja meg, ami az egyes berendezések összesített terhelt gépórájának és
a produktív idő alap hányadosa, százalékban kifejezve 0 és 100 közé eső érték.
Az egyes gépek mindenkori kihasználási színvonalát adja meg (Kovács et al., 2012).
Ez alapján a termelési rendszert alkotó gépekre meghatározható a terheltség
értéke. A 2. ábra mutatja egy fiktív gyártó berendezésekből álló rendszer terheltségi mutatószámait.
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2. ábra: Példa egy műhely rendszerű gyártás terheltségi viszonyaira és a
szűk keresztmetszetre
Figure 2 Example of equipment load conditions and bottlenecks in job-shop production

Forrás: Saját szerkesztés

A legmagasabb terheltségű gép jelenti a teljes kibocsájtás szűk keresztmetszetét (az ábrán az 5. gép). A többi berendezés esetében az adott gép terheltsége és
a szűk keresztmetszetű gép terheltsége közötti különbség mutatja, hogy az adott
berendezés milyen mértékű hatással van a szűk keresztmetszetet jelentő gépre.
Amennyiben ez az érték alacsony vagy 0 (tehát az adott gép maga a szűk keresztmetszet), a kiszolgálását előre kell sorolni. Ha az érték magas, akkor az adott
berendezés kiszolgálásának ideje hátra sorolható, nem lesz hatása a gyártási
rendszer teljes kibocsájtásra. Ez alapján kimondható, hogy az egyes gyártó berendezések kihasználtság szerinti csökkenő sorrendbe rendezése a kiszolgálás prioritási sorrendet is megadja.
Az adott berendezés esetében az adott gép terheltsége és a szűk keresztmetszetű gép terheltsége közötti különbség szorozva az idő alappal továbbá azt is
megadja, hogy az adott gyártó berendezés mekkora tartalékidővel rendelkezik
úgy, hogy ne befolyásolja a szűk kapacitást és ezzel a teljes rendszert.

15 2

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 14 5 -161

3.2. EGY ADOTT MUNKAHELY LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSÁNAK
JELLEMZŐI A MŰHELY RENDSZERŰ TERMELÉS SORÁN
A műhely rendszerű termelés esetén a logisztikai kiszolgálás alatt a gyártó
berendezések alapanyaggal történő ellátását és az elkészült munkadarabok elszállítását értjük. A munkadarabok jellemzően anyag tároló eszközökön (raklap, láda,
kaloda stb.) kerülnek elhelyezésre és mozgatásra. A gyártás technológia tervezés
során történik meg annak kialakítása, hogy milyen anyag tároló eszközön történik
a termékek munkahelyek közötti továbbítása
Vizsgálatunkban azt a struktúrát elemezzük, amikor a gyártó berendezést kezelő dolgozó a gyártó berendezés elé helyezett anyag tároló eszközből
maga emeli be és ki a munkadarabot a gyártó berendezésbe (kézzel vagy daru
segítségével). Az anyag tároló eszköz mozgatását viszont csak az anyagmozgatást
végző szervezet tudja elvégezni. A 3. ábra mutatja ennek sematikus ábráját.
3. ábra: A munkahelyi anyagmozgatás sematikus vázlata
Figure 3 Schematic sketch of workplace material handling

Forrás: Saját szerkesztés

Az anyagtároló eszközön méret és tömegtől függő számú, de minimum egy
munkadarab helyezhető el, tehát az egyes munkahelyeknél jelentkező anyagmozgatási igények gyakorisága az adott berendezés termelési ciklusidejétől és az egy
tároló eszközbe helyezett munkadarabok számától függ. Az anyagmozgatási
igények jelentkezését a továbbiakban hívásnak nevezzük. A hívás az értelmezésünk szerint az a diszkrét momentum, amikortól az adott gyártó berendezésnél
a láda cseréje megkezdhető, tehát a láda iránytól függően vagy tele van, vagy üres.
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Ahol:
Thív (i): Hívási időköz
Tcikl (i) A termelő berendezés ciklusideje
Nem (n): Egy tároló eszközben elhelyezett munkadarabok száma
A 4. ábra mutatja a munkahely mellé helyezett alapanyagot tartalmazó
eszközön található készletet és az idő függvényében a kiszolgálási szakaszokat.
Az anyagtároló eszközön a készlet folyamatosan csökken a munkahely ciklusidejének függvényében. Amikor az utolsó munkarab is kikerült a tároló eszközből,
a hívás megtörténik és amennyiben egy ciklusidőn belül megtörténik a kiszolgálás, a munkahely termelése zavartalan lesz. Amennyiben a kiszolgálás ideje
hosszabb, mint a ciklusidő, a munkahelyen várakozás alakul ki. A későbbiekben
a hívástól a berendezés megállásig eltelő időt nyitott időnek nevezzük. Amennyiben a munkahely mellett egyetlen ládát lehet elhelyezni, a nyitott idő megegyezik
a ciklusidővel.
4. ábra: Egy adott munkahelyen található alapanyag készlet alakulása és a kiszolgálási
szakaszok (egy anyagtároló láda estén)
Figure 4 The inventory of raw material at a particular workplace and the service stages (in
the case of one storage container)

Forrás: Saját szerkesztés

Amennyiben a munkahely mellett kettő, vagy több láda helyezhető el, a nyitott
idő hosszabb lesz, ezáltal a termelési rendszer és az anyagmozgatási rendszer
15 4
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egymástól való függése csökkenthető. Amennyiben a munkahely mellett 2
darab anyagtároló eszköz helyezkedik el, az első eszköz kiürülésekor a gyártó
berendezést kiszolgáló dolgozó a 2. eszközre vált át, onnan kezdi fogyasztani
az alapanyagot, ezzel a nyitott idő megnyúlik.
A gyártó berendezésenkénti nyitott idő ezek alapján az alábbi képlettel írható le:

Ahol:
Tny (i): Nyitott idő
Tcikl (i) : A termelő berendezés ciklusideje
Ntl (i): A gyártó berendezés mellé helyezett tároló egységek száma
Nem( i): Egy tároló eszközben elhelyezett munkadarabok száma
A képletből következik, hogy amennyiben a gyártó berendezést kiszolgáló
dolgozó által segítség nélkül felhasználható puffer készlet képezhető, az anyagmozgatási kiszolgálás sokkal kisebb mértékben képes befolyásolni a termelési
folyamatokat. A munkahelyeken képzett puffer készlet tartási költsége ebben
az esetben növeli az üzemeltetési költségeket, de további vizsgálatot igényel
annak számszerűsítése, hogy ezek hatása összemérhető-e az anyagmozgatási és
várakozási költségekben okozott megtakarítással.
Kiindulva a fent említett OPT (Optimized Production Technology) szemlélet szűk
és nem szűk keresztmetszetre vonatkozó elveiből, az anyagmozgatási tevékenység
szervezése során is szükséges figyelembe venni, hogy az egyes gyártó berendezésnek
mekkora a terheltsége. Egy alacsony terheltségű berendezés esetén a rendszerben
tartalék idő van, tehát a kiszolgálás késése nem jelent valódi költséget.
A szűk keresztmetszetet jelentő gép esetében tartalék idő nincsen, a nyitott
időn túli kiszolgálás azonnal termelés kiesést és ezzel veszteséget generál.
Az egyes gépek terheltségének és a szűk keresztmetszetet jelentő gépek terheltségének különbsége megadja mekkora az az idő tartalék, ami még az egyes kiszolgálások esetében rendelkezésre áll a nyitott időn felül anélkül, hogy veszteség
keletkezne. A gépenként átlagos tartalék idő hívásonként határozandó meg:

Ahol:
Ttart (i): Az adott termelő berendezés hívásonkénti tartalék ideje
L (i): Az adott gyártó berendezés terheltségi értéke (%)
Lszk: A legnagyobb mértékben terhelt, szűk keresztmetszetet jelentő gyártó berendezés terheltségi értéke (%)
Tia: Idő alap
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Ez alapján figyelembe véve az adott gyártó berendezés terheltségi viszonyait is,
a gyártó berendezés idő alap alatti várakozási költsége az alábbiak szerint alakul:

Ahol:
Kve (i) : Gép egység idő alatti várakozási költsége
Tkisz (i) : Az adott gyártó berendezés kiszolgálási idő normája
Tny (i) : Nyitott idő
Thív (i): Hívási időköz
Tia: Idő alap
A várakozási költség csak abban az esetben merül fel, ha a várakozási idő
nagyobb, mint 0, így a nyitott időnél gyorsabb kiszolgálásnak nincsen gazdasági
haszna.

3.3. SZÁMÍTÁSI PÉLDA
Adott egy gyártó berendezés, a működési ciklusideje és a hívásra történő kiszolgálási
idő normája. A kiszolgálási idő norma magasabb, mint a ciklusidő, tehát a gyártó
berendezés állásra kényszerül, amennyiben a kiszolgálást akkor kezdik meg,
amikor az utolsó darabot kiemelték a tároló egységből. A gyártó berendezés mellett
1, illetve 2 db tároló láda is elhelyezhető. A cél annak vizsgálata, hogy az adott
gyártó berendezésnél adott idő alatt mekkora várakozási költség fog keletkezni 1,
illetve 2 db tároló láda alkalmazása esetén és a terhelés függvényében.
A gyártó berendezés és a kiszolgálás adott adatai:
• A termelő berendezés gyártási ciklusideje: Tcikl (i) : = 5 perc/db
• Az adott gyártó berendezés kiszolgálási idő normája: Tkisz (i)=8 perc/hívás (Ez
tartalmazza a logisztikai kiszolgálás idejét és a kiszolgálásra várakozás idejét is.)
• Idő alap: Tia= 9600 perc (1 hónap, 1 műszakos munkarend, 8 munkaóra/nap,
5 napos hetek, 4 hét)
• A gyártó berendezés egység idő alatti várakozási költsége: Kve (i) =450Ft/perc
• Egy tároló eszközben elhelyezett munkadarabok száma: Nem( i)= 5db
Ezek alapján meghatározható a hívási időköz, a gyártó berendezésnek ennyi
percenként szükséges a kiszolgálása: Thív(i)= 5*5=25 perc. Az 1 hónapos időszak
alatt 9600/25=384 hívás, vagyis kiszolgálási igény fog érkezni.
Vizsgálatra kerül, hogy az 1 hónapos idő alap alatt a gyártó berendezés kiszolgálása mekkora várakozási veszteség költséget generál annak függvényében, hogy:
• a gyártó berendezés mellett 1 vagy 2 láda kerül elhelyezésre,
• a gyártó berendezés terhelése a teljes gyártási rendszerhez képest hogyan
viszonyul.
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A nyitott idő, amin belül a kiszolgálást el lehet végezni anélkül, hogy a gyártó
berendezés várakozásra kényszerülne, a gyártó berendezés mellett elhelyezett
anyag tároló egység számának függvénye:
• 1 láda esetén a nyitott idő megegyezik a gyártási ciklusidővel és így a nyitott
idő: 5 perc.
• 2 láda esetén a gyártási ciklusidő és a következő láda megtelési ideje: 5+5*5=30
perc, tehát ennyi idő áll rendelkezésre a logisztikai kiszolgálásra.
A vizsgált gyártó berendezés terhelésének hatása sávosan kerül elemzésre.
A 100%-os és a tényleges terhelés közötti különbség olyan idő alapot jelent, ami
alatt a gyártó berendezés megállása nem okoz a teljes gyártási rendszer szempontjából költségnövekedést. Ez az idő tartalék időként hozzáadódik a nyitott
időhöz és ezzel kitolódik az az időhatár, ami után felmerül a gépállás költsége.
A terheltség mértékétől függő hívásonkénti tartalék idő alapok kalkulált
értékeit az 1. táblázat mutatja. Példaként 80%-os terhelés esetén az idő alap
20%-a felhasználható tartalék időként. A teljes időalap 20%-át elosztva az idő alap
alatti hívások számával megkapjuk, hogy az egyes hívások esetében a tartalék idő:
9600*0,2/384=5 perc.
1. táblázat: A hívásonkénti tartalék idő értékei a gyártó berendezés meghatározott
terheltségi százaléka esetében
Table 1 Standby values according to the percentage of the load of the production
equipment
L (i):

100%

80%

60%

40%

20%

Ttart (i):

0 perc

5 perc

10 perc

15 perc

20 perc

Forrás: Saját számítás

A kiszolgálási időből kivonva a nyitott idő és a tartalék idő összegét meghatározhatjuk, hogy hívásonként mekkora várakozási idővel kell számolni. A korábbi
példánál maradva: Amennyiben a gyártó gép mellett 1 láda tárolására van lehetőség, a nyitott idő 5 perc. 80%-os terhelésnél a hívásonkénti tartalék idő 10 perc.
A kiszolgálás 8 perc alatt megtörténik, így a várakozási idő: 8-(5+5)= -2 perc lesz.
A gyártó berendezés ugyan megáll 3 percre, de a tartalék idő miatt ennek nincsen
jelentősége, vagyis a teljes rendszer szempontjából nem lesz várakozási költség.
A 2. táblázat tartalmazza a hívásonkénti várakozási időket a gép kihasználtság és
a gép mellett lévő láda szám függvényében.
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2. táblázat: A hívásonkénti várakozási idő a gép mellett elhelyezett láda készlet és a gép
terhelés függvényében
Table 2 Production machine waiting time according to the storage bins and the
percentage of the load of the production equipment
L (i):

100%

80%

60%

40%

20%

1 láda

3

-3

-7

-12

-17

2 láda

-22

-27

-32

-37

-42

Forrás: Saját számítás

A 3. táblázatban látható, hogy a hívásonkénti várakozási időt megszorozva a hívások számával és a fajlagos várakozási költséggel megkapjuk az adott gyártó berendezés vizsgált időszak alatti várható várakozási költségét.
3. táblázat: Az időszak alatti várakozási költség a gyártó gép mellett elhelyezett láda
készlet és a gép terhelés függvényében
Table 3 Production machine waiting cost during the period, according to the storage bins
and the percentage of the load of the production equipment
L (i):

100%

80%

60%

40%

20%

1 láda

515 156

0
(-343 437)

0
(-1 202 031)

0
(-2 060 625)

0
(-2 919 218)

2 láda

0
(-3 777 812)

0
(-4 636 405)

0
(-5 494 999)

0
(-6 353 593)

0
(-7 212 186)

Forrás: Saját számítás

A számítási eredményekből látható, hogy 100%-os kihasználtság és 1 láda elhelyezése esetén a gyártó berendezés 515 156 Ft várakozási költséget fog az adott
időszak alatt felhalmozni. Amennyiben 2 láda egység helyezhető el, ez a költség nem keletkezik. Ugyancsak nem keletkezik költség, hogyha a gép terhelése
80%-os szintre csökken.
A várható várakozási költség ismeretében már megalapozott döntést lehet hozni:
• az anyagmozgatási kapacitás növelésére, amennyiben azzal a kiszolgálási idő
csökkenthető,
• vagy a gyártó berendezés melletti puffer készlet növelésére, amennyiben ez
lehetséges,
• illetve a jövőbeni terhelés ismeretében a költségek alakulására.

15 8

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 14 5 -161

A fentiek alapján megállapítható, hogy a műhely rendszerű gyártás egyik sajátossága, hogy a gyártó berendezések a ciklusidőtől és a helyi puffer lehetőségétől
függően eltérő ideig állhatnak az anyagmozgatási kiszolgálásra várva. Ezt akkor
számoljuk helyesen, ha gépenként eltérő nyitott időt, és a gépenként eltérő várakozási költséget és gépenként eltérő tartalék időt számolunk. További kutatási
terveink között szerepel egy olyan számítási metódus kialakítása, ami a tömeg
kiszolgálási módszeren alapuló gazdasági optimalizáció logikájára épül, és figyelembe veszi az egyes munkahelyek eltérő paramétereit.

4. ÖSSZEGZÉS
A tanulmányban elemeztük a műhely rendszerű termelés logisztikai sajátosságait. Ennél a termelési rendszernél az egyik kulcstényező a termelési cél eléréséhez a megfelelő logisztikai kiszolgálás, aminek alapja az elégséges nagyságú
géppark. A rendszer egyik sajátossága az eltérő terheltségű gyártó berendezések. A szűkős erőforrások szakirodalmának feldolgozása során összegyűjtöttük
a szűk keresztmetszetek kezelésére használható a stratégiákat. Ez alapján
megállapítottuk, hogy egyes gyártó berendezések esetében az adott berendezés terheltsége és a szűk keresztmetszetet jelentő gép terheltsége közötti
különbség olyan tartalék időként áll rendelkezésre, aminek az anyagmozgatási
célokra történő felhasználása nem befolyásolja a teljes rendszer kibocsájtását.
Korábbi kutatásainkban az egyes gyártó munkahelyek anyagkészletén keresztül vizsgáltuk az anyagmozgatási kiszolgálás hatását a munkahelyre. Megállapítottuk, hogy a munkahely ciklusideje, az anyagmozgatási kiszolgálás normaideje
és a munkahelyen elhelyezhető anyagtároló egységek száma meghatározza, hogy
az adott munkahely anyagmozgatási kiszolgálása milyen hatással van az adott
munkahely várakozásból adódó veszteségeire. Ez alapján vezettük be a „nyitott
idő” fogalmát, ez az az időtartam, ami alatt az anyagmozgatási kiszolgálás elvégzésének nincsen hatása a gyártó berendezés működésére. A tanulmányban
a korábbi eredményeket kiegészítettük az adott munkahely kihasználtságából
következő „hívásonkénti tartalék idő” fogalmával, ez alapján az adott berendezés esetébe csak akkor merül fel várakozási költség, hogyha a kiszolgálási idő
magasabb, mint a nyitott idő és a hívásonkénti tartalék idő. Ez alapján megalkottunk olyan képleteket, amelyekkel a gyakorlati, valós költség alapú számítások
elvégezhetőek. Egy számítási példán keresztül bemutattuk, hogy egy munkahely
várakozási költségeit hogyan befolyásolják a munkahelyi puffer készletek és
a munkahely terheltségi viszonyai. Megállapítható, hogy a külön tároló egységben
elhelyezett munkahelyi puffer készlet lehetővé teszi a kiszolgálásra rendelkezésre
álló nyitott idő növelését és ezzel csökkenti várakozási költségeket. Ugyancsak
csökkenti a várakozás költséget, hogyha a gyártó berendezés kapacitás indexe
alacsony és ettől a tartalék idő értéke magas.
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További kutatásinkban tervezzünk a várakozási költségek az anyagmozgató
flotta számának összefüggéseit feltárni, és ez alapján egy könnyen alkalmazható
analitikus módszert felállítani a szükséges anyagmozgató flotta méretének meghatározására. Vizsgálni szükséges, hogy a termelésben tárolt készletek költsége
és az ezzel elérhető anyagmozgatási és várakozási költség megtakarítás milyen
arányban áll egymással. Terveinkben áll továbbá olyan egzakt döntési módszer
felállítása, amivel az egy időben jelentkező anyagmozgatási igények optimális
végrehajtási sorrendjének meghatározását lehet elvégezni.

IRODALOMJEGYZÉK
• Abad, J. (2018) Ergonomics and simulation-based approach in improving facility
layout. Journal of Industrial Engineering International, 14, 4, pp. 783–791.
• Bilkay, O.–Anlagan, O.–Kilic, S. E. (2004) Job shop scheduling using fuzzy logic. The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 23, 7–8, pp. 606–619.
• Chawla, V. K.–Chanda, A. K.–Angra, S. (2018) Automatic guided vehicles fleet size
optimization for flexible manufacturing system by grey wolf optimization algorithm.
Management Science Letters, 8,2, pp. 79–90.
• Egbelu, P. (1987) The use of non-simulation approaches in estimating in an AGV based
transport system. Material flow, 4, pp. 17–32.
• Goldratt, E. M. (1990) Theory of constraints. Croton-on-Hudson, North River.
• Gupta, P. (2017) Applications of Fuzzy Logic in Daily life. International Journal of
Advanced Research in Computer Science, 8,5, pp. 1795–1800
• Koo, P.–Jang, J.–Jungdae S. (2004) Estimation of part waiting time and fleet sizing in
AGV systems. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 16, 3, pp. 211–228.
• Kovács P.–Bona K.–Juhász J.–Kovács G.–Lénárt B.–Tokodi J. (2012) Üzemszervezés.
Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest.
• Lilik, F.–Nagy, S.–Kóczy, L. T. (2018) On combination of wavelet transformation and
stabilized kh interpolation for fuzzy inferences based on high dimensional sampled
functions. In: Interactions Between Computational Intelligence and Mathematics Cham.
Springer International Publishing, Germany. pp. 31–42.
• Mahmoud, M. (2015) Optimized production technology. University of Technology,
Baghdad.
• Maxwell, W. L.–Muckstadt, J. A. (1982) Design of Automatic Guided Vehicle Systems.
A I I E Transaction, 14, 2, pp. 114–124.
• Németh, P.–Ladinig, T. B.–Ferenczi, B. (2016) Use of artificial neural networks in the
production control of small batch production. In: Proceedings on the International Conference
on Artificial Intelligence (ICAI). The Steering Committee of The World Congress in Computer
Science, Computer Engineering and Applied Computing (WorldComp). pp. 237–240.
• Prezenszki J. (1997) Logisztika I. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest.
• Rajotia, S.–Shanker, K.–Batra, J. L. (1998) Determination of optimal AGV fleet size for
an FMS. International Journal of Production Research, 36, 5, pp. 1177–1198.
• Raman, D.–Nagalingam, V.–Gurd, B. W.–Lin, G. (2008) Quantity of material handling
equipment – A queuing theory based approach. Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing, 25, 2, pp. 348–357.

16 0

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 14 5 -161

• Tarigan, U.–Ambarita, M. B. (2018) Production layout improvement by using line
balancing and Systematic Layout Planning (SLP) at PT. XYZ. IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering, 309, 1.
• Valmiki, P.–Reddy, A. S.–Panchakarla, G.–Kumar, K.–Purohit, R.–Suhane, A. (2018) A
study on stimulation methods for AGV fleet size estimation in a flexible manufacturing
system. Materials Today: Proceedings, 5, 2, pp. 3994–3999.

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 14 5 -161

161

TÓTH CSABA

Az összehasonlító és a hedonikus ingatlanértékelési
módszer bemutatása
Presenting the comparable and the hedonic pricing
methods of property valuation

Absztrakt
A tanulmány az ingatlanértékelés két, Magyarországon gyakran használt módszerét
mutatja be, az összehasonlító módszert és a hedonikus árazási módszert. A hazai és
nemzetközi szakirodalom áttekintését követően egy–egy konkrét példán keresztül bemutatásra kerül, hogy miként alkalmazhatók e módszerek a gyakorlatban, ennek alapján a tanulmány ismerteti a módszerek erősségeit és gyengeségeit, végül választ keres arra a kérdésre,
hogy hazai viszonylatban jelent-e valós alternatívát a statisztikai alapú értékelés. Az értékelési rendszerekben mindig is találhatóak bizonytalan elemek, amelyeket különböző
módszerekkel próbál a szakma megoldani, kiküszöbölni. A tanulmány rámutat a lehetőségek, módszerek széles tárházára, melyek mindegyike az emberi tényezők kiküszöbölését célozza, és egy teljesen objektív érték meghatározására irányul. Mivel az értékelési
szempontok sokszínűek, sőt, egy-egy esetben akár több is alkalmazható egyidejűleg, nagy
szakértelmet kíván ezek kiválasztása és a folyamat véghezvitele.
Kulcsszavak: ingatlanértékelés, összehasonlító módszer, statisztikai alapú értékelés, többváltozós regressziós modell, hedonikus árazási módszer
Abstract
The study describes two methods of real estate valuation that are frequently used in
Hungary: the comparable method and the hedonic pricing method. After reviewing the
domestic and international literature, the study examines through specific examples how
these methods can be applied in practice, highlighting the strengths and weaknesses of the
methods, and finally seeks an answer to the question of whether they are a real alternative
to evaluation. There are always uncertain elements in the valuation methods which are
tried to be solved, eliminated or at least corrected by professionals. The paper highlights
a wide range of opportunities and methods, which seek to eliminate the human factor and
define a completely objective value. As the valuation criteria are diverse, or even more
than one of them can be applied in a case at the same time, the selection of them and the
completion of the process require a high level of expertise.
Keywords: property valuation, comparable method, statistical evaluation, multiple
regression method, hedonic pricing method
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BEVEZETÉS
A tanulmány az ingatlanértékelés Magyarországon alkalmazott két fő módszerét ismerteti. Az ingatlanértékelés révén az ingatlan értékét határozhatjuk
meg, „a jövőbeli előnyök pillanatnyi értékét, melyet az ingatlan birtoklásából nyerünk.” (www.ingatlan-ertekbecslok.hu) Nem véletlen, hogy szokás
az „értékbecslés” kifejezést is használni, hiszen valójában egyfajta becslésről van
szó, mely – amellett, hogy a statisztika módszereire támaszkodik – szükségképpen
tartalmaz szubjektív elemeket is. Ez adja tehát egyfelől az ingatlanértékelés specialitását. Másfelől, számításba kell venni azt is, hogy az ingatlanpiac heterogén, két
teljesen egyforma lakás nincsen, minden lakás értéke más, ezért nehéz összehasonlítási alapot találni (Horváth, 2008).
Wyatt (2013) az ingatlanértékelés okaként azonosítja (1) az ingatlan-átruházást, (2) a hitelfedezet vizsgálatát, (3) a biztosítási kockázatértékelést, (4)
a vagyonértékelést, (5) a fejlesztés értékelését, (6) az adózás miatti értékelést,
(7) és a pénzügyi beszámolókhoz való felhasználást. Az ingatlan-átruházás kategóriája tágan értelmezendő, ide tartoznak például az apportálás, vagy éppen
a kisajátítási, kártalanítási összeg megállapításához történő értékelés esetkörei
is. Mindezeken túlmenően az értékelésre sor kerülhet speciális okokból is, ilyen
lehet például a kötelező állami adatbekérés (Mizseiné, 2010, 2–3).
Egy ingatlan adott időpillanatban többféle értékkel rendelkezhet, ilyen például
a piaci érték, a tőkeérték, a biztosítási érték, a hitelbiztosítási érték, vagy éppen
a kényszereladási érték. Az ingatlanértékelés célja elsődlegesen az ingatlan piaci
értének a „becslése”. Piaci érték alatt – az Európai Értékelési Szabvány (EVS)
meghatározása szerint – azt a becsült összeget értjük, „amelyért az értékelés
napján az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció
keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően, és kényszer nélkül járnak
el.” (EVS, 2016, 355)
A tanulmány két nagyobb egységből áll. Az első fejezetben az ingatlanértékelés módszereinek csoportosítási lehetőségeit tekintem át, a második fejezetben
kerül sor a két tárgyalt módszerek részletesebb bemutatására: a hagyományos
eljárások közül a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést,
a fejlett technikák sorából a hedonikus ármódszert ismertetem és szemléltetem
egy–egy gyakorlati példával. Választásom azért erre a két módszerre esett, mert
Magyarországon az ingatlanértékelések során ezek a leggyakrabban használt
módszerek. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek e módszerek erősségei és gyengeségei, illetve, hogy hazai viszonylatban jelent-e valós alternatívát
a statisztikai alapú értékelés.
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1. AZ INGATLANÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
CSOPORTJAI
Az ingatlanértékelés módszereit tekintve országonként és kultúránként jelentős
különbségek figyelhetők meg, ennek ellenére két irányvonal meglehetősen határozottan elkülöníthető (Pongrácz et al., 2008). Az egyik a német modell, mely
– tükrözve a poroszos szemléletet – adatbázisokra épít, és amely jellemzően
szabványokat és központilag meghatározott szorzószámokat alkalmaz. Az angol
módszer intuitívabb, nagyobb teret enged a megérzéseknek. A nemzetközi szabványosítási törekvéseknek köszönhetően a kétféle irányzat napjainkra sokat
közeledett egymáshoz, habár bizonyos regionális különbségek továbbra is megfigyelhetők. A módszertanok legtöbbje a piaci értékek – meghatározott szempontok szerinti – összehasonlításán alapul. Ez a legegyszerűbb formában jelenthet
közvetlen tőke-összehasonlítást, vagy kellően nagy mintát használva regressziós
modellt is. A szakirodalom ezeket hagyományos módszereknek (traditional
methods) nevezi, megkülönböztetve a kvantitatív, úgynevezett fejlett módszerektől (advanced methods), melyek a piaci logikát követve kísérlik meg az érintettek
(eladók és vevők) gondolkodásmódját szimulálni, így határozva meg az ingatlan
ügyleti értékét (Pagourtzi et. al., 2003).
Pagourtzi és társai (2003) a következőképpen tipizálják a hagyományos és
a fejlett eljárási módozatokat.
Hagyományos ingatlanértékelési módszerek:
• piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer (Comparable
method),
• befektetés/bevétel módszer (Investment/Income method),
• hozamszámításon alapuló értékelési módszer (Profit method),
• fejlesztés/maradványérték módszer (Development/Residual Method),
• költségalapú módszer (Contractor’s cost Method),
• többváltozós regressziós modell (Multiple Regression Method),
• fokozatos regressziós modell (Stepwise Regression Method).
Fejlett ingatlanértékelési módszerek:
•
•
•
•
•

mesterséges neurális hálózatok (ANN, Artificial Neural Networks),
hedonikus árazási módszer (Hedonic pricing method),
térbeli hedonikus módszer (Spatial analysis method),
elmosódott halmazok logikája (Fuzzy logic),
autoregresszív integrált mozgóátlag (ARIMA, Autoregressive Integrated
Moving Average).

Léteznek más szempontú csoportosítások is, az azonban a fentiek alapján is
megállapítható: az ingatlanértékelés módszerei rendkívül változatosak. Érthető
tehát, hogy nemzetközi szinten felmerült az egységesítés igénye. Az értékelési
szabványok közül kiemelendők a következők (Csirmaz, 2017): az Amerikai
T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 16 3 -17 9
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Értékbecslési Szabványok (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice,
The Appraisal Foundation), a RICS Értékbecslési Szabványok (RICS Valuation
Standard, Royal Institution of Chartered Surveyors), valamint az Európai Értékelési Szabványok (European Valuation Standards, EVS).
Az EVS az értékelési módszertanok egyikét sem teszi kötelezővé, és – feltéve,
hogy nemzeti jogszabály másként nem rendelkezik – az értékbecslő „szakmai
megítélésére” bízza az alkalmazandó módszer kiválasztását, habár rögzíti azt is,
hogy a módszernek igazodnia kell „az ingatlan természetéhez”, valamint „az értékbecslés összefüggéseihez és céljához” (EVS, 2016, 309). Az EVS utal arra is, hogy
„előfordulnak bizonyos különbségek az alkalmazás során, és nagyobb különbségek a nómenklatúrában”, ám az értékbecslési metódusoknak csak három alapvető típusát tartja megkülönböztethetőnek; ezek a következők (EVS, 2016):
• piaci vagy összehasonlító módszer,
• jövedelem alapú módszer,
• költség alapú módszer.

2. A MÓDSZEREK BEMUTATÁSA
Mindegyik ingatlanértékelési módszernek megvan a saját, egyedi funkciója.
Egy kereskedelmi ingatlannál célravezetőbb lehet a hozamszámításon alapuló
módszer, míg lakóingatlanok esetében inkább az összehasonlító módszert érdemes használni. A továbbiakban a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott két
ingatlanértékelési módszert mutatom be: a tradicionális metódusok közül a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést, a fejlett technikák sorából
pedig a hedonikus ármódszert.

2.1. ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER
Az összehasonlítható módszer a legelterjedtebb – és tegyük hozzá, hogy
a legegyszerűbben kivitelezhető – ingatlanértékelési technika. Az összehasonlítás
alapját az adott területen a közelmúltban megkötött adásvételi szerződésekben
szereplő vételár képezi, és azon a feltételezésen alapul, hogy az értékelés tárgyát
képező ingatlan és az ugyanazon piaci területen található hasonló ingatlanok
ügyleti értéke között szoros összefüggés áll fenn. Vagyis abból indulunk ki, hogy
a hasonló tulajdonságokkal bíró ingatlanok ára is hasonló. Feltételezzük egyúttal
azt is, hogy a piac helyesen áraz, továbbá, hogy egy észszerűen eljáró befektető
nem ad több pénzt adott ingatlanért, mint amennyit egy hasonló paraméterekkel
bíró ingatlanért fizetne (Wyatt, 2013).
Könnyen belátható azonban e feltételezések gyengesége: még a típusházak
esetében sem állíthatjuk azt, hogy azok teljesen azonosak lennének, hiszen,
ha más nem is, de az eltérő helyszín és tájolás, a szomszédos ingatlanok külön-
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bözősége egyedi jelleget adnak minden épületnek (Márkus–Rábai, 2005). Éppen
emiatt kiigazításokra van szükség, meg kell kísérelni az értékmódosító tényezők hatásának kiküszöbölését. Ilyen tényező – egyebek mellett – az ügyletkötés időpontja; az ingatlan kora, állaga és általános állapota; az ingatlan fekvése,
mérete; a hasznosíthatóság; finanszírozási lehetőségek; jogi szempontok, hatósági
szabályozás; és az alternatív hasznosítás szempontjai (Pagourtzi et. al., 2003).
Az összehasonlító módszernél az eladásra kínált ingatlan adatait valós ügyletek
paramétereivel vetik egybe. A mintába csak olyan ingatlanok kerülhetnek, amelyek
tulajdonságai (fekvése, mérete, állapota, ára stb.) összehasonlíthatók. Nem összehasonlítható például egy lakóingatlan egy kereskedelmi célokat szolgáló ingatlannal. Nem vehetők figyelembe a kiemelkedően szélső értéket képviselő ingatlanok
áradatai sem. A fajlagos alapár rendszerint négyzetméterre vetített értéket jelent.
Speciális rendeltetésű ingatlanoknál eltérő értékek is szóba jöhetnek, például szálloda, kórház esetében ez lehet például az ágyszám (Mizseiné, 2010).
Az értékmódosító tényezők sorába csak azok a jelentős, az ingatlan értékét befolyásoló tényezők vehetők fel, melyek nem jellemzők az összehasonlító
adatok alaphalmazára. A módosító tényezőket lehetőség szerint számszerűsíteni
kell. A fajlagos alapértéket az értékcsökkentő, illetve értéknövelő tényezők alapul
vételével kell módosítani. Ezt követi a végső érték számítása: a módosított fajlagos alapérték és az ingatlan méretének (alapterülete, kapacitás stb.) szorzataként
kapjuk meg az ingatlan forgalmi értékét (Mizseiné, 2010, 3).
A hazai ingatlanértékelés jogi kereteit meghatározó miniszteri rendelet –
vagyis a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM
rendelet – a piaci érték meghatározására szolgáló módszerek sorában első helyen
a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést említi, és az értékbecslő szakma is ezt a metódust alkalmazza fő számítási módszerként. Viszonylag egyszerű eljárásról van, mely kis mintán is lefolytatható. A miniszteri rendelet
kimondja, hogy „a különböző piaci adatok megbízhatósága érdekében minden,
az értékelés során alkalmazott piaci számadatra (ideértve az összehasonlító adásvételi adatokat, a bérleti adatokat és az építési költségeket is) lehetőség szerint
legalább három összehasonlító adatot kell megjelölni, dokumentálni oly módon,
hogy azok ellenőrizhetőek legyenek.” (25/1997. PM rendelet 3. § (2) bek. d) pont)
Vagyis, megfelel a jogi előírásoknak az az értékbecslés, amely az összehasonlításhoz háromnál nem több ingatlan adatait használja fel.
Az alábbiakban azt vizsgálom meg egy konkrét esettanulmány alapján, hogy
miként korrigálhatók az alapárak a módosító tényezők figyelembevételével.
Az adatok egy valós ingatlan értékbecslési szakvéleményből származnak. Az értékelést készítő értékbecslő feladata az volt, hogy határozza meg a kérdéses ingatlan
egy négyzetméterének becsült forgalmi értékét, az ingatlan értékesítése céljából.
Az értékbecslő olyan ingatlanokat keresett az értékelendő ingatlan környezetében,
melyeket a közelmúltban adtak el, illetve kínáltak eladásra. Az 1. táblázat a vizsgált és az összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanok jellemzőit tartalmazza.
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Az ingatlanok adatait a tulajdonosok, illetve az ingatlanirodák szolgáltatták. Csak
kínálati ár állt rendelkezésre (vagyis az adásvétel még egyik ingatlan esetében
sem jött létre), ezért az értékbecslő annak tíz százalékkal csökkentett értékét
vette figyelembe eladási árként, a szakmai szokásoknak, illetve az értékesítési
tapasztalatoknak megfelelően (Szenei, 2017).
1. táblázat: Összehasonlító táblázat – Módosító tényezők a vizsgált és az
összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanoknál
Table 1 Comparison table – Adjustment factors for the properties examined and included
in the comparison
Összehasonlításnál
figyelembe vett ingatlanok

Vizsgált ingatlan
„A”

„B”

„C”

1

983

1450

1006

rendezés alatt

részben rendezett

rendezetlen

rendezetlen

Geometriai
adottságok

nyújtott, keskenyedő

nyújtott téglalap

közel téglalap

téglalap

Lejtés viszonyok

feltöltött, szélén rézsű

enyhén lejtős

enyhén lejtős

enyhén
lejtős

Megközelítés

aszfaltozott úton

aszfaltozott
úton, rövid úton
murvás szakas�szal

aszfaltozott úton

aszfaltozott
úton

Környezet

rendezetlen

részben rendezett

rendezetlen

rendezetlen

Közműellátottság

összközmű az utcában

összközmű az
utcában

összközmű az
utcában

villany,
víz, gáz;
csatorna az
utcában

forgalmas

jelentéktelen

kicsi

forgalmas

nem védett árvízveszélyes terület

nem védett
árvízveszélyes
terület

nincs

nincs

-32%

-37%

-49%

?

29,8 millió Ft

25 millió Ft

18 millió Ft

Terület (m2)
Állapota

Forgalom
Veszélyeztetettség,
korlátozások
Összesen
Kínálati ár

Forrás: Szenei, 2017, 12

A 2. táblázatban a vizsgált és a kiválasztott ingatlanok összehasonlítása már
a százalékos formában kifejezett értékmódosító tényezők alapján történik. Itt
a korrigált alapárakat, valamint a kérdéses ingatlan számított alapárát láthatjuk.
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2. táblázat: Összehasonlító táblázat – Az alapárak korrigálása a módosító tényezők
figyelembevételével
Table 2 Comparison table – Adjusting basic prices to take account of modifying factors

Vizsgált ingatlan
Fajlagos alapár
Ft/m2

?

Összehasonlításnál
figyelembe vett ingatlanok
„A”

„B”

„C”

30 315

17 241

17 893

-10%

-10%

-10%

rendezés alatt

-5%

-2%

-2%

Geometriai adottságok

nyújtott, keskenyedő

-5%

-10%

-10%

Lejtés viszonyok

feltöltött, szélén rézsű

-5%

-5%

-5%

aszfaltozott úton

3%

Árkorrekció
Állapota

Megközelítés
Környezet
Közműellátottság
Forgalom
Veszélyeztetettség,
korlátozások

rendezetlen
forgalmas

Összesen

-5%
-7%

-10%

nem védett árvízveszélyes
terület

Módosított fajlagos
alapár
Ft/m2
Átlagos módosított
fajlagos alapár
Ft/m2

-5%

összközmű az utcán
-5%
-10%

-10%

-32%

-37%

-49%

20 614

10 862

9 125

13 534

Forrás: Szenei, 2017, 13

Az összehasonlításhoz különféle adatbázisokra van szükség. Megfelelő forrásként szolgálhatnak az állami, önkormányzati (statisztikai, adózási stb. célokat
szolgáló) nyilvántartások, vagy éppen a helyi kapcsolattartók (ilyenek lehetnek
az ügyletekben részt vevő brókerek, ingatlanirodák) közlései (Castle, 1998).
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a lakásárindex számításához a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékhivatali adatbázisából dolgozik (KSH, 2019).
Ez az adatbázis az illetékkiszabási eljárásban kötelezően bejelentendő adatokat tartalmazza (helyrajzi szám; az ingatlan pontos címe; az ügyletkötés napja;
az ügylet tárgyát képező tulajdoni hányad és annak szerződésben rögzített
ellenértéke, szerződéses ár hiányában forgalmi értéke; az ingatlanon fennálló
építmény hasznos alapterülete; az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban szereplő
megnevezése) (NAV, 2018). A KSH ezeket az adatokat kiegészíti a saját nyilvántartásaiban elérhető releváns információkkal, így például az adott település
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közigazgatási, földrajzi, jövedelmi mutatóival, a közvetlen lakókörnyezeti övezet
jellemzőivel, illetve új építésű ingatlanok esetében az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 1078. számú adatgyűjtéséből nyert adatokkal. Az OSAP
adatszolgáltatás 2018. január óta kötelező. Az új lakásokra és üdülőkre vonatkozóan közölni kell például azt, hogy mi az építés célja (saját használat, bérbeadás,
szolgálati lakásként történő hasznosítás stb.), milyen anyagból készült a felépítmény falszerkezete (tégla, beton, vályog stb.), van-e az átlagostól eltérő felszereltsége (napkollektor, klímaberendezés, lift, elektronikus vagyonvédelem stb.),
milyen a tetőszerkezet formája, a tetőfedés anyaga stb. (KSH, OSAP, 2019).
Az állami nyilvántartások nem tartalmaznak minden, az ingatlanértékelés
szempontjából lényegesnek tekinthető adatot, ez egyben rámutat a módszer gyengeségére is. Horváth és munkatársai (2016) a NAV illetékhivatali adatbázisának
2012-es és 2013-as adatait vizsgálták, melynek során „a becslési eredményeket
döntően befolyásoló problémák merültek fel az adatok minőségével kapcsolatban.” Például, a családi házaknál rendszerint egyetlen alapterület-adatot találtak
a rendszerben, és ez az adat nem a felépítményre, hanem a telekre vonatkozott.
A megvizsgált mintegy 85 ezer darabos mintának csak a 60 százalékában állt
rendelkezésre a haszonalapterület-adat, bár megjegyzendő, hogy jogszabály nem
írja elő, hogy ezt az adatot rögzíteni kellene a szerződésben. A kutatók viszonylag
sok adatrögzítési hibával is találkoztak (például körülbelül 300 esetben értelmezhetetlenül alacsony vételárat rögzítettek a rendszerben). Itt jegyzendő meg az is,
hogy az illetékfizetési kötelezettség mértékét a vásárolt ingatlan forgalmi értéke
határozza meg, nem pedig a szerződésben szerepeltetett ár, mely utóbbi egyébként sem biztos, hogy azonos a ténylegesen kialkudott és megfizetett vételárral[1].

2.2. HEDONIKUS MÓDSZER
Ingatlanértékelésnél, ha az értékelésbe bevont ingatlanok egymáshoz közel
találhatók, és ezáltal – feltehetően – kisebb közöttük a különbség a fizikai és
a jogi környezetet tekintve, a többváltozós lineáris regresszió módszerét célszerű
alkalmazni. Ennek egy továbbfejlesztett változata a hedonikus ármódszer vagy
tapasztalati (hedonikus) árindex modell. Miként arra Feenstra (1995) rámutat,
ez a módszer a környezetértékelési eljárások csoportján belül a kinyilvánított
(revealed) preferencia módszerek közé sorolható. A módszer lényege szerint
a vizsgált termék (itt: ingatlan) „fogyasztásában” tapasztalható változásokból
következtetnek a termék iránti kereslet, és így a termék értékére. A hedonikus
áregyenlet a következőképpen néz ki:

Y = x1a1 ∙ x2a2 ∙ x3a3 ∙ … ∙ xnan
[1] Ha a NAV álláspontja szerint a vételár nem éri el a forgalmi értéket, akkor helyszíni szemlét tartanak a forgalmi érték megállapítása érdekében. Ilyenkor ez az érték lesz a kiszabott illeték alapja.
Az ingatlanértékelésnél is ezt az értéket szokás figyelembe venni (Békés et al., 2016, 1296, 4. lj.).
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Az egyenletben Y az ingatlan árát, X1, X2 ... Xi-k az ingatlan különböző, vizsgálat tárgyává tett tulajdonságait, a1, a2 ... ai a paramétereket jelölik (Feenstra, 1995).
Feltételezzük, hogy a fogyasztók a sok hasonló termék közül azt fogják megvásárolni, amelyik – tulajdonságai folytán – a leginkább hasznos számukra. Minél
határozottabban jelen vannak az adott termékben a vágyott tulajdonságok, annál
nagyobb arányban határozzák meg a hedonikus (vagyis tapasztalati) árat (Rosen,
1974).
A hedonikus ármódszer első lakáspiaci adatbázison történő használata Nourse (1963), Ridker–Henning (1967), illetve Kain és Quigley (1970), átfogó
leírása Coulson (2008), első magyarországi alkalmazása Párniczky Gábor (1982)
nevéhez fűződik. A metódus alkalmas az egyszerű mutatók (mediánár, átlagár)
megfigyeléseiben mutatkozó összetételhatás kiszűrésére. Az összetételhatás
oka abban keresendő, hogy adott időegység alatt (például egy negyedéven belül)
nem adnak el minden ingatlant, ezért – még ha egyébként teljes is az adatbázis
– a minta nem lehet reprezentatív. A hedonikus módszer azon a megfontoláson
alapul, hogy a lakások értéke a tulajdonságaiktól függ, vagyis a lakások értéke
felbontható az egyes tulajdonságok értékeire. Ebből következően, az átlagár változásából kiszűrve a tulajdonságok mintabeli változásának hatását, megkapjuk
az általános árszintváltozást (Kain–Quigley, 1970).
Magyarországon ezt a módszert használja – többek között – a Takarék Csoport
a Takarék Lakásárindex számítása során (Takarék Csoport, 2018). A Takarék
Lakásárindex azt mutatja, miként változott a magyarországi lakóingatlanok értéke
1998 óta. Az index negyedéves gyakoriságú. Kiszámításához egyrészt a Takarék
Csoport saját – hitelügyletek kapcsán felállított – adatbázisát, másrészt a NAV-tól
vásárolt adatbázist használják fel. -1998től kezdődően 2017 decemberéig bezárólag
ez mintegy 1,2 millió lakóingatlan adásvételének adatait jelenti
A hedonikus módszer lényegét az alábbi példán szemléltetem. „Szépkilátás”
tartományban a hegyre néző lakások drágábbak, mint azok, amelyek ablakai
a tóra nyílnak. Adatokkal hat lakásról rendelkezünk: ebből négy a hegyre néző,
kettőből pedig a tóra lehet látni. A lakások minden egyéb tulajdonságukat tekintve
megegyeznek. Értékük stabil, a hegyre néző lakásoké 20 ezer dollár, a tóra nézőké
10 ezer dollár. Az ugyanakkor időszakonként változó, hogy éppen melyiket adjákveszik. Az első időszakban egy hegyre néző és két tóra néző lakás kelt el: az előbbi
20 ezer dollárért, az utóbbiak darabonként 10 ezer dollárért. A megfigyelt ügyletek
átlagára ekként alakult: (13,3 = 3 / )20 + 10 + 10 ezer dollár. A második időszakban minden ingatlan új gazdára talált: a tóra néző lakások darabonként 10 ezer
dolláros, a helyre néző lakások darabonként 20 ezer dolláros áron. Ekkor a megfigyelt ügyletek átlagára a következőképpen alakult: (2*10 ezer + 4*20 ezer) / 6
= 16,6 ezer dollár. Láthatjuk, hogy ebben az időszakban az átlagár növekedett,
ugyanis több hegyre néző ingatlan került forgalomba. Változott az ilyesformán
érintett lakások összetétele, az összetételhatás következtében emelkedtek az átlagárak, holott tartományi szinten nem változott sem a hegyre, sem a tóra kilátással
rendelkező lakások megítélése. A hedonikus módszer megkísérli azonosítani,
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milyen értékkel bírnak a lakás értéke szempontjából meghatározó tulajdonságok.
A példában szereplő ingatlanoknak egyetlen megkülönböztető tulajdonsága van,
éspedig a panoráma. A hegyre néző lakások átlagára mind az első, mind a második
időszakban 20 ezer dollár volt, a tóra néző lakásoké pedig 10 ezer dollár mindkét
periódusban. A módszer alapján levonhatjuk a következtetést: a lakások ára nem
változott, mert a panoráma „tulajdonság” ára sem változott egyik periódusról
a másikra (Takarék Csoport, 2018).
A hedonikus módszer alkalmazásától egyrészt az árak pontosabb magyarázata várható, másrészt annak mérése, hogy meghatározott ismérvek milyen
hatást gyakorolnak az ingatlan árára. Minél nagyobb a rendelkezésre álló minta és
az egyes lakásoknak minél több tulajdonsága azonosítható, annál biztosabban
lehet kiszűrni azokat az eltéréseket, melyek az összetétel változására vezethetők
vissza. A hedonikus módszer alkalmazása során regressziót kell futtatni. A regres�sziókban az egyes ingatlanok árát (illetve az áreloszlás ferdeségéből adódóan
az árak logaritmusát, log pj-t) az azonosítható tulajdonságaik magyarázzák.

log pj = b0 + b1q1j + b2q2j + … + bpqpj + ∑mixij + uj
A q-val jelölt változók a lakások tulajdonságai (nagyság, típus, elhelyezkedés), a b
együtthatók a magyarázó változóként bevont tulajdonságok együtthatói. Az együtthatók arra a kérdésre adnak választ, hogy az adott tulajdonságból egy egységnyi
többlet (például eggyel több fürdőszoba) átlagosan mennyivel emeli az ingatlan
árát. Erre tekintettel ezeket az együtthatókat az egyes tulajdonságok árnyékárainak
szokás nevezni. Itt valójában egy úgynevezett korlátozott hedonikus regressziót
mutattunk be, ugyanis a b együtthatóknak nincs időindexe, vagyis „az árnyékárak
az idő múlásával is változatlanok” (Takarék Csoport, 2018, 9). A szummás tagban
található xij-k a megfigyelés időszakát jelző dummy változók, ahol xij = 1, ha a j-edik
ingatlan értékesítésére az i-edik periódusban került sor. Ilyenformán az mi becsült
együtthatók az adott év „többletértékét” magyarázzák, az árindexet pedig az együtthatók exponenciális hatványra emelése eredményezi: „vagyis a modellszámítással
kapott, év-dummy-khoz kapcsolódó együtthatók a referenciaévhez viszonyított
árváltozást fejezik ki” (Takarék Csoport, 2018, 9).
A hedonikus módszer annál pontosabb, minél több tulajdonságát sikerül
az ingatlanoknak azonosítani. Ezek a tulajdonságok a legváltozatosabbak lehetnek, Gibbons és társai (2014) például az Egyesült Királyságban az erdőktől,
füves térségektől, folyóvizektől való távolság vonatkozásában vizsgálták az árhatást. Könnyen belátható: a természetföldrajzi tényezők, a földrajzi, vízrajzi,
domborzati viszonyok különösen nagy befolyással bírnak az infrastruktúrára,
de akár még arra is, hogy milyen anyagból építik a házat, mennyire szükséges
azt hőszigetelni, hűteni, fűteni stb. Butsic és szerzőtársai (2011) amerikai síparadicsomokat elemezve arra a megállapításra jutottak, hogy a klímaváltozás akár
jelentős árcsökkentő tényező is lehet. Bond és csapata (2002) pedig arra mutatott rá, hogy nemcsak az számít, vízközelben van-e az adott ingatlan, hanem
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az is, hogy a házból mennyire lehet rálátni magára a vízre (a konkrét esetben
az Erie-tóra). Rouwendal (2016) úgy találta: a hasonló adottságú ingatlanok között
a folyópartiak ára átlagosan öt százalékkal magasabb (Békés et al., 2016). Békés
Gábor és társai (2016) szerint a folyó partján fekvő települések agglomerációs
ereje nagyobb, több a munkalehetőség, magasabb az életszínvonal, ez pedig
árfelhajtó hatással bír. Akad azonban ellenpélda is, Magyarországon kimutathatóan alacsonyabb az ingatlanár azokon a vízparti településeken, melyek esetében
magas az árvízkockázat (Békés et al., 2016).
Békés Gábor és munkatársai a már fentebb hivatkozott, árhatásra fókuszáló
kutatásuk során a természetföldrajzi mellett további három tényezőt vizsgáltak:
a megközelíthetőséget, az egészségügyi, illetve oktatási ellátottságot, valamint
a település közigazgatási jogállását (Békés et al., 2016). Az ilyen irányú vizsgálódások egyike sem előzmény nélküli, hazai vállalkozásokra is találunk példákat.
Bartha és Klauber (2000) kutatása az autópálya-építések ármódosító hatásának
feltérképezésére irányult, Márk (2013) kifejezetten az M-6os autópálya közelében
található lakásokra koncentrált (Békés et al., 2016).
Látnunk kell ugyanakkor azt is, hogy egyes tényezők esetében már nem
ennyire egyértelmű az ármódosító hatás iránya. Külföldi szerzők közül többen
is vizsgálták az energiahatékonyság és az irodaárak közötti összefüggést.
Chegut, Eichholtz és Kok (2012) a londoni City irodakínálatát elemezték, és
a következő megállapításokra jutottak: a zöld tanúsítványok javítják az irodakínálat minőségét, ezzel együtt emelik az érintett környék presztízsét, ezért egyre
több olyan sikeres vállalkozás vásárol (bérel) ott irodát, amelyik kész megfizetni
a magasabb árat. Ez azonban csak egy bizonyos pontig igaz, ugyanis amikor már
gyakorlatilag az egész környék „zölddé” vált, az ingatlanár-emelkedés megtorpan. A céges ügyfelek ekkor már nem hajlandók a magasabb tarifát megfizetni.
Vagyis, az energiahatékonyság árfelhajtó hatása csak addig érvényesül, ameddig
a zöld épületek kínálata el nem ér egy bizonyos szintet (Horváth et al., 2013,
1028). Lakóingatlanok esetében más mechanizmusok figyelhetők meg. Nässén,
Sprei és Holmberg (2008) svéd lakás- és háztulajdonosok döntéseit elemezték.
Az adatok azt mutatták, hogy az energiahatékonyság kérdésköre csak akkor éri el
a vásárlók ingerküszöbét, ha ismerik és értik az energiaköltségek és az épületek
életciklusa közötti összefüggéseket, illetve, ha egyértelmű információval bírnak
arról, hogy az energiatanúsítvánnyal rendelkező ingatlan fenntartási költségei
alacsonyabbak. Amecke (2012) ugyanakkor németországi minta alapján
arra mutatott rá, hogy önmagában az energiatanúsítvány léte nem bír árnövelő
hatással. Lényeges az is, hogy az energiatanúsítás rendszere átlátható és érthető
legyen, a vásárlók bízzanak e rendszer működésében, továbbá, hogy a társadalom általában véve is környezettudatos legyen. Ha ugyanis e feltételek nem
teljesülnek, a vásárlói döntéseket nem az energiahatékonyság fogja befolyásolni,
hanem az ár, a lakókörnyezet stb. (Horváth, 2013).
Láthatjuk tehát, hogy a hedonikus ármódszert leginkább akkor célszerű alkalmazni, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy a környezet milyen hatást
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gyakorol az ingatlan értékére. Némiképp leegyszerűsítve: a hedonikus megközelítés valójában azt mutatja meg, hogy az ingatlan bizonyos ismérvei és tulajdonságai mekkora többlet élvezeti értéket képviselnek a vásárlók számára. A módszer
eredményessége azon múlik, hogy meg tudjuk-e találni az összes olyan jellemzőt,
mely kimutatható hatással van az ingatlan értékére. Ráadásul, nem is használható
a modell általánosan, földrajzi helytől függetlenül, minden esetben egyedileg,
az adott terület sajátosságainak figyelembevételével felépített modellt célszerű
használni. Ez pedig rendkívüli kihívás elé állítja az értékelésre vállalkozókat,
hiszen – miként azt a fentiekben bemutatásra került – a számításba vehető tulajdonságok száma közel végtelen (Horváth, 2008). A tárgyban folytatott elemzések
közül például az egyik legtöbbet idézett a Kain és Quigley szerzőpárosé (1970),
ők harminckilenc magyarázó változót állítottak fel, köztük például olyan egészen
speciálisat is, mint a problémás szomszédok kategóriája.
Nemcsak a túl sok, hanem a túl kevés adat is okozhat problémát, miként az is
veszélyeket rejthet magában, ha a vizsgálatba bevont adatok nem mindegyike bír
releváns tartalommal, vagyis az adatállomány egy része redundáns, új információ
nélküli. Ennek veszélye egyébiránt a többváltozós lineáris regresszió esetében is
fennáll, bár a hedonikus módszer alkalmazásánál jóval kifejezettebb (Horváth,
2007). A probléma leginkább a multikollinearitásra vezethető vissza, értve e
fogalom alatt „a tényezőváltozók együttmozgását”, azt a jelenséget, amikor „valamelyik tényezőváltozó kifejezhető a többi tényezőváltozó nem triviális lineáris
kombinációjaként.” (Kovács, 2008, 40) Példaként említhető az az eset, amikor
a modellben egyidejűleg szerepeltetik a szobák számát és a hasznos alapterületet;
ezek a változók szoros kapcsolatban vannak egymással, és így, együttesen,
a becslés hatékonyságát rontják (Kovács, 2008).

2.3. STATISZTIKAI ALAPÚ ÉRTÉKELÉS: AZ AVM-EK
A piaci összehasonlító módszer esetében – miként azt a fentiekben tisztáztuk –
a kérdéses ingatlant hasonló paraméterekkel rendelkező, a közelmúltban értékesített ingatlanokkal vetik egybe: ahol a ténylegesen értékesített ingatlanokat egyenként
hasonlítják össze az értékelés tárgyát képező ingatlannal oly módon, hogy a fajlagos
(egy négyzetméterre számított) eladási árat korrigálják az ingatlanok közötti eltérések függvényében. A módszert nehézkessé, az eredményt megbízhatatlanná teszi,
ha nem állnak rendelkezésre megfelelő adatbázisok. Mértékadó szakmai források
szerint hazai viszonylatban legalább öt, de inkább nyolc, az értékelendő ingatlantól
legfeljebb 20 százalékban eltérő, már értékesített ingatlan, és legkevesebb nyolc–tíz
szempont szükséges az összehasonlításhoz (Harnos, 2017). Láthattuk azt is, hogy
a hedonikus ármódszer sikere ugyancsak a megfelelő adatállományon múlik, illetve
azon, hogy sikerül-e megtalálni az optimális mennyiségű és minőségű tényezőváltozókat. A fejlett értékelési módszerek alkalmasak lehetnek a hagyományos értékelési technikák gyengeségeinek kiküszöbölésére.
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A most tárgyalt eljárások esetében egyedi szakértői értékelésre kerül sor. El
kell határolni ezektől a statisztikai alapú értékeléseket, melyek nagy mennyiségű
adat és tényezőváltozó feldolgozására alkalmasak. Léteznek ugyanakkor úgynevezett hibrid értékelések is, melyek az egyedi szakértői és a statisztikai értékelések megoldásait ötvözik (Horváth et al., 2016).
A magyarországi ingatlanértékelés jogi kereteit a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet jelöli ki. A jogszabály eredeti
szövegváltozata a piaci érték meghatározására háromféle módszert határozott
meg, melyek a következők (25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 2. § (2) bek.):
• a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés,
• a hozamszámításon alapuló értékelés,
• a költségalapú értékelés.
A rendeletet 2016-ban módosították, ekkor emelték be – követve az európai trendeket – az alkalmazható módszerek sorába a statisztikai alapú értékelést (21/2016.
(VI. 29.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 1. §).
A statisztikai alapú értékelések egy altípusát jelentik az automatizált értékelési
módszerek (Automated Valuation Models, AVM), melyek alkalmazása NyugatEurópában egyre általánosabbá válik, főként (szabványosított) lakóházak és apartmanok becslésénél. Az AVM-ek legfőbb előnye a gyorsaság és az olcsóság: nagy
tömegű információt képesek rövid idő alatt kiértékelni, korábbi árinformáció nélkül.
Összetettebb eredmény várható használatuktól, egyszerre több – akár egymás ellen
is ható – értékmódosító tényezőt tudnak kezelni. Az értékelés objektíven történik,
kizárva az „egyedi emberi döntés” lehetőségét (Horváth et al., 2016, 46).
Ami az AVM működését illeti, a különböző források meglehetősen szűkszavúak. Az Európai Értékelési Szabvány, vagyis az EVS a következőket rögzíti: első
lépésként be kell vinni a rendszerbe az értékelendő ingatlanokkal kapcsolatos
releváns adatokat, majd az adatokhoz konkrét információkat kapcsolnak, és
„lehetővé teszik az értékek közvetlen értékelését”, ezt követően az információkat
„algoritmusok segítségével jellemzik, amely megfelelő összehasonlító adatokat
keres egy nagyon nagy elektronikus adatbázisban.” (EVS, 2016, 325) Az értékelés több tényezőtől függ, így az értékelés céljától, az ingatlan típusától, az adott
országban érvényes szabályoktól, illetve – értelemszerűen – attól is, hogy milyen
adatok állnak rendelkezésre (EVS, 2016).
Az AVM-ek gyengesége éppen abban rejlik, ami az erősségük: gyors munkára,
nagy elemszámú adatbázis kiértékelésére alkalmasak, ám a finomhangolásra nem.
Jellemzően szabványosított lakóházak értékének az ellenőrzésére, illetve a hitelezésnél a hitelkockázat felmérésére használják, ám az egyedi ingatlanok értékbecslésére nem az AVM a megfelelő módszer (EVS, 2016).
Magyarországon az automatizált statisztikai megoldások még kevésbé elterjedtek, és ennek csak az egyik oka a bonyolultságuk. Ennél nyomósabb ellenérv jelenleg az, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségű és kellően
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megbízható adatbázisok. A NAV illetékkiszabás alapjául szolgáló regisztere –
miként arra a korábbiakban már utaltunk – nem tartalmazza az ingatlanok valamennyi, ingatlanértékelési szempontból jelentőséggel bíró jellemzőjét, ezért
„szofisztikáltabb módszertan alapjának sem alkalmas” (Horváth et al., 2016, 47).

3. ÖSSZEGZÉS
A tanulmány célja az volt, hogy bemutassa a Magyarországon leggyakrabban
használt két ingatlanértékelési módszert, rámutasson az előnyeikre és hátrányaikra. A tradicionális megoldások közül a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés, a fejlett technikák közül a hedonikus ármódszer került
bemutatrásra. A szakirodalom áttekintését követően egy–egy gyakorlati példán
keresztül szemléltetésre a metódusok alkalmazásának módja: előbbi esetében egy
valós ingatlanbecslési szakvéleményt, utóbbi esetében a Takarék Csoport lakásárindex kiszámítására vonatkozó módszertanát ismertette a tanulmány.
Alapvetően mindkét módszerre igaz az, hogy megfelelő mélységű adatbázis
és adekvátan megfogalmazott értékelési szempontok hiányában kérdéses lehet
az eredményesség. A hazai ingatlanértékelés jogi kereteit meghatározó miniszteri
rendelet a piaci érték meghatározására szolgáló módszerek sorában első helyen
a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést említi, és az értékbecslő szakma is ezt a metódust alkalmazza fő számítási módszerként. Viszonylag egyszerű eljárásról van, mely kis mintán is lefolytatható. A miniszteri rendelet
kimondja, hogy az értékelés során „lehetőség szerint legalább három összehasonlító adatot kell megjelölni” (25/1997. PM rendelet 3. § (2) bek. d) pont).
Álláspontom szerint aggályos lehet az olyan értékelés érvényessége, mely
háromnál nem több összehasonlító adat alapján készült. Célszerű lenne e körben
a jogszabály módosítását fontolóra venni, és legalább hat összehasonlító adat
felhasználását kötelezővé tenni.
A hedonikus módszer elemzésénél láthattuk, hogy az árak magyarázata annál
pontosabb, minél több – releváns – értéknövelő, illetve értékcsökkentő tényezőt
vizsgálunk meg, illetve, minél nagyobb adatbázisból dolgozhatunk. A Takarék
Csoport részben a saját megfigyeléseire támaszkodik, részben pedig a NAV-tól
vásárolt adatbázisra. Ez utóbbi megbízhatósága azonban – mutat rá maga a Takarék
Csoport is – sok esetben erősen kérdéses: az adatok gyakorta hiányosak, a meglévő
adatok esetenként hibásak, használhatatlanok. A Takarék Csoport a NAV-tól
származó hibás adatokat megkísérli kijavítani, a hiányos információkat a saját
adatbázisa alapján pótolni, ezt követően pedig automatizált szűrési feltételek
alapján kiszűrik a statisztikai szempontból nem használható adatokat (Takarék
Csoport, 2018). Mindebből azt a következtetést vonom le, hogy ingatlanértékelési célokra a NAV adatbázisa csak hosszadalmas és költségigényes utómunkákat
követően használható fel. Indokolt lenne egy átfogó vizsgálatot lefolytatni
a NAV-nál annak feltárására, hogy mi okozza a szóban forgó adatbázis nem megfelelő voltát; a szükséges intézkedéseket is ez alapján lehetne megtenni.
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Az ingatlanértékelési módszerek fejlődése „felfogható egyfajta evolúcióként
is”, állapítják meg Horváth és társai (2016, 46). Márpedig, ha ez így van, akkor
a jövőt egyértelműen az automatizált statisztikai módszerek jelentik. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a hagyományos, illetve a kevésbé bonyolult fejlett
módszerek nem cserélhetők le: az például, hogy egy ingatlanvásárlásnál mennyit
nyomnak a latban a megtekintéskor szerzett szubjektív első benyomások, számítógépes módszerrel aligha határozható meg.
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• 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó,
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.
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TANULMÁNYOK - TERÜLETI
KÉRDÉSEK

FARAGÓ LÁSZLÓ

A Modern Városok Program mint fejlesztéspolitikai
rezsim helye a magyar területfejlesztési
politikában
The Modern Cities Program as a development policy
regime in the Hungarian regional development
policy

Absztrakt
A tanulmány a Modern Város Program (MVP) kapcsán értelmezi a fejlesztéspolitikai
rezsim fogalmát: a hatalom érvényesítésének olyan intézményi konfigurációját, amelyben
a különféle intézmények közös cél érdekében együttműködnek. Ennek egyik legfontosabb
alkategóriája a városi rezsim. Az állami és a városi feladatok teljesítését egyaránt elősegíthetik a kormányzat és a városok között kötött támogatási szerződések („tervszerződések”).
Az MVP létjogosultságát alátámasztja, hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikájának a középpontjában is a városok, a városi térségek vannak. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy az uniós
támogatások arányos részét a várostérségekben használják fel. A hálózatelméleti kutatások
megerősítik, hogy központi kormányoknak nem egy-egy várost, települést kell fejleszteni,
hanem a településhálózat egészét. A megyei jogú városok fejlesztése/támogatása is csak
az országos településhálózati szerepköröknek megfelelően történhet. A központi városfejlesztési politikának a városokat és térségeiket egységben kell kezelnie, ami segíti a város-falu
dichotómia oldását is. A tanulmány a MVP továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal zárul.
Kulcsszavak: fejlesztéspolitika, városfejlesztés, rezsim, településhálózat-fejlesztés
Abstract
The study interprets the notion of developmental policy regime as an institutional configuration
of power enforcement in which various institutions collaborate in order to achieve a common
goal. The concept of urban regimes forms one of its most important sub-categories. Grant
contracts (planning contracts) concluded between the government and cities may promote
the accomplishment of the tasks of the State and the cities alike. Cities and urban areas have
become the main targets of the development policy of the European Union. This has enabled
the allocation of a significant proportion of EU funds to urban areas. Network theory research
provides evidence that the developmental focus of central governments should not be limited
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to a single city or settlement, but extend to the full settlement network. In the development or
promotion of cities with a county status, attention must be paid to their roles and functions of
the national settlement network. If national urban development policy adopts an integrated
approach to cities and their regions (functional urban areas), that will equally serve the
development of rural areas. As a conclusion the paper outlines proposals on the further
development of the Modern Cities Program.
Keywords: development policy, urban development, regime, settlement network development

BEVEZETÉS
A magyar kormány a Modern Városok Program (MVP) keretében kívánja koordinálni a megyei jogú városok (23) központilag támogatott fejlesztéseit, 2019től pedig a Magyar Falu Program (MFP)[1] járul hozzá az 5 000 fő alatti települések fejlesztéséhez. Mint tudjuk, minden fejlesztés (az országos, a regionális,
a megyei is) valamelyik település közigazgatási területén valósul meg, így e grandiózus programok (MVP + MFP) akár integrálhatják a Budapesten és az 5 000
főnél nagyobb, de nem megyei jogú városokon kívüli fejlesztéseket[2]. E programok kialakítását nem előzték meg szélesebb körű koncepcionális szakmai
viták és társadalmi egyeztetések, de történtek igényfelmérések egyes települések
részéről. Bár a Modern Városok Program mintegy 260 projektjének a végrehajtása már megkezdődött – 2018-ban közel 1 000 milliárd Ft-ot (kétharmada hazai,
egyharmada uniós forrás) fizettek ki és ugyanennyit terveznek elkölteni 2019-ben
is – ezenkívül 2019-ben elindult a Magyar Falu Program is; talán még nem késő
felvetni akár koncepcionális kérdéseket, abban bízva, hogy még hatással lehet
a többéves programok alakítására és a megvalósításukra.
A vitára szükség van, mert többek között még ma sem világos, hogy ezek
a programok miként illeszkednek az uniós és a magyar fejlesztéspolitikába,
megvalósításuk milyen intézményi struktúrában történik, az egyes települések projektjei milyen koncepciók, prioritások mentén szelektálódnak, kerülnek
megvalósításra. Újra és újra megfontolásra javaslom, hogy nem helyes a városokat
és a falvakat külön-külön fejleszteni, hanem központilag a várostérségek hierarchikus hálózatában kell gondolkodni, így felvethető a két program (MVP, MFP)
integrálásának a lehetősége is. Ez esetben pedig nem másról van szó, mint egy
tértudatos országos fejlesztéspolitikáról, amelynek már ma is létezik az Ország-

[1] 2018-ban még több néven futott a program. Találkozhattunk a Modern Falvak Program és a
Magyar Falvak és Kisvárosok Program megjelöléssel is. A program a jelenlegi formájában 2018
végén került elfogadásra. Ez döntően vidékfejlesztési program, amely a „helyben maradás” feltételeit kívánja erősíteni. Ez csak akkor lehet hatékony, ha nem csupán az egyes települések (falvak,
kisvárosok), hanem a vidéki térségek összehangolt fejlesztését is megvalósítja.
[2] Az ötezer főnél nagyobb nem megyei jogú városok kimaradnak e programokból, ami településhálózati, „középfokú” közintézmény-fejlesztési szempontból aggályos lehet.
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gyűlés által elfogadott dokumentuma (NF 2030 – OFTK), amelyet a közeljövőben célszerű megújítani. Egy új fejlesztéspolitikai dokumentum (pl. NF 2050)
koncepcionálisan megalapozhatná ezeket a programokat, és biztosíthatná azok
összehangolását is.
A tanulmány alapjait képező kutatás a Gróf Bethlen István Kutatóközpont
felkérésére készült. A Kutatóközpont 2017-ben felkért több területi kutatót, hogy
különböző szempontok alapján vizsgálja meg az MVP koncepcióját és fogalmazzon meg javaslatokat a továbbfejlesztése érdekében. Azt a specifikus felkérést
kaptam, hogy vizsgáljam meg az MVP-t, mint lehetséges fejlesztéspolitikai rezsimet és tekintsem át, hogy miként integrálódhatna jobban az EU-konform magyar
területfejlesztési politikákba. A Központ számára korábban készült tanulmány
egyik fontos megállapítása és javaslata arra vonatkozott, hogy az MVP-vel összehangolva programot kell készíteni a kisebb városokra és falvakra is. Időközben
a Kormány kidolgozta a Magyar Falu Programot, amely során sajnos nem vették
figyelembe a településhálózat-fejlesztési szempontokat.
A tanulmány első részében röviden áttekintésre kerül a fejlesztéspolitikai rezsim koncepciója, majd a területiség jelentősége és az uniós területpolitika városi fókuszát tárgyalva megállapítható, hogy a globalizált világban is fontos
szerepet kap a központi állam a városfejlesztésben, és az innováció, a versenyképesség-orientált fejlesztéspolitika területi fókusza szükségszerűen a nagyvárosokra irányul, így ezekkel harmonizál az MVP. Felvetésre kerül, hogy nem szabad
az egyes városokban külön-külön gondolkodni, hanem a központi államnak
a településeket, pontosabban a városi térségek hálózatát egységében kell fejlesztenie. Továbbá nem szabad elválasztani egymástól a városok és a falvak fejlesztését, Magyarországon is – az Európai Unióhoz hasonlóan – komoly előzményei
vannak a várostérségekben való gondolkodásnak. Végezetül az MVP területpolitikai, tervezési hiányosságait feltárva keresem az MVP (és közvetve a MFP) továbbfejlesztésének a lehetőségét.

1. FEJLESZTÉSPOLITIKAI REZSIM
Felmerült a kérdés, hogy tekinthetünk-e úgy az MVP-re, mint egy sajátos fejlesztéspolitikai rezsimre, amely közös célok érdekében összefogja a különböző
szintű (globális, országos, helyi) és típusú (állami, piaci, civil) szereplőket.
A kérdés megválaszolását nehezíti, hogy Magyarországon elég szűk a fejlesztéspolitika kormányzási formáinak, különösen a rezsimek szakirodalma, a válaszadáshoz inkább csak a kapcsolódó területeken találhatunk némi információt.
Lux (2017) arról ír, hogy a kelet-ázsiai „fejlesztő államok” erős állami
intervencióval törekedtek a globális gazdaságba való beilleszkedésre. A piacpárti
kormányzati-vállalati együttműködésekre épülő gazdaságpolitikájuk jelentős
ipari fejlődést eredményezett. Tervszerű központi beavatkozásokkal úgy segítették a hazai vállalatokat, hogy fennmaradjon a hazai és a külföldi tőke egyensúlya.
Az MVP konkrét programjai ugyan kormányzati-helyi együttműködésben történT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 181-2 0 3
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nek, de mégsem a kelet-ázsiai „fejlesztő államok” gyakorlatához hasonló beavatkozások (turizmus, infrastruktúra, sport stb. beruházások). Inkább a magyar iparpolitika, a kormányzatnak a nemzetközi nagyvállalatokkal kötött megállapodásai
állnak ahhoz közelebb. Egyébként a magyar iparfejlesztés-orientált gazdaságpolitika Európában sem tekinthető külön-utasnak, mert hasonlít több uniós tagállam
gazdaságpolitikájához, sőt az itthon sokat kritizált keleti nyitást a nyugat-európai,
sőt a cseh és a lengyel vállalatok már korábban megtették (Lux, 2017, 214).
A fejlesztéspolitikai rezsim koncepciójához kapcsolható a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó irodalom, ami sokkal bővebb a fejlesztéspolitika kormányzási formáinak a tárgyalásánál. A rendszerváltástól (Faragó, 1990) napjainkig
(Bajmócy et al., 2017) többen foglalkoztak a helyi gazdaságfejlesztéssel, számos
javaslatuk lehet hasznos az MVP továbbfejlesztéséhez. Általában azt hangsúlyozzák (Bajmócy, 2011, 105), hogy a helyi fejlesztések alapvetően a helyi és
nem a kormányzati szereplők ügye, elsősorban széleskörű helyi összefogásra van
szükség (helyi kormányzat, üzleti szféra, tudástranszfer intézmények, fejlesztő
ügynökségek, civil szervezetek, a helyi közösség tagjai).
Somlyódyné (2014) annyiban kapcsolódik a rezsimkoncepcióhoz, hogy
a governance-t a különböző szektorok és szereplők közötti olyan párbeszédként
írja le, amely alkalmas a konfliktuskezelésre, konszenzuskeresésre és az erőforrások egyesítésére, így az végső soron új innovatív struktúrákat és fejlesztési prioritásokat hoz létre. Az állami szervek is egyre gyakrabban alkalmazzák az ilyen
új koordinációs mechanizmusokat. A hazai governance irodalomban Pálné
(2008, 94) a városi rezsimet mint „…a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi politikai
viszonyok új összefüggésrendszerét” értelmezi. Pálné (2010) abban látja rezsim
iskola újszerűségét, hogy a fejlesztési koalíciók korábbiaktól eltérő módon járulnak hozzá a városi gazdaság erősödéséhez és általában a város fejlődéséhez.
A hangsúly nem az egyes szereplőkön, hanem a koalíció kialakításán, annak
elfogadtatásán és a hosszú távú stratégián alapuló cselekvésen van. Pálné (2010)
részletesen bemutatja a városirezsim-koncepció kapcsolatát a governance paradigmával és a közpolitikai hálózatokkal.
Megkísérlem a fejlesztéspolitikai rezsim koncepcióját „elemeiből” (fejlesztés +
politika + rezsim) újraépíteni. A közszférában a „fejlesztés” terminus a kívánatos és
szándékolt (tudatos, akaratlagos) változtatásokat (beavatkozásokat) jelöli, amely
egyszerre valósul meg a fizikai és a társadalmi kontextusban. Olyan fizikai és
társadalmi változtatásoknak a folyamata, amelyet az érintettek előnyösnek tartanak a maguk számára[3]. Minden fejlesztés szempontjából kardinális, hogy kiknek
(célcsoport, kedvezményezett) a jóléte/jólléte vagy a gazdasági helyzete változik
pozitívan. Minden közösségi („public”) fejlesztés esetében az ország népessége

[3] Nem csak a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, hanem a környezet megóvása, a természeti katasztrófák elkerülése, a biztonság, az értékmegőrzés is fontosak számunkra, így ezekre
is irányulhat a fejlesztés. A manapság divatos kritikák ellenére (például a mélyökológia hívői részéről) a fejlesztéspolitika – véleményem szerint – mindig emberközpontú.
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(nemzet) és a helyi társadalom (a gazdasági szereplők is) a célcsoport. A fizikai és
a gazdasági változások mérhetőek ugyan abszolút mértékekkel, kvantitatív indikátorokkal, de a társadalmi hatások relatívak és diszkurzívek (interszubjektívek).
A fejlesztéspolitika kifejezésben a „politika” arra utal, hogy tartalma,
irányultsága nem determinisztikus, hanem társadalmi diskurzus függvénye,
a konkrét felmerülő problémák, lehetőségek és értékválasztások függvényében
térben különböző lehet és időben változhat. A konkrét koncepciók, programok
tartalma a diskurzusok eredményeként rögzül, így ez kontextusfüggő politikai
konszenzus eredménye. Például egy fejlesztéspolitikai elhatározást vagy
stratégiát egy másikkal érdemes összevetni. Ex ante azt kell megítélni, hogy
melyik vezet inkább a kívánt eredményre. Objektíven, abszolút indikátorokkal
mérhető a megépített út hossza, a parkosított terület nagysága, a létrehozott
új munkahelyek száma, és így tovább, de ezek társadalmi hasznosságának
a megítélése eltérő lehet a különböző társadalmi (tér-idő) kontextusokban.
(Például társadalmi-politikai vita tárgyát képezheti, hogy miért éppen a közúthálózat-fejlesztés kerül be az MVP által támogatott programok közé és miért nem
az egészségügyi problémák kezelése. Vagy például megfelelő empirikus adatbázis
birtokában megfelelő módszertannal mérhető a területi GDP, de a mérték megítélése összevetéseket igényel és a különféle felfogásokban (meggyőződések szerint)
más (szubjektív) ítélet születhet ugyanarról a konkrét számról[4]. Konkrét fejlesztés (pl. fizikai objektum) társadalmi hasznossága különböző lehet eltérő kultúrákban vagy társadalmi kontextusokban. Az MVP keretében megvalósuló konkrét
projektek hatását elsősorban a helyi társadalmak, azok célzott szegmensei ítélhetik meg, az egész program eredményességét pedig országosan kell értékelniük.
A fejlesztéspolitikával kapcsolatban a „rezsim” kifejezést nemzetközileg és
Magyarországon is viszonylag kevesen használják. Ennek oka valószínűleg az,
hogy a köznyelvben és a médiában általában a negatívan megítélt uralmi rendszerekre, kormányzási módokra használják. A szűkebb szakirodalmi hátteret
egyrészt magyarázhatja, hogy a rezsimkoncepció multidiszciplináris megközelítést
igényel, többek között a közgazdaságtudományt, a politikatudományt, az igazgatástudományt, a vezetéselméletet, a tervezést is érinti, így kizárólagosan nem
tartozik egyik nagy tudomány főáramába sem. Másrészt a 20. század utolsó évtizedeit uraló, a globalizációt támogató liberális gazdaságpolitika ellenezte az állam
és a különböző szintű önkormányzatok intervencionalista gazdaság- és területi
politikáját. Az utóbbi években a fejlesztéspolitikai rezsim koncepciójához leginkább az új vagy a jó kormányzás koncepciója áll a legközelebb, mert ezek foglalkoznak a különféle együttműködési formákkal. A 21. században a legtöbb európai kormánynak az egyik fő törekvése, hogy a városaikat, városrégióikat minél
jobban pozícionálják a nemzetközi városversenyben, amelynek legfontosabb
[4] Például a kormány a 2010-es években a magyar GDP növekedési ütemét az EU átlagához méri,
míg az ellenzék mindig az éppen jobban teljesítő közép-kelet-európai országéhoz. Mindkét összevetésből levonható igaz állítás, mégis más megítélés következik belőlük.
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eszköze a helyi önkormányzatokkal és a piaci szereplőkkel való együttműködések kiépítése, ami újra előtérbe hozhatja a rezsimkoncepciót (ezzel összhangban
van az MVP is).
A fejlesztéspolitikai rezsim a hatalom érvényesítésének intézményi konfigurációja, a különféle intézmények és partnereiknek a nagyon összetett hálózatos
együttműködése, folyamatos széleskörű diskurzus és közös cselekvés. (Hatalomérvényesítő hálózat, stratégiai cselekvőrendszer.) Sajátos közvetítő intézmény (mediátor),
közvetítő erő (interfész) a környezet és a kívánatos (politikai, társadalmi, gazdasági)
eredmények között (Stone, 1993). Nem csak stabil intézményesített együttműködéseket jelent, hanem informális hálózatok működtetését is magába foglalja. „Hatalmi
kapacitás”, „társadalomtechnikai rendszer”, „együttműködési hálózat” szükséges
a kívánatos eredmények megvalósításához. Fontos, hogy a rezsim vonatkozásban
csak olyan szereplőkről, intézményekről beszélhetünk, amelyeknek a közszférában
(„public”) van fejlesztési missziójuk, illetve akik a közösségi (állami) programokhoz –
érdekeltségüket felismerve – partnerként kapcsolódnak.
A fejlesztéspolitikai rezsim megtestesíti az állami intézmények, a tőke és
a helyi társadalmak közötti társadalmi-politikai erőviszonyokat. A rezsimbe célszerű
tömöríteni minden befolyásos döntéshozót és az érintettek képviselőit is.
A közszféra partnerei közül kiemelkedik az üzleti világ és a lakosság. A gyakorlatban
a piaci/üzleti szféra mellett a civilek képviselőivel, a stakeholderekkel, a szakmai
elittel (egyetemek, kutatóintézetek) kell számolni, de a média sem csupán információs
csatorna, hanem gyakran elkötelezett érdekérvényesítő szereplőként is fellép.
A fejlesztési rezsimek működésére nem csak a túlzott központosítás, az állami
szerepvállalás jelenthet veszélyt, hanem az üzleti szféra vagy akár az elkötelezett
NGO-k[5] is korlátozhatják a demokratikus döntéshozatalt. E szférák között
egyensúlyra kell törekedni. A ténylegesen közreműködő szereplők tekintetében és
az együttműködési formákban nem csak kulturális különbségek, hanem egyéb helyi
sajátosságok is lehetnek (pl. meglévő szervezetek, megkerülhetetlen stakeholderek).
Mossberger és Stoker (2001) kifejti, hogy a rezsim nem azonos a kormányzással,
mert több befolyásos szereplő tágabb együttműködését jelenti, ezért nem minden
kormányzást és nem is minden köz- és a magánszektor-együttműködést nevezünk
annak. Általában azokat a kormányzási módokat nevezik így, amelyek tudatosan
választják a partnerségen alapuló stratégiai irányítás ezen módját. Általánosságban nehéz meghatározni, hogy milyen fokú (mélységű, tartósságú) együttműködés szükséges a rezsim megjelöléshez. Sartori (1991) és Mossberger–Stoker
(2001) is felhívják a figyelmet arra, hogy gyakran tévesen sorolják be a helyi politikai rendszereket ebbe a kategóriába. Ugyanakkor a fogalom használata kibővült, és nem csak a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló kormányzásra használják, hanem a különböző szintű bürokráciák együttműködésére is,
amit Menahem (1994) bürokratikus rezsimnek hív.
[5] Az NGO-k is valamilyen értékek és/vagy célok mellett elkötelezettek és többségüknek van
cselekvési stratégiájuk is.
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Országos – bizonyos országokban a regionális – és a helyi kormányzás tekintetében is beszélhetünk fejlesztéspolitikai rezsimről, illetve ezeknek a léptékeknek/
szinteknek az egy rezsimben való együttműködéséről is (Horlings, 2010). A szakirodalomban és a fejlesztési gyakorlatban leggyakrabban helyi (városi) kormányzási módként találkozhatunk vele („urban regime”) és több tekintetben ehhez
áll a legközelebb az MVP is. A városrezsim-elmélet gyökerei az 1980-as évekig
nyúlnak vissza: az amerikai városokban új kormányzási módokra tettek javaslatokat, a városfejlesztés érdekében új együttműködéseket, koalíciókat hoztak létre
(Stone, 1989; Stone–Sanders, 1987). A 20. század végén a neoliberális városvezetéseket a legjelentősebb helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel való együttműködés jellemezte. Ma már a kormányzati szereplők is megjelentek az együttműködésekben. Ebből a szempontból ide sorolhatjuk az MVP-t is, mint a központi
és a helyi kormányzás együttműködését, de rögtön hozzáteszem, hogy Magyarországon az együttműködést más helyi szereplők bevonásával is ki kell bővíteni.
A rezsimek kölcsönös bizalomra épülő sokszereplős hálózatok, de
a közszféra szabályozó (összeegyeztető, kiegyensúlyozó) funkciójára mindig szükség van. A városfejlesztési rezsimek kialakítása és működése kapcsán azt kell szem
előtt tartani, hogy a különböző csoportok (környezetvédők, munkaadók, városrészek képviselői stb.) súlyuknak megfelelően kapjanak helyet a városirányításban. Arra kell törekedni, hogy az eltérő érdekű csoportok véleményét arányosan
vegyék figyelembe. A fejlesztéspolitikai rezsim koncepciójához hasonló alapokon
álltak a hazánkban is megvalósult, a köz- és a magánszféra együttműködésén
alapuló „public private partnership” (PPP) programok. Ezek többségét ma rossz
példaként említik, mert az előnyök egyoldalúan a magánszektor oldalára billentek, és később az állam a piaci szereplők előnytelen gazdasági feltételekkel való
kivásárlására kényszerült.
A városi rezsim az önkormányzatok és a magánszektor (üzleti szféra) közös
kapacitása a város együttes kormányzására, a köz- és a magánszféra hatalom- és
munkamegosztása (Elkin, 1987). Alapkoncepciója az, hogy a partnerek együttműködése növeli a városfejlesztésbe bevonható szellemi és anyagi forrásokat,
ezzel biztosabb alapokra helyezi a megvalósítást és csökkenti a város sérülékenységét a külső hatásokkal szemben. Azzal, hogy a városi rezsim minden társadalmi
csoport számára biztosítja a helyi kormányzásban, a fejlesztéspolitikai döntésekben való részvételt, megerősíti a város társadalmi kontroll mentén történő
cselekvőképességét (Stone, 1993). Ha nem is jön létre minden téren konszenzus,
de minden társadalmi csoportnak lehetőséget kell biztosítani kisebb eredmények elérésére (Stone, 1993, 11), „mindenki tehet egy lépést előre”. A rendkívül
összetett és fragmentált városi kormányzás koherenciáját olyan stratégiai irányítás biztosíthatja, amelyben minden főbb érdekcsoport megtalálja a számítását.
Kulcsa a folyamatos koordinációs mechanizmus, a közös célok és stratégiák kialakítása és az annak érdekében való közös cselekvés.
A 21. században a városi rezsimek hatékonysága nagymértékben függhet
attól, hogy a városgazdaságok globális szereplőit – a helyben folyó termelésen
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kívül – mennyiben sikerül bevonni a városok fejlesztésébe. Globalizált világunkban a városokban működő gazdasági vállalkozások a nemzetközi piaci verseny
szereplői is (globális viszonyrendszer). A városi környezet (fizikai-társadalmi
kontextus, miliő, atmoszféra) jelentős hatással van az ott működő gazdasági
egységek hatékonyságára, ezért minden gazdasági szereplő (a multinacionális
is) érdekelt a külső gazdaságosságának a javításában (pl. a munkaerő képzésében, egészségi állapotának megőrzésében, a lakhatási körülmények bővítésében
stb.), így potenciális szereplője a városfejlesztési rezsimeknek. A helyi szereplők
együttműködése jelentős mértékben tudja emelni a vállalatok, és ezáltal a városok
versenyképességét.
Az MVP kapcsán a városi rezsimek különösen megvitatandó alapkérdése,
hogy a központi kormányzat milyen mértékben és módon vegyen részt az együttműködésben. Mi legyen a központi és a helyi szereplők közötti munkamegosztás?
Azokon a közszolgáltatási és infrastrukturális területeken, amelyeket a kormányzat mindenhol egyforma mértékben és színvonalon kíván biztosítani (garantált
szolgáltatások és a hozzáférésük biztosítása), a központi állam kell, hogy a programadó és a finanszírozó legyen, és az önkormányzatokra a helyi adottságokhoz
igazodó hatékony végrehajtás/működtetés hárul.
Egyéb területeken a helyi önkormányzatok autonómiája sokkal nagyobb,
ők felelnek a közszolgáltatások tervezéséért és teljesítéséért. Ezek finanszírozása több csatornán keresztül történhet: egyrészt normatív úton kaphatnak pénzt
a feladatteljesítéshez, másrészt a sajátos igények megvalósítását a saját helyi
bevételeikből fedezhetik. Azokon a területeken, ahol a helyi önkormányzatoknak
nagyobb az autonómiája, ott a helyi társadalmak is aktívabban vehetnek részt
a saját céljaik megvalósításában. E területeken fel kell vállalni, hogy a településen, az állampolgárok ellátásában nagyobb területi különbségek alakulhatnak ki.
Amennyiben az MVP elsődleges célja az, hogy a minden nagyváros és térségük
számára egyformán garantált fejlesztéseket (autópályán elérhető legyen, megfelelő kórházi ellátás biztosítása, felsőfokú oktatás stb.) központilag koordinálják,
a döntéshozatal alapjaiban a központi kormányzásnál kell, hogy maradjon. Azok
a decentralizáltan működő fejlesztések, amelyeket a megyei jogú városok partnerségen alapuló stratégiai menedzsmentje tart kézben a tervezéstől a megvalósításig sokkal inkább illeszthető a hagyományos városi rezsim koncepciójához.

2. AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A VÁROSFEJLESZTÉS
Az, hogy a magyar kormány nagyobb figyelmet fordít a nagyvárosi térségek
fejlesztésre, összhangban van az uniós trendekkel. Egy jól megtervezett és lebonyolított Modern Város Program beilleszthető az uniós fejlesztéspolitikába és
a támogatási rendszerbe.
Az EU regionális politikájának a középpontjából kikerültek a régiók és helyükbe
a nagyvárosi térségek kerültek, amelyek a Lisszaboni Stratégia és az EU 2020
megvalósításának az elsődleges terepei. „A 2014–2020 közötti időszak kohéziós
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politikájának központi témája a városfejlesztés. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásainak legalább 50%-át városi területek fejlesztésére fordítják. Ez
a szám egy későbbi szakaszban tovább nőhet. Az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból körülbelül 10 milliárd eurót közvetlenül a fenntartható városfejlesztést
célzó integrált stratégiákba fektetnek be. Körülbelül 750 város előtt nyílik meg
a lehetőség, hogy ezeket a fenntartható városfejlesztést célzó integrált stratégiákat
végrehajtsa.”[6] Minden tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
forrásoknak minimálisan 5%-át az „integrált fenntartható városfejlesztésre” kell
fordítani. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy a városokban olyan közösségvezérelt helyi fejlesztéseket (CLLD) valósítsanak meg, amelyek a közszféra, a helyi
stakeholderek, az üzleti szféra és a civil társadalom együttműködésére épülnek. E
célkitűzéseknek megfeleltethető a megreformált városi rezsim és az MVP koncepciója is. Az URBACT III program a városok közötti hálózatos, illetve a városok
és a vidékük közötti együttműködéseket is támogatja. Az EU Urban Agenda-ja is
a városok növekedési potenciáljának maximális kihasználását tűzte ki célul.
Az EU tagállamok közül témánk szempontjából célszerű kiemelni Franciaországot, mert Magyarországhoz hasonlóan centralizált államszervezettel,
monocentrikus térstruktúrával, elaprózott önkormányzati rendszerrel rendelkezik, pénzügyileg a helyi önkormányzatok ott sem önállóak, gyakran változtatták
a területfejlesztés intézményrendszerét[7], folyamatos a vita arról, hogy az iparpolitikára vagy a területfejlesztésre kell-e koncentrálni (Egyed, 2016). Úgy vélem,
hogy az MVP előképét is ott találhatjuk meg.
A DATAR 2000-ben meghirdette a növekedési pólusok és vidékük fejlesztésére
alapozott policentrikus városhálózat-fejlesztést, majd 2003-ban a városok „európai
láthatóságának” növelésére és versenyképességük javítására tettek javaslatot (Egyed,
2016). E program megvalósítása érdekében Nemzeti Városfejlesztési Ügynökséget
állítottak fel, és több éves városfejlesztési programok keretében a központi állam
közvetlenül is részt vett a városok fejlesztésében. A központi állam – a már meglévő
tervszerződések rendszerébe illeszkedően – szerződéseket kötött a kiválasztott
városi önkormányzatokkal azok fejlesztésére. Ezekben az állam közreműködést
vállalt a közszolgáltatások (oktatás, közbiztonság stb.) és a helyi gazdaság fejlesztésében, és előírta a helyi partnerek bevonását. A zökkenőmentes megvalósítás érdekében minisztériumi szinten koordinálták az ágazati fejlesztéseket.
Törvény írja elő, hogy tervezési és fejlesztési szempontból egységben kell kezelni
a várost és a vonzáskörzetét, és elvárja a városoktól, hogy segítsék térségük fenntartható fejlődését. A franciák sem hajtottak végre önkormányzati összevonásokat
(bár a merészebbek ezt szerették volna 2020-ig elérni), hanem a népességnagy-

[6] EU regionális politikája: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/urban-devel
opment/
[7] A DATAR utódja 2006-tól a DIACT lett, amely elsősorban a versenyképességi pólusok fejlesztésére koncentrált. 2009-ben a DIACT újból DATAR néven folytatta működését, majd 2013-ban beintegrálódott a Regionális Egyenlőségért Felelős Főbizottság (CGET) szervezetébe.
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ságtól, a települési hierarchiában elfoglalt helyzettől függően három települési
közösség típust (EPCI, közintézmények települési együttműködései) hoztak létre.
A településközi együttműködésekbe előírták a piaci és a civil szereplők bevonását is. Az állami közszolgáltatások reformját eredetileg úgy képzelték el, hogy
az alapfokú közszolgáltatásokat kb. 3 800 kis- és közepes város térségében („életkörzetben”), a középfokúakat mintegy 350 vonzáskörzetben biztosítják. Ezek
hálózatos együttműködése országos szuperstruktúrát alkotna.

3. A TERÜLETISÉG JELENTŐSÉGE ÉS AZ ÁLLAMI
SZEREPVÁLLALÁS SZÜKSÉGESSÉGE A FEJLESZTÉSPOLITIKÁBAN
Az MVP és a MFP is konkrét települések, területek fejlesztését célozza és több
szereplő együttműködésén alapul, amit jó iránynak értékelhetünk. Mind az Európai Uniónak, mind a magyar kormánynak egyik fejlesztéspolitikai dilemmája, hogy
a versenyképesség, a globális gazdaság erősítése, vagy a területiség álljon fejlesztéspolitikájuk középpontjában. Más oldalról úgy vethető fel a kérdés, hogy területi
egységek (ország, régiók, települések), vagy a tematikus szempontok (növekedés,
környezetvédelem stb.) integrálják-e a különféle szempontokat, fejlesztéseket.
Véleményem szerint a globális versenyképesség erősítése sem mellőzheti a területi
szempontok (területi tőke, elérhetőség stb.) figyelembevételét és a kérdést inkább
úgy kellene feltenni, hogy milyen módon lehet viszonylag magasabb gazdasági
növekedést elérni úgy, hogy az kiegyensúlyozottabb társadalmi és területi szerkezetben történjen (mérséklődjenek a nemkívánatos egyenlőtlenségek).
A főáramú nézetek azt állítják, hogy a konténerszerű államoknak és más
közigazgatási egységeknek egyre kiesebb a szerepük a fejlesztéspolitikában és
a gazdaságszervezésben, ami újragondolást igényel. Sokan azt fejtegetik, hogy
a távolságok és a határok jelentőségüket veszítik (Richard O’Brien: a „földrajz vége”;
Jürgen Hasse: „a tér leépül”; Thomas L. Friedman: „mégis lapos a Föld”) és konkrét
helyeken, a közigazgatási területeken kívüli „áramlási terekben” („space of flows”;
Castells, 2005), „globális szinten” folynak a különféle tranzakciók. E szemléletből
következően azt gondolják, hogy a határokkal rendelkező hagyományos konténerszerű állami és helyi terek és intézmények veszítenek jelentőségükből és helyüket
a globális hálózatok veszik át. Mások (pl. Sassen, 1993; Brenner, 2013; Faragó, 2019)
e jelenségeknek a másik oldalát hangsúlyozzák: bizonyos szempontokból valóban csökken a nemzeti lépték jelentősége, de a globális termelés és fogyasztás is
a hagyományos területi szerveződések keretében és specifikus (területi) intézményi
környezetben valósul meg („space of places”), így továbbra is kiemelkedő jelentőségűek a nemzetállami keretek és különösen a konkrét helyek/települések.
Mai világunkban a globalizáció és a lokalizáció egyszerre van jelen, amit
jól kifejez a „glokalizáció” kifejezés (Swyngedouw, 1992; Robertson, 1995). „…
a területi visszaágyazódást (reterritorialisation) – vagyis a területi szerveződés
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formáinak, mint például a városoknak és az államoknak az átszerveződését és
léptékváltását (rescaling) – a jelenlegi globalizációs hullám inherens elemének
kell tekintenünk.” (Brenner, 2013, 183) A konkrét helyek, a helyi társadalmak
nem egyszerűen elszenvedői a „kívülről jövő” globális folyamatoknak, hanem
aktív részesei (kollaboráció), alkotó elemei és megtestesítői (Faragó, 2019).
A globális folyamatok is konkrét államokban és településeken – fizikai-ontológiai
értelemben síkban – zajlanak. Egy üzem sikeres működéséhez és fejlődéséhez
nem elegendőek a „flow” tényezők (pl. mobil tőke), hanem kellenek a helyben
rögzült, területileg beágyazott, egymással csak ott és akkor együttműködni képes
tényezőegyüttesek (a város). A globális termeléshez használt javak jelentős része
is helyhez kötött („spatial fix”, Harvey, 1982; 1985; Faragó, 2019), és a multinacionális vállalatok is konkrét államok és helyi önkormányzatok által hozott szabályok alapján és az ott és akkor rendelkező egyéb feltételek között működtethetőek.
A (nemzetközi) tőke is helyben rögzül („pinned down”), a városokban kapja meg
a működéséhez szükséges formát, a know-how-t, a munkaerőt is ott hozzák
működésbe. Tehát a globális termelés is helyfüggő (Sassen, 1993), és a földrajzi
térszerkezetét az államok és a városhálózatok adják.
A globális, a nemzetállami és a helyi szereplők is ugyanazon konkrét terek és
helyek uralásáért, irányításáért küzdenek. Fontos e három szféra közötti egyensúly fenntartása, vagy helyreállítása, amelynek nehézségét az adja, hogy nagyon
különböző preferenciákkal rendelkező, különböző súlyú szereplők közötti
hatalmi viszonyról van szó. Mégis mindhárom szereplőkör érdekelt az együttműködésben (ezt kell megvalósítani az MVP-ben is).
A szükségszerűen helyben működő (akár nemzetközi) vállalatok érdekeltek
a nemzeti és a helyi szereplőkkel való jó együttműködésben, mert jelentős részben
ettől függ a külső gazdaságosságuk. Ezért érdekeltek a városfejlesztési programok
kialakításában és megvalósításában is. A versenyképes várostérségek versengenek a nemzetközi befektetésekért (FDI) és a kevésbé fejlettek az uniós és az állami
támogatásokért, annak érdekében, hogy a tőkehiányukat enyhítsék, hogy végre
tudják hajtani a további fejlődésüket szolgáló szerkezetváltoztatásokat.
A nemzetgazdaságok növekedése a helyben megvalósuló teljesítményekből áll
össze. A nemzetgazdaságok fejlődésének motorjai a várostérségek, azok fejlődése
határozza meg a nemzetgazdaságok fejlődését. A közpolitikák megvalósításának a színterei is a települések. Ezért is érdekeltek a kormányzatok abban, hogy
a városokat és térségeiket mint komplex termelőerőket minél nagyobb mértékben be tudják vonni a nemzetgazdaság fejlődésébe. Az államnak is glokálissá
kell válnia, bele kell olvadnia a tőke körforgásába, központi szerepet kell vállalnia a kapitalista növekedés „közvetítésében és körülhatárolásában” (Brenner,
2013). A kormányoknak egyszerre kell elősegíteniük városaik és régióik globális versenyképességének javítását (nyitottságát) és biztosítani a helyi érdekek és
értékek védelmét (zártságát). Ehhez a központi államhatalmaknak vissza kell
szerezniük a politikai-gazdasági szabályozásban elvesztett szerepkörükből, vagy
legalább meg kell őrizniük a ma még meglévő szűk cselekvési terüket. Ennek
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érdekében a megváltozott körülményekhez igazodó újfajta intézményi és szabályozási formákat kell keresniük.
Egy központi településhálózat-fejlesztési stratégia (akár egy kibővített és jól
megvalósított Modern Városok Programja, amely össze van hangolva az MFP-vel)
lehetőséget kínálhat arra, hogy az állami intézmények hely-specifikusan hozzájárulhassanak városaink nemzetközi versenyképességének az előmozdításához,
a külső tőkevonzáshoz, úgy, hogy a helyiek életfeltételei is javulnak. Ebben a formában az állam a helyi léptékű feladatokhoz közvetlenül is hozzájárulhat, ami visszahat az ország teljesítményére is. Különösen ott kell a kormányzatnak beavatkoznia,
ott kell saját eszközeivel segítenie, ahol a helyi erőforrások (területi tőke) nem megfelelően hasznosulnak, ahol a helyi társadalmak ma még nem versenyképesek.
A globális hálózat részeként működő világvárosok, a nagy metropolisz-térségek
önmaguk is képesek az endogén fejlődésre, a nemzetközi kapcsolataik és térszerveződéseik kézben tartására (nagyvárosi kormányzás), de a magyar várostérségek
többsége ehhez túl kicsi, gyenge hatalmi potenciállal bír, így rá van szorulva arra,
hogy az állami intézményekkel és a piaci szereplőkkel koalícióban, a helyi lakosságra támaszkodva fejlesszék önmagukat, javítsák a versenyképességüket. A különböző szereplők egymással összefogva lehetnek csak képesek „léptéket váltani”,
azaz olyan funkciókat is betölteni, amelyeket Nyugat-Európában a 400–800 ezres
városi agglomerációk ellátnak. A városok, a várostérségek tervszerű fejlesztése és
az iparpolitika visszaközpontosítása nem idegen a többi EU tagállamtól sem, a partnerségben történő városfejlesztés pedig kimondottan uniós elvárás.
A nemzetközi áramlásokba beágyazódott javakat és a munkaerőt is helyben
kell újratermelni. A nemzeti és helyi erőforrások újratermelése szempontjából
káros, hogy a globális gazdaság és pénzpiac kicsúszott az államok ellenőrzése
alól, a multinacionális vállalatok által helyben megtermelt profit jelentős része
eltűnik az állami és a helyi intézmények szeme elől, egy globális térben halmozódik fel, és társadalmilag (demokratikusan) ellenőrizetlen célok mentén kerül
felhasználásra. Ezáltal nemzetállami és helyi szinten forráshiányos lehet a humán
és a fizikai tőke újratermelése (a munkajövedelmek aránya folyamatosan csökken
a nemzeti jövedelmen belül). Különféle partnerségi intézmények kereteiben meg
kell kísérelni jobban bevonni a vállalatokat a humántőke és a helyi (a nemzeti)
vagyon újratermelésébe.

4. A HÁLÓZATOK TERÜLETI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE – A TELEPÜLÉSHÁLÓZATOK
Az MVP egyik gyengeségének tartom, hogy az egyes nagyvárosokban és azok
projektjeiben, és nem mindezek hálózatában gondolkodik. A települések nem
elszigetelt entitások, fejlődésük jelentős részben külső kapcsolataikból táplálkozik. A dinamikus önépítésükhöz hozzájárul a különböző hálózatokba való bekapcsolódásuk. A városok sajátos metszéspontjai a különféle mozgásoknak (tőke,
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munkaerő áruk stb.), az „áramlási tereknek”, ugyanakkor történelmi fejlődésük
helyben gyökerezik, a mobil tényezőknek is helyben kell rögzülniük a működésükhöz. A városoknak – a saját fejlődésüket szolgáló – belső átalakulásokkal folyamatosan rezonálniuk kell a külső változásokra.
Barabási Albert László (2016) hálózati modelljének általános megállapításait
a településhálózat fejlődésére adaptálva megállapítható, hogy a már meglévő
nagyvárosoknak nagyobb esélyük van a további növekedésre, újabb kapcsolatok
létesítésére, mint a kisebbeknek. A már meglévő területi tőkéjük és kapcsolataik
alkalmasabbá teszik azokat a jövőbeni fejlődésre, további kapcsolatok kiépítésére. Azaz a településhierarchiában betöltött szerepkör és a jövőbeli fejlődés lehetősége a jelenlegi „fokszámtól” (település rangja a hierarchiában, milyen szintű
térség központja) és az „alkalmasságtól” függ. Az alkalmasság (komplex területi
tőke) nem egy változatlan abszolút érték, és nem csak a csomópont leltározható
abszolút adottságain múlik, hanem azt is mutatja, hogy miként ítélik meg az egyik
csomópontot a többi csomóponthoz képest (hálózati összefüggések).
A hálózat lehetséges bővülését (új csomópont) esetünkben nem új városok
létrehozása jelentheti (mint pl. az 1950-es években), hanem a (nemzetközi)
hálózatokba való új bekapcsolódás eredményezhet új pozíciókat (lásd pl. Győr,
Kecskemét, Debrecen példáját). Tehát mindezt kissé leegyszerűsítve, ha egy
városba az alkalmassága miatt már eddig is több vállalkozás települt, akkor az még
több vállalkozást és még több munkaerőt fog vonzani. Ez egybevág a krugmani
területi koncentráció (Krugman, 1991) jelenségével is. A hálózatok topológiáját
viszonylag gyorsan csak a csomópontok elvesztése és a kapcsolatok tömeges
megszűnése rajzolhatja át. Ez utóbbi eset történt 1920-ban Magyarországon,
amikor is a településhálózat teljes második szintje más országhoz került és eliminálódtak a kapcsolatok. Hasonló eset történt például az 1980-as évek második
felében, amikor a szénbányák bezárása után Komló elvesztette ipari kapcsolatait,
így csomóponti szerepét. A 23 megyei jogú város településhálózatunk kitüntetett
szereplői, így hálózati szerepüknek megfelelő továbbfejlesztésük kézenfekvő.
Az emberek és a tárgyi valóság együttműködésének kézenfekvő kerete a településhálózat részeként működő konkrét hely (település). A cselekvőhálózatelmélet (ANT)[8] egyik központi eleme a hálózatokban való gondolkodás (Latour,
2005). A társadalom működése és a folyamatos újjászerveződése a konkrét helyeken, a különféle hálózatok csomópontjaiban történik. Az ANT a hangsúlyt nem
az egyes elemekre (szereplőkre, csomópontokra) teszi, hanem a hálózati történésekre. A hálózatok jellegükből, funkcióikból eredően maguk jelölik ki a saját csomópontjaikat. Például egy új autóipari beruházás az autóipari klaszter/hálózat szempontjai alapján választ telephelyet. A természeti, a társadalmi és a művi/technikai
jellegű elemek relacionális hálózatosodásának egyik megjelenési formája a településhálózat. A különböző elemek és azok csomópontjaiként megjelenő települések

[8] A cselekvőhálózat-elmélet kidolgozása az 1980-as években elsősorban a francia Bruno Latour,
Michaell Callon és a brit John Law nevéhez fűződött.
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nem önmagukban, hanem egymással való kölcsönhatásukban, kapcsolatrendszerükben, transzformációikban hálózatként határozódnak meg. A mindenkori településhálózatnak (struktúrának, elrendeződésnek) is van egy dinamikája, fejlődési
útja, ami hatással van a csomópontok fejlődésére. Adott település fejlődésére hat
annak kontextusa, a már meglévő településszerkezet, amely befolyásolja a hálózati
együttműködést. A településhálózatot a települések közötti kapcsolatok, relációk
hozzák létre, és a helyi történések, cselekvések, a kapcsolatok állandóan változtatják a relációkat. A „hálózati hatás” helyben lehetőségeket teremthet vagy éppen
ellenkezően, leértékelheti a helyi erőforrásokat. Megfelelő kormányzati és helyi
beavatkozásokkal elkerülhetőek a konkrét helyi tőkék leértékelődése.
Martina Löw (2001) térszociológiája alapján is megállapíthatjuk, hogy a településhálózat nem önálló entitás, alakulása a társadalmi javak és az emberek elhelyezkedésétől, elrendeződésétől függ. Hogy hol élünk, meghatározza képünket,
megítélésünket a településhálózatról (tapasztalataink alapján gondoljuk el azt).
A fizikai és szimbolikus elrendeződés (közlekedési helyzet, „lemegyek vidékre”)
is hat a cselekvési potenciálokra. A településhálózat a mindennapi cselekvések
során reprodukálódik és marad fenn.
A településhálózat önmaga lényegéből eredően fejlődik, de külső beavatkozással ez a folyamat hosszabb időtávon befolyásolható. Banálisnak tűnhet a kérdés,
hogy kinek a feladata a településhálózat alakítása, de a sok félreértés miatt mégis
meg kell válaszolnunk. Az „államszocializmusban” szerzett tapasztalatok okán
érthető, hogy a központi állami beavatkozásokat, általában a „felülről való”
kezdeményezéseket mindannyian aggodalommal fogadjuk, és eleve előnyben
részesítjük az „alulról” építkező folyamatokat. Az is kétségtelen, hogy a települések fejlődését elsősorban a helyben történő folyamatok határozzák meg. De
az egyes települések fejlődését, a helyi tőke érvényesülését az is befolyásolja,
hogy az adott település milyen helyet foglal el a magyar és a nemzetközi hálózatokban[9]. A településhálózat egészének az alakítása, fejlesztése, mint tudatos tervszerű beavatkozás, nem alulról kezdeményezendő folyamat. A hálózat egészének
és egyes elemeinek a megítélése a hálózat egészének a működése felől történhet.
Természetesen ez nem nélkülözheti a hálózat elemeinek (jelen esetben a városoknak, várostérségeknek) az aktív közreműködését, adottságaik, sajátosságaik
hasznosítását.
A közszolgáltatások térszerkezetét és a településhálózatot több szempontból is célszerű megfeleltetni egymásnak. Az állami feladatellátást a hatékonysági és a méltányossági szempontok összeegyeztetésével kell megszervezni.
Ez összehasonlításokat és normatív mérlegeléseket tesz szükségessé. Az olyan
monocentrikus országokban, mint Magyarország, a szakmailag és politikailag
is kívánatos policentrikus vagy multipoláris térszerkezet kialakítása is felülről,

[9] Például ugyanolyan nagyságú és adottságú településnek a budapesti agglomerációban egészen
más fejlődési lehetőségei vannak, mint az Ormánságban vagy a Csereháton.
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a központi fejlesztéspolitika segítségével történhet, mert a meglévő struktúra,
az agglomerációs előnyök és a növekvő skálahozadék miatt a spontán (piaci),
a szerves (evolutív) fejlődés a további koncentráció, elsősorban a budapesti
agglomeráció további erősödése irányába hat. A nemzetközi példák (pl. Franciaország, Írország) is azt mutatják, hogy a decentrumok támogatása (pl. pólusprogramok) a nemzeti szintű tervezés és fejlesztés részei. A hálózat arányos fejlesztésére, a meglévő hiányok mérséklésére irányuló területi politika szükségszerűen
a központi források újraosztásával jár. Az alapvető közszolgáltatások homogenizálására irányuló központi törekvések nem vezetnek szükségszerűen a városok
uniformizálódásához vagy az önállóságuk elvesztéséhez.
A településektől nem várhatjuk el, hogy ne a saját lakosaiknak érdekében
cselekedjenek. Ezért csak a mindenkori kormányok (felülről lefelé) lehetnek
képesek arra, hogy a hálózat egészének a racionális, hatékony működése érdekében avatkozzanak be. Az államilag finanszírozott tevékenységek esetében a várostérségek közötti munkamegosztás kialakítása és az együttműködések kereteinek
kialakítása és ösztönzése is tipikusan központi feladat. A megfelelően koordinált
városhálózat egészének a működése sokkal hatékonyabb lehet, mint az egyes
települések teljesítményének az összege[10].
Tehát a magyar városfejlesztési politikának, így az abba illeszkedő Modern
Városok Programjának (és a most induló Magyar Falu Programnak) a településhálózat egészében kell gondolkodnia és nem az egyes településekben külön-külön.
Nemzeti szinten (parlament, kormány, országos hatáskörű szervek stb.) a településhálózatot egységében kell fejleszteni, alakítani. Központilag az egyes települések adottságait, a lehetséges funkcióit a hálózat egészének a működése felől
kellene értékelni.

5. ORSZÁGÉPÍTÉS VÁROSTÉRSÉGEKKEL – MAGYAR
TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK
Vajon a magyar településhálózat fejlesztésekor, az MVP és az MFP programjainak
a kialakításakor az egyes városok és falvak fejlesztési igényeiben kell-e gondolkodni, vagy kívánkozik-e ennél jobbnak ígérkező megoldás? A városokat a térségükkel együtt kell kezelni, amelynek már komoly koncepcionális előzményei
vannak Magyarországon is.
A második világháborút követően egészen az 1970-es évekig az ország térszerkezetét a központi városokban és térségeikben gondolkodva kívánták alakítani.
Bibó István már 1946 tavaszán a Jogi Reform Bizottság közigazgatási reformról

[10] Ma például több példa van rá, hogy egyazon régióban működő állami egyetemek ugyanazokat
a képzéseket indítják, és mindegyik kevesebb diákkal, kisebb hatékonysággal működik, mintha
koordinálnák az akkreditációjukat és specializálódnának. Saját kezdeményezésből mégsem racionalizálnak, így kormányzati beavatkozásra lenne szükség.
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szóló ülésén az Erdei-féle „városmegye” koncepció alapján vetette fel a magyar
közigazgatási reform ügyét (Bibó, 1979).
Erdei Ferenc először az 1939-ben kiadott Magyar Város című munkájának
„Országépítés városokkal” c. fejezetében fejtette ki, hogy Magyarország „területi szervezetét” a városok, mint központok és a velük szerves egységben élő
vidékük egységeiből kellene felépíteni. A germán vármegyékre épülő gondolkodás helyett a latin városok működésének a példáját kellene követni. „…egyenesen szentistváni tradíció az az országrendezés, amelynek kiindulása egy-egy
központ és onnan igazgatható környék szervezeti összekapcsolódása.” (Bibó,
1979, 105) Erdei koncepciójában a városkörnyékek igazgatási egységek is lettek
volna. Az akkori elképzelés szerint a mintegy 80–90 kialakítandó városmegye,
mint legalsó közigazgatási egység, hét kerületbe (nagy megyébe vagy mai fogalmaink szerint régióba) tartozott volna. Erdei arra is felhívta a figyelmet, hogy
úgy kell a városközpontú közigazgatási szervezeteket felépíteni, hogy azok ne
a vidék kisemmizését, hanem a városi életbe való bekapcsolódását biztosítsák.
„…a városok növekedése és a városiasodás kiterjedése […] olyan ellenállhatatlanul hömpölygő, hogy a városok […] mintegy külvárosukká alakítva az egykor
külön világot alkotó falvakat és tanyákat.” (Erdei, 1971, 9) A város és a falu ilyen
módon való szintézise – Erdei koncepciójában –, megteremthetné a falusi terek
szerves beépülését a városi terekbe, oldhatná a város-falu dichotómiát és elősegítené az agrárnépesség polgárosodását is.
Erdei koncepciójával kapcsolatban – amely kétségtelenül a sajátos kor politikaiés társadalmi-gazdasági helyzetének (elsősorban a mezővárosoknak) az ismeretére épült – felvethető, hogy releváns lehet-e ma, a jelentősen megváltozott körülmények között. Véleményem szerint e koncepció ma megvalósíthatóbb, mint
valaha, nőtt a várostérségekre épülő térstruktúra megvalósíthatóságának az esélye:
• Már ma is intenzív a központi funkciókat ellátó városok és a környező falvak
napi együttélése. Ma már nem áll fenn a falu – parasztság – mezőgazdaság
szentháromsága. Csökkentek a különbségek a városi és a falusi életmódban.
Ma már a falusi népesség többsége sem a mezőgazdaságból él, és a mezőgazdasági munka is részben iparszerűvé vált. A falusi népesség több, mint
fele már ma is a városokban tanul vagy dolgozik, ott veszi igénybe a szolgáltatásokat. Sokan úgy szeretnének természetközelibb módon élni, hogy
részesedni szeretnének a városi szolgáltatásokból. A „városi emberek” egy
része is a városkörnyékek alvótelepülésein lakik. A közlekedési és infokommunikációs feltételek javulása is egyre inkább lehetővé teszi az együttélést és
a funkciómegosztás további erősödését. Az egyéni mobilitás is egyre szélesebb rétegek számára elérhető, és fejlődik a falubusz-hálózat. Igaz, hogy
a nagyobb városok kevésbé ráutaltak a közvetlen környezetükre, szükségleteiket a világpiacról is kielégíthetik, de egyre többen részesítik előnyben
a térségben termelt (nem nagyüzemi) élelmiszereket, és tudatosan építik
a rövid ellátási láncokat (REL). A nagyvárosok is egyre több funkciót helyeznek ki a környező településekre (pl. rekreáció, kereskedelmi központok).
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• Szükségszerűségek: A csökkenő népességű, elöregedő falvak egyre kevésbé
képesek önmagukat megszervezni és biztosítani saját maguk ellátását. Sok
falu jövője attól függ, hogy miként képes integrálódni a városi térségekbe
(alvófalu, üdülőfalu stb.). Különösen kritikus az észak-magyarországi
és dél-dunántúli többszörösen hátrányos aprófalvak helyzete. E területeken átfogó településhálózat-fejlesztési reformok hiányában a kisvárosok is
válságba kerülhetnek. Ezekben az esetekben célszerű lehet a még nagyobb
városokkal együtt megtervezni és megvalósítani a fejlesztéseket, együtt
irányítani a városi térséget.
2007–2009-ben a kormányzat szakmai apparátusa a VÁTI és az MTA RKK
közreműködésével előkészített egy új településhálózat-fejlesztési koncepciót[11],
amely EU-konform módon a funkcionális városi térségeket (FVT, ESPON 1.1.1
2000–2006 kutatás) tekintette a magyar térszerkezet alapkövének. Ez a koncepció
is a városokat és térségüket egységben kezelte. A koncepció eljutott az országgyűlési határozat tervezetének a kidolgozásáig, majd lekerült a napirendről, nem
került az Országgyűlés elé. Ma a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program meghirdetésekor újra aktuálissá vált, hogy elhelyezzük a megyei jogú városokat és a többi települést a településhálózat egészében, az országépítési tervben.

6. A MODERN VÁROSOK PROGRAMJÁNAK NÉHÁNY
ÉRTÉKE ÉS HIÁNYOSSÁGA
Üdvözlendő, hogy a városok fejlesztését kiemelten kezeli a kormány, hiszen
a városainkban él a legtöbb ember, ott koncentrálódik a tőke, a hatalom, a munkahelyek és az urbánus térségeket érinti a társadalmi és környezeti problémák jelentős része is. A városok összehangolt fejlesztése kiemelkedő jelentőségű Magyarország jövője szempontjából is. A 23 megyei jogú város a magyar településhálózat
gerincét alkotja (2. és a 3. szintű városok hálózata, a népesség több mint ötöde,
a vidéki népesség negyede), még akkor is, ha európai összehasonlításban ezek
csupán közepes és kisvárosok (EUROSTAT Urban Audit adatbázisába csak a 100
ezer fő népesség feletti települések kerülnek be). Az MVP hazai súlyát növeli,
hogy kormánybiztost jelöltek ki az irányítására.
Az MVP mint a Budapest utáni második vonalbeli városok fejlesztési programja illeszkedik az Európai Unió lisszaboni stratégiájához, az EU 2020-hoz és
területi politikájához (European Commission, 1999; Bundesministerium für
Umwelt…, 2007; European Union, 2011) is. Egy megfelelően kialakított és végrehajtott MVP nemcsak az ország versenyképességet javíthatja, hanem hozzájárulhat
a többször megcélzott policentrikus (többközpontú) vagy a multipoláris (sokpó-

[11] Az akkori NFGM megbízására minden évben több dokumentum készült. Pl. 2009-ben: Tájékoztató a magyar településhálózat helyzetéről; Településhálózat-fejlesztési Koncepció, Országgyűlési határozat tervezete.
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lusú) városhálózat magyarországi kialakításához is. A magyar politikai vezetés
és a területfejlesztési szakma is többször elkötelezte magát Budapest túlsúlyának
mérséklése és a policentrikus településfejlesztés mellett. Ez a politika korábban
rendre elbukott Budapest és a programból kimaradó városok ellenérdekeltsége
és a forráshiány miatt. A megfelelően kidolgozott és forrásokkal jól ellátott MVP
és MFP végre megvalósíthat egy területileg kiegyenlítettebb többpólusú fejlődést,
amelyre a piaci szereplők telephelyválasztásai is ráerősítenek (autóipar beruházások vidéki központokba települtek).
Az MVP-ben még hangsúlyosabban kellene támogatni a térségi funkciók ellátását, hiszen a policentrikus városhálózat-fejlesztés egyik pillére Walter Christaller
(1933/1980) központi hely elmélete. A christalleri koncepció alapgondolata, hogy
a városok, nagyságuk és földrajzi helyzetük alapján, központi funkciókat látnak
el közvetlen vonzáskörzetük, a nagyobbak pedig a régióik számára is. A központi
funkciókat ellátó városok fejlesztése hozzájárul a szerkezeti gondokkal küzdő
vidéki térségük fejlődéséhez is.
Az előzetesen megbecsült 3400–3500 Mrd Ft nem új pluszforrás. E keretösszeg
megjelölése csupán azt a kormányzati szándékot tükrözi, hogy a megyei jogú
városok fejlesztésére majdan rendelkezésre álló ilyen nagyságrendű hazai és uniós
pénzügyi forrásokat az MVP keretében központilag koordináltan kívánják felhasználni. Ez pozitív törekvés, de még ma sem világos, hogy milyen konkrét stratégia mentén történik a pénzek elosztása és felhasználása. Létezik az országgyűlés
által elfogadott NF 2030 – OFTK (2014), mint átfogó koncepció, de nem történt
meg ennek explicit várospolitikai, településhálózat-fejlesztési operacionalizálása.
Az MVP nem a 23 városra vonatkozó cselekvési stratégia, csak 23 kétoldali
szerződésből álló mozaikegyüttes. Az MNB kiváló műhelytanulmánya a „180
lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkóztatásáért” területileg vak, nem
mondja meg, hogy a javasolt beavatkozások miként érintik a különböző területeket,
településcsoportokat. Makrogazdasági nézőpontjából („egypontgazdaság”)
azzal a feltételezéssel él, hogy az ország egész területét egyformán lefedik
a beavatkozások. (A „hol van szükség beavatkozásra” kérdésre azt a választ adja,
hogy az egészségügyben, az oktatásban, az adópolitikában stb., ezekre határoz
meg indikátorokat.) Nem ismeri fel, hogy jelentős tartalékok vannak a területi szemléletű fejlesztéspolitikában, ami képes mozgósítani a kihasználatlan területi tőkéket,
és a területileg jól konfigurált fejlesztések együttes hatékonysága nagyobb lehet.
A 23 megyei jogú várossal egyenként megkötött szerződések egységes (nem
város specifikus) preambuluma olyan általános elveket fogalmaz meg, amelyekből
nem lehet következtetni a koncepcionális kormányzati preferenciákra és az adott
időszakban megvalósítandó konkrét célokra sem. Az eredeti megfontolás az volt,
hogy a városok mérjék fel a saját igényeiket, és amelyek illeszkednek a kormány
koncepciójába (nincs ilyen dokumentum), azok bekerülnek a közös megállapodásba (kvázi tervszerződésbe), és azokat a kormány (részben) finanszírozni
fogja (analógia: uniós Partnerségi Megállapodások). Ez az első látásra szimpatikus decentralizált, alulról építkező megoldásnak jelenleg több buktatója is van:
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• A konkrét programok jelentős része sem városi, sem kormányzati szinten
nem a valóságos szükségletekre épülő koncepciók és stratégiai tervek alapján kerültek be a szerződésekbe. A városokban már több, mint egy évtizede
forrásorientált tervezés folyik és kormányzati szinten hiába van már számtalan koncepció, stratégia, terv; közvetlenül (explicit módon) egyik sem szolgálja a magyar városhálózat (benne kiemelt módon a megyei jogú városok)
fejlesztését. A 23 kétoldalú szerződésben szereplő programok nincsenek
egymással összehangolva, az sem kizárt, hogy állami támogatásokkal párhuzamos kapacitásokat építenek ki. Kellene egy olyan, az országgyűlés által
jóváhagyott (pl. településhálózat-fejlesztési koncepció vagy azt is integráló
új nemzeti fejlesztési koncepció) vagy legalább kormányzati dokumentum,
ami alapján szelektálhatnak a kormányzat által megbízott döntéshozók (pl.
kormánybiztos által vezetett testület vagy a Miniszterelnöki Hivatal) a városi
igények közül.
• A források jelentős részét az uniós Európai Strukturális és Beruházási Alapok
fogják biztosítani (lásd 1418/2016 kormányhatározat). A jelentősebb MVP
programok lassan indulnak be (pl. át kell ütemezni azokat, vagy még csak
most készítenek elő programokat), így áthúzódnak a következő programozási
ciklusra. A további tervezés szempontjából bizonytalanságra ad okot, hogy
a 2020 utáni uniós finanszírozási lehetőségeknek még csak a tervezetei láttak
napvilágot, így ma még nem tudható, hogy melyik projektek finanszírozhatóak majd az uniós támogatásokból[12].
• Korábbi tapasztalatok alapján nagy a veszélye annak, hogy a megyei jogú
városok valamilyen népességarányossági elv alapján részesülnek a forrásokból, amelyet esetleg „politikai szempontok” (lobbycsoportok) tarkíthatnak[13].
Az így leosztott/felhasznált pénzek nem segítik az uralkodó trendek megváltozását, tovább erősítik a területi különbségeket.
Fekete (2017, 103) pozitívan értékeli „a program rendezettségét, szisztematikusságát”. Valóban hasonló mechanizmusokat használtak a szerződések megkötésénél, de én még mindig inkább a megalapozatlanságot és az esetlegességet
látom a programban, így bízom annak további alakíthatóságában.

7. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK
A tanulmányban rá kívántam mutatni arra, hogy a jelenlegi településfejlesztési programok (MVP, MFP) hatékonyságát növelné, ha egységes településhálózat-fejlesztési koncepcióba ágyazottan működnének, és a városokat, valamint
térségükbe tartozó falvakat együtt kezelnék. A várostérségekre alapozott telepü-

[12] Ez módosíthatja az MVP-be ténylegesen bekerülő projektek körét.
[13] Például a TOP-ból a kormány a 1562/2016. kormányhatározatban a legnagyobb összeget az
amúgy is prosperáló Debrecennek biztosította.
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léshálózat-fejlesztés (Faragó, 2006), és így az MVP és az MFP program továbbfejlesztésének a kiinduló alapelvei a következőek lehetnek:
1. Több lépésben (időben ütemezve) területileg koncentrált decentralizációt
kell végrehajtani, amelynek egyik első lépése lehetne a megreformált MVP és
a második lépése az MFP, és ezt minél előbb követnie kellene az 5 000 főnél
nagyobb, nem megyei jogú városok fejlesztési programja. Ezeket a programokat egymással összehangolva kell megtervezni és megvalósítani.
2. A vidék fejlődésének egyik előfeltétele a központi helyeknek, a városoknak
a fejlődése is. A magyar városokat térségükkel (régiójukkal) együtt kell fejleszteni. Így oldható a város-falu dichotómia, ezzel is mérsékelhető a rurális térségek leszakadása.
3. A fentről-lefelé irányuló fejlesztéspolitikának része kell, hogy legyen a területi
különbségek mérséklése. Az elmaradott térségek várostérségeinek az MVP és
az MFP keretében történő kiemelt fejlesztése mérsékelheti az ország regionális különbségeit is.
4. Még nem fogadták el a következő uniós programozási periódusra vonatkozó
szabályokat, de a főbb prioritások, keretek már a tervezetekből ismertek.
Az MVP-t és az MFP-t úgy kell módosítani, hogy azok az uniós programozás
integráns részévé válhassanak. A több alapból való finanszírozás lehetősége
lehetővé teszi azt is, hogy a 23 megyei jogú városnak (a térségükre is kiterjedő integrált településfejlesztési stratégiájuk alapján készült) saját komplex
programja (programcsomagja) legyen, amelyet egy területi vagy egy városfejlesztési operatív program részeként decentralizáltan hajthatnak majd végre.
5. Az MVP jelenleg a városok belső problémáinak a megoldására koncentrál.
Ezek kétségtelenül megoldandó ügyek. De a városokat térségükkel együtt kell
fejleszteni. Ehhez erősíteni kell a térségfejlesztő képességüket és ösztönözni
kell a kistérségi együttműködéseket.
A várostérségek a nagyságrendjük és a településhálózatban betöltött, illetve
betöltendő szerepük okán különböző fejlesztéseket igényelnek. A különböző
funkciójú (szintű) településcsoportokra (funkcionális várostérségekre) más politikát kell megfogalmazni. Az igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatási funkciók
elvárt színvonalon történő hatékony teljesítése csak egy hierarchikus többszintű
területi modellben képzelhető el:
• A budapesti metropolisz térség esetében a központi kormányzatnak a nemzetközi versenyképesség javítását kell elősegítenie, de ez nem a MVP terrénuma.
Erre a kormányzatnak Budapesttel külön megállapodást kell kötnie.
• Nagyvárosainkat az MVP programon belül is két csoportban célszerű kezelni:
– öt (esetleg 7–8) kiemelt nagyváros, amelyek nemzetközi, nemzeti és regionális jelentőségű feladatokat is elláthatnak,
– a többi (15–18) megyei jogú város, amelyek a kistérségi, járási feladatokon túl térségi (megyei) feladatokat is ellátnak.
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• Az MVP-ből és az MFP-ből kimaradó kis- és közepes városok és térségük
fejlesztését központilag úgy kell támogatni, hogy a kistérségi/járási funkcióikat el tudják látni.
Az MVP-t nem kell feltétlenül a rezsimkoncepció keretében továbbfejleszteni.
A (magyar kontextusban) nagyvárosaink a klasszikus városrezsim koncepció
megvalósításához önmagukban kicsik/gyengék és számos helyi kormányzási
nehézséggel küzdenek (Lux 2013). Luxék a vizsgálataik során (TÁMOP – 4.2.2.
A–11.) alig találták jelét a vizsgált nagyvárosokban a városrezsim típusú fejlesztési együttműködéseknek, inkább jellemző volt a köz- és a versenyszféra rivalizálása. Megállapították, hogy a potenciális szereplők mindenhol megvannak, de
az együttműködés keretrendszere még nem alakult ki, még nem intézményesült.
A jelenlegi MVP nem elsősorban a köz- és a magánszféra kooperációjára épít
– mint a klasszikus „urban regime” koncepció –, hanem a helyi és a központi
kormányzat együttműködésére. A szerződéseket is a kormányfő és a városok
polgármesterei írják alá. Más szereplők (pl. egyetemek, nagyvállalatok, városkörnyéki települések) formálisan nem szerződő felek, legfeljebb (pl. az egyetemek
esetében) kedvezményezettek. Amennyiben mégis létrejönnének formális intézményként is a városi rezsimek, akkor annak vezetőjeként a polgármester írhatná
alá a kormánnyal kötött szerződést, ennek hiányában az együttműködő partnereket is célszerű lenne bevonni a „tervszerződésekbe”. Fejlesztéspolitikai rezsimek
keretében, vagy anélkül is, a különböző hatalmi szférák egyensúlyára kell törekedni, sem a piaci, sem a különféle csoportérdekeket képviselő civil szféra nem
kerülhet domináns helyzetbe. Ugyanilyen fontos kérdés a központi és a helyi
önkormányzatok szerepe a célok kijelölésében, a programok megválasztásában
és a végrehajtás irányításában. Az MVP esetében a megyei jogú városok önkormányzatainak kellene a kulcsszereplőknek lenniük.
Megállapítható, hogy gyakorlatilag ma nincs is átfogó Modern Városok Program – nincs ilyen tervdokumentum (koncepció, stratégia), ugyanúgy, ahogyan
ebben az értelemben egyelőre MFP sincs –, csak a nagyon vázlatos/hiányos
kétoldalú megállapodások és projekt tenderek léteznek. Az állam és a városok
közötti megállapodásoknak („tervszerződéseknek”) egy komplex fejlesztési stratégián kellene alapulniuk, amelynek a fő prioritásait az országos településhálózatfejlesztési vagy a területfejlesztési koncepciónak kellene tartalmaznia. Jelenleg
nincs explicit városfejlesztési politika és nem rendelkezünk a parlament (vagy
legalább a kormány) által elfogadott településhálózat-fejlesztési koncepcióval
és kormányzati stratégiával sem. A következő uniós ciklusra való felkészülést is
nagymértékben segítené egy terület- vagy várospolitikai dokumentum elkészítése
és elfogadása. E hiányosságot viszonylag gyorsan lehetne pótolni, mert létezik
számos előzmény, és a korábbi tervdokumentumokból (Országos Területfejlesztési koncepció [2005], Országos településhálózat-fejlesztési koncepció OGY határozat tervezete [2009], Magyar Növekedési terv [2011], NF 2030 – OFTK [2014]
stb.) kiolvashatóak és azokból összeállíthatóak a legfontosabb preferenciák.
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SZABÓ PÁL – KABAI GERGELY – FEKETE KÁROLY

A magyarországi kiskereskedelmi élelmiszerellátás
főbb jellemzői és az aprófalvak ellátási problémái,
lehetőségei a 21. században
The main features of the Hungarian food retail
supply and the problems and opportunities of the
supply of small villages in the 21st century
Absztrakt
A tanulmány témája a magyarországi kiskereskedelmi élelmiszerellátás főbb ágazati és területi jellemzőinek átfogó bemutatása, valamint az aprófalvak vonatkozó problémáinak taglalása a XXI. században. A témának sokoldalú tudományos kutathatósága és aktualitása van, és
ebben a speciális hazai területi vonatkozások, konkrétan az EU és posztszocializmus külön
értelmezhető. A tanulmányban először a kínálati és a keresleti oldal jelenik meg, ágazati és
területi szempontból is elemezve. Előbbiben egyrészt a kiskereskedelem fokozódó koncentrációja érzékelhető külföldi tulajdonú üzletláncok formájában. Ezen túl megjelennek a kiskereskedelmi ellátottság területi, települési különbségei, főként a kisebb települések hátrányai,
a településhierarchia meghatározó volta, a fizetőképes kereslet által meghatározott sűrűségi
különbségek, valamint egyes területi társadalmi differenciák (szuburbanizáció, turizmus
stb.). Utóbbinál a lakosság vásárlási szokásainak átalakulása és a vásárlóerő ismert regionális
különbségei, valamint a falu-város differencia rajzolódik ki élesen. Külön megjelenik az aprófalvak vonatkozó társadalmi jellemzőinek elemzése és a helyi boltok fokozatos megszűnésének okai. Az utolsó fejezetben, szakirodalmi példák logikai rendszerezése alapján kerülnek bemutatásra a kritikus fennmaradás és a megszűnés problémájára adott, illetve adható
válaszlehetőségek, külön értékelve benne a magyarországi dimenziókat. Az összegzésben
a hazai vonatkozó szakpolitikai elemek jelennek meg.
Kulcsszavak: aprófalvak, kiskereskedelem, élelmiszer
Abstract
The topic of the study is the analysis of the main sectoral and territorial characteristics
of retail food supply in Hungary, focusing on the problems of small villages. Firstly, the
paper shows the versatile scientific research of the topic and we summarize the special
Hungarian territorial aspects, highlighting the European Union membership, the postsocialist character. At first the paper analyses the supply and demand side, from sectoral
and territorial perspectives. In the former, the increasing concentration of retail is perceived
in the form of foreign-owned chain stores, and the regional and local differences of retail
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supply, by which the disadvantages of the smaller settlements, the determinant of the
settlement hierarchy, the density differences determined by the solvent demand, as well as
certain regional social differences (suburbanisation, tourism, etc.) can be detected. Later
the change in the shopping habits of the population and the difference in the village-town
dimension are shown. The description of the social characteristics of the small villages and
the reasons of the disappearance of the shops are in the next section. In the last chapter, the
paper presents some possibilities to give answer to the latter problem based on the logical
systematization of the literature examples, specifically addressing Hungarian dimensions.
In the end some elements of the relevant domestic policy dimensions are highlighted.
Keywords: small villages, retail, food

BEVEZETÉS
A vidéki kiskereskedelmi alapellátás és fogyasztás problémaköre ma Magyarországon nincs a társadalmi és döntéshozói érdeklődés fókuszában, ugyanakkor
vannak olyan jelenségek, elsősorban a bolt nélküli aprófalvak megléte, amelyek
abba az irányba mutatnak, hogy ez a komplex kérdéskör a jövőben egyre inkább
felértékelődik majd. Ez az elemzés e kialakuló probléma keretét, alapjait, folyamatát és megoldási lehetőségeit mutatja be.
Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy szakirodalmi feldolgozás és
statisztikai adatok révén feltárjuk és bemutassuk a magyarországi élelmiszerkiskereskedelem általános jellemzőit, a kínálati és a keresleti oldalt ágazati és
területi szempontból, valamint ezek aprófalvakra vonatkozó jegyeit, külön kitérve
a falusi kisboltok fő problémáira és a boltok megtartásának, az ellátás újjászervezésének esetleges lehetőségeire. Célunk nem egy konkrét kutatás lefolytatása,
a tanulmány sem ezt a szerkezetet követi, hanem egy felértékelődő jelenség többoldalú megközelítésének kidolgozása, s ezzel jövőbeli kutatások megalapozása.
Az első részben a fogyasztás többoldalú tudományos kutathatósága és aktualitása kerül bemutatásra, amelynek keretében a speciális hazai területi vonatkozások, kifejezetten az európai uniós tagság és a posztszocialista jegyek összegzése
lelhető fel. A tanulmány következő, nagyobb részében a kínálati és a keresleti
oldal került leírásra, ágazati és területi szempontból is közelítve a kérdéshez.
Külön rész foglalkozik az aprófalvak vonatkozó társadalmi jellemzőinek elemzésével és a kisebb boltok megszűnésének okaival. Az utolsó fejezetben szakirodalmi példákon keresztül kerül bemutatásra ezen megszűnések problémájára adott, illetve adható válaszlehetőségek. Az összegzésben a hazai vonatkozó
szakpolitikai elemek jelennek meg.
A bevezetésben, a terjedelmi korlátok miatt, csak utalni tudunk arra, hogy e
téma milyen nagyobb keretben helyezhető el és miért aktuális. A fogyasztás
nem valamilyen egyedülálló és absztrakt jelenség, amelyet pillanatnyi igények
vezérelnek, hanem olyan komplex mechanizmus, amely kölcsönhatásban van
a társadalmi és térbeli környezetével (Kozák, 2010). A fogyasztás jelenségét
206
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tudományos oldalról, mindenkori aktuális paradigmái között, a mikroökonómia,
a szociológia, a pszichológia, a marketing, a regionális gazdaságtan, a geográfia és
a történelemtudomány is vizsgálja. E széles körű érdeklődés fókuszában a jelenség
számos dimenziója áll. Tanulmányunk szempontjából fontos, hogy egy rendkívül
komplex társadalmi jelenséggel állunk szemben, amelyet az alábbiakban mi elsősorban a fogyasztás területi jellemzőinek feltárásával (tehát elsősorban regionális
gazdaságtani és fogyasztásföldrajzi szempontokból) közelítünk meg, illetve szakpolitikai modellek áttekintésével egészítünk ki. Emellett az is fontos, hogy ha a szakpolitika tehet a problémára egyfajta gyors megoldási kísérletet, akkor viszont a jó
döntésekhez többféle szakmai oldal álláspontjának az ismerete szükséges.
Az elmúlt évtizedekben a fogyasztás, mint társadalomtudományi jelenség, kutatása jelentősen felértékelődött több új tényező hatására. Ennek
egyik fő oka egyrészt a globalizáció révén bekövetkező transznacionális
élelmiszerkiskereskedelem és a fogyasztási javak földrajzi származásának erőteljes bővülése. Az átalakuló kínálati piac a befogadó országban növeli a kiskereskedelem koncentrációját, így számos kis, kevésbé tőkeerős magánüzlet megszűnik, ami a helyi ellátás (és foglalkoztatás) helyzetét rontja (Györe et al., 2009).
Egy másik ok a környezeti szempontok figyelembevétele miatt a fenntartható
fogyasztás kérdése. Szintén az érdeklődést növeli, hogy az új digitális lehetőségek, az e-kereskedelem, a webáruházak megreformálták az emberek életvitelét,
és más fogyasztási közeget teremtettek. Ezeken túl a marketing oldaláról is új
elemek merülnek fel, köszönhetően a megváltozó fogyasztói magatartásnak.
A hazai falusi kiskereskedelem esetében elsőre távolinak tűnnek egyes új
jelenségek, ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyrészt részese a globalizáció több elemének, valamint bár a falvak lakossága jellemzően egyre csökken,
mégis ellátásra jogosult az új körülmények (pl. multinacionális vállalatok térhódítása) esetén is, és a fogyasztás, vásárlás össztársadalmi és a nyugati piacgazdasági
környezet többé-kevésbé általános érvényű szempontjai már befolyásolhatják
a magyarországi kistelepülések keresleti (pl. tudatos vásárló) és kínálati (pl. e-kereskedelem) oldalát.

1. AZ ÉLEMISZER-KISKERESKEDELEM ÁGAZATI ÉS
TERÜLETI JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON
1.1. ÁLTALÁNOS TERÜLETI DIMENZIÓK
A fogyasztás különbözőségének jelensége nem csak gazdasági, társadalmi, hanem
területi dimenziók szerint is fennáll. A regionális földrajzi sajátosságok, kiegészülve a történelmi múlttal (tér és idő) megkerülhetetlenek egy földrajzi térség
vizsgálatakor, így a magyarországi fogyasztás elemzésekor is van néhány olyan
területi dimenzió, amely meghatározó.
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Egyrészt fontos területi és gazdasági dimenzió az Európai Unió: hazánk EU
tagállam, így kínálati oldalon vannak ehhez kötődő specialitások, mint az áruk
áramlásának szabadságából eredően a külföldi kínálat egyfajta korlátlansága, valamint a vonatkozó közös jogi szabályozás (EU előírások), közte például a termékek
előállítására és forgalmazására irányuló reguláció.
Fontos területi és társadalmi, gazdasági szempont, hogy Magyarország egy
posztszocialista ország, amely erős befolyást gyakorol a fogyasztás jelenségére
is. Egyrészről kereslet oldali specialitásokat találhatunk: a posztszocialista országokban átalakuló társadalomról beszélünk, ahol a különböző generációk közül
az idősebbek fogyasztási szokásai még kötődhetnek az előző politikai-gazdasági
időszakhoz (benne például a hiánygazdasághoz) (Sevcsenko, 2015), miközben egyre nő az aránya azon generációnak, amelynek a fogyasztói magatartása a „modern”, a fejlett világ országaiéhoz hasonló. Ennek ellenére nem szabad
megfeledkezni az elég nagyszámú idősről: nyugaton számottevő vásárlóerő
potenciált jelentenek a magas nyugdíjjal rendelkezők, és hazánkban is megjelent
már ez a réteg, illetve összességében is emelkednek a jövedelmeik (a KSH adatai
szerint a legszegényebb jövedelmi ötödben az idősek aránya 11%, a többi jövedelmi ötödben 25% körüli) (Kovács–Sikos, 2018). A kínálati oldalt nézve pedig
megállapítható, hogy lassan három évtizede piacgazdaság működik az országban,
ennek azonban egy keleti verziója, amelyben a külföldi, nyugat-európai cégek
nagyobb fokú jelenléte figyelhető meg a kereskedelemben, szemben a gyengébb,
illetve lassan erősödő hazai cégekkel. A nemzetközi irodalom kétféle modellt
különít el ezen a téren (Agárdi–Bauer, 2000):
a) Az északi modell főként Dániára, Norvégiára, Németországra, Svédországra jellemző. Ezekben az országokban a hagyományos kis élelmiszerüzletek
aránya meglehetősen alacsony, és a szuper- és a hipermarketekben valósul meg
a vásárlások nagy része.
b) A déli modell főként Portugáliára, Spanyolországra, Olaszországra és Görögországra jellemző. Ezek élelmiszer-kiskereskedelmében jelentős szerepe van
a hagyományos kisüzleteknek, s a nagy alapterületű üzletek kevésbé dominánsak.
Magyarország esetében az a) modell erősödik (lásd későbbi részekben
kifejtve), kérdés, hogy lesz-e még elmozdulás a b) modell felé.
Fontos területi dimenzió hazánkban (is) a város és vidék kettőse. Egyrészt
a falvakban még gyakran megvan a lehetősége egyes termékek esetén a saját
termelésnek, a városokban ez már erősen korlátozott. Ugyanakkor általános folyamat Magyarországon, hogy visszaszorulóban van a vidéki lakosok saját termelésű
fogyasztása és ezzel egyidejűleg gyors ütemben emelkedik az élelmiszerek bolti
értékesítése (Györe et al., 2009). Míg a településtípusok (főváros, megyeszékhely, város, község) mentén kutathatók és részben feltárhatók a fogyasztás egyes
különbségei, addig a hét régió (és feltehetőleg a megyék) tekintetében a fogyasztás
és regionalitás között érdemi és magyarázható különbségek, összefüggések
egyelőre csak a fővárosi agglomeráció nagyvárosi specialitásainál, esetleg az alföldi
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régiók agrárkarakterénél mutathatók ki (pl. Kozák, 2010). (A területi különbségek
vonatkozó jellemzőiről 2.3.fejezetben írunk.)
Ezen általános tényezők figyelembevételével a vizsgálati témánk szempontjából a hazai kistelepülési jellemzők részletes tárgyalására a következőkben térünk
ki. A hazai szakirodalomban két területen találkozunk a témánkkal: egyrészről
a hazai kiskereskedelem taglalásánál (kínálat és kereslet, ágazati és területi oldal),
másrészről az apró falvakat, azok problémáit jellemző, elemző munkáknál.

1.2. A KÍNÁLATI OLDAL ÁGAZATI JELLEMZŐI
Több tudományos tanulmány foglalkozik a kínálattal, azaz a kiskereskedelem
helyzetének alakulásával Magyarországon. Ezek egyrészt elemzik az időbeli
átalakulást, azaz milyen folyamatok mentek végbe az ágazatban a rendszerváltozást követő időszakban (pl. Agárdi–Bauer, 2000; Györe et al., 2009). Másrészt
az egyes kereskedelmi láncokkal külön-külön is foglalkoznak (pl. Horváth–Szilvási, 2007). E munkákban az aprófalvak ügye érintőlegesen kerül elő, ám több
lényeges, kapcsolódó megállapítást is tartalmaznak.
Az 1990-es évekről elmondható, hogy a rendszerváltozást követően a korábbi
állami (kb. 60%) és szövetkezeti (kb. egyharmad) tulajdonban lévő kiskereskedelmi egységek privatizálásra kerültek, és a hazai gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók mellett a külföldi cégek is megjelentek (akár felvásárlás, akár új
beruházások révén) a szektorban. (A boltátvétel és -nyitás kezdeti fellendülésekor a lakosságra vetített üzletek száma az európai átlag háromszorosát érte el.)
Az idővel kialakuló árverseny a kisebb vállalkozásokat azonban nehéz helyzetbe
hozta, így csökkent az egyéni vállalkozások száma, és elindult egy felvásárlási
folyamat, amelynek eredményeként a kiskereskedelemben egyre kevesebb vállalat a teljes forgalom egyre nagyobb százalékát mondhatta magáénak (ágazaton
belüli koncentráció). Területi szempontból elmondható, hogy az 1990-es évek
végén az ország kevésbé fejlett megyéiben nagyobb volt a hazai egyéni vállalkozók részesedése, feltehetőleg a „kényszervállalkozók” miatt, illetve az alacsony
vásárlóerő és az infrastrukturális hiányosságok nem voltak vonzók a nagy üzletláncok számára (Agárdi–Bauer, 2000).
A 2000-es években az előbbi folyamat, a kiskereskedelem belső koncentrációja folytatódott, és az évtized végére a nagy alapterületű boltokat üzemeltető multinacionális vállalkozások és a kis-közepes boltokat összefogó magyar tulajdonú
beszerzési társaságok lettek a nyertesek. Bár a 2000-es évek elejétől az egyéni vállalkozások száma és aránya egyaránt tovább csökkent, ugyanakkor az élelmiszerkereskedelemben sajátosság maradt a kisboltok továbbra is igen nagy száma.
Ennek oka, hogy kettéválik a főváros, városok és a falvak élelmiszerkereskedelmi
struktúrája, mivel a kiskereskedelemi láncok csak a nagyobb lélekszámú településeken terjeszkedtek (Györe et al., 2009). A boltok magas számát tükrözte, hogy 2003ban az 1 000 lakosra jutó boltok száma 15 volt hazánkban, míg az EU15 esetében
csak 11 (Seres, 2006). A bolttal ellátott településeknél az egységnyi boltterületre
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jutó forgalom települési sajátossága volt, hogy a népesebb településeken, városokban ez az érték egyre magasabb, ám a legalacsonyabb értékeket a 2–5 ezer fős
településeken találjuk 2003-ban (Seres, 2006), nem a legkisebbeknél. A legkisebb
falvak esetében feltételezhető a kis alapterületű üzletméret, vagy akár a monopol
helyzetből (egy bolt van a faluban) eredő magasabb ár, míg a közepes lélekszámú
falvaknál már feltételezhető a több boltból és versenyből eredő mérsékeltebb ár.
Feltételezésként jelenik meg az is, hogy ráadásul a kisboltoknál e mögött meghúzódhat akár alacsony ellátási színvonal, sajátos nyitvatartás, alacsony választék,
kihasználatlan kapacitások, ami gyengíti az ellátási színvonalat, ami a nagyobb
települések esetében – éppen a verseny miatt – sokkal jobb lehet. Ezek konkrét
feltárása a jövő kutatási feladata lehet.
A 2010-es évekre jellemző a korábbi koncentráció növekedése (1. ábra).
A KSH 2017-es jelentése alapján 2016 végén közel 129 ezer kiskereskedelmi üzlet
működött Magyarországon, csaknem 15 ezerrel kevesebb, mint 2010 végén, de
elsősorban a nem élelmiszertermék jellegű üzletek száma esett vissza, és az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzleteké csak kisebb mértékben csökkent:
a 2010. év végi 43,5 ezres állomány 2016 végére „csak” 5,9%-kal, 41,0 ezerre
csökkent. A csökkenés döntően az élelmiszer jellegű vegyes üzletek számában
bekövetkezett 16%-os visszaesés következménye, amit a szakosodott élelmiszerüzletek számának növekedése (8,2%) némileg kompenzált. (Ez utóbbi üzlettípuson belül jelentősen emelkedett az egyéb élelmiszer-; a kenyér-, pékáru- és édesség-; valamint a zöldség-, gyümölcsüzletek száma.) A csökkenésben az online
pénztárgéprendszer kialakítása, valamint a 2015 márciusában bevezetett – közel
egy évig érvényben lévő – vasárnapi nyitvatartás tilalma játszhatott szerepet.
Ugyanakkor az országos kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztított
volumene 2013 óta évről évre emelkedik az élelmiszer-szaküzletekben (2016ra 141%-ra nőtt) (KSH, 2017)
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1. ábra A kiskereskedelmi üzletek számának alakulása 2010 és 2016 között
Figure 1 Changes in the number of retail stores, 2010–2016

Forrás: KSH, 2017

A további koncentrálódást mutatja, hogy míg a kis alapterületű (120 m2 alatti,
valamint a 120 és 1 000 m2 közötti) üzletek száma 2012 óta szinte folyamatosan
csökkent, addig az 1 000 m2-nél nagyobb egységek száma gyakorlatilag töretlenül
emelkedik, valamint az országos üzletállomány egyre nagyobb hányadát működtetik társas vállalkozások. Ráadásul az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében a külföldi vállalkozások által működtetett boltok száma közel olyan
mértékben nőtt, mint amilyennel a hazai üzemeltetésűeké csökkent (KSH, 2017).
Ezek kapcsán érdemes röviden kitérni a boltkategóriákra. Többféle csoportosítás létezik a kiskereskedelmi üzletekre, ahol a működtetés szempontjából
azonban alapvetően három típusról beszélhetünk:
• Multinacionális kiskereskedelmi vállalatok (TESCO, SPAR, LIDL, AUCHAN,
PENNY MARKET, ALDI);
• Társulásba tömörült hazai tulajdonban lévő cégek (COOP, CBA, REÁL);
• Független mikro- és kisvállalkozások.
Az első kettő esetében az üzletek számát és a forgalmi adatokat az 1. táblázat tartalmazza (részletesebben ld. http://trademagazin.hu/hu/kereskedelmitoplistak/). Látványos a hazai tulajdonú kereskedelmi láncok boltszámának és
relatív pozícióinak romlása, valamint az üzletek eloszlásában és forgalmában lévő
nagy differencia: 2017-ben 10 303 üzlet volt a kilenc vezető cég birtokában, a hat
külföldinél ennek mindössze 12%-a, amely azonban a kilenc cég forgalmának
64%-át bonyolította le.
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1. táblázat: A vezető hazai kiskereskedelmi üzletláncok száma és forgalma a Trade Magazin Kereskedelmi Toplistája alapján, 2017 ,2014 ,2010
Table 1 Leading domestic retail store chains based on the Trade Magazin Kereskedelmi
Toplista, 2010, 2014, 2017
Sorrend
üzletek
száma
alapján
(2017)

Név

Üzletek
száma,
2017

Üzletek
száma,
2010. év
%-ában

Üzletek
száma,
2014

Üzletek
száma,
2010

Forgalom
(Mrd Ft),
2017

Sorrend,
forgalom
alapján
2017
(2012)

1.

COOP

4 910

93%

5 370

5 250

604,0

2. (3.)

2.

CBA

2 086

71%

2 289

3 072

508,0

4. (2.)

3.

REÁL

2 049

89%

2 300

2 320

398,2

6. (5.)

4.

SPAR

519

254%

419

399

562,5

3. (4.)

5.

PENNY
MARKET

215

132%

197

186

260,1

8. (8.)

6.

TESCO

206

169%

209

205

808,8

1. (1.)

7.

LIDL

169

188%

163

135

450,0

5. (6.)

8.

ALDI

129

287%

100

73

208,0

9. (9.)

9.

AUCHAN

20

200%

19

12

363,5

7. (7.)

Forrás: Saját szerkesztés a Trade magazin kereskedelmi toplista alapján

A nagy kereskedelmi láncok mellett kisebbek is üzemelnek Magyarországon,
ilyen például Budapesten az éjjelnappali üzemmódban működő Manna ABC (14
üzlet), Ronni ABC (13), vagy az online vásárlást biztosító GRoby (5). Mindezeken
túl pedig léteznek a független kisboltok (1–2 üzlet vállalkozásonként), amelyek
száma mintegy 30 ezer lehet. Ahogy korábban írtuk, ezek száma jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. Ennek hátterében a független kisboltok hátrányai
állhatnak, mint a korlátozott áruválaszték, korlátozott (vagy nincs) raktér, tőkehiány, szerényebb szakmai ismeretek (szakmai képzés hiánya), stratégia hiánya,
esetenként akár illegális értékesítés, illetve fekete munka. Ugyanakkor előnyeik
lehetnek az előzékeny, személyre szabott kiszolgálás, helyi közösségi élettér
biztosítása, rugalmas alkalmazkodás a kereslethez, illetve a nagyvárosokban
választékbővítést szolgálhat (napi szintű szükségletek kielégítése), míg a kisebb
vidéki településeken megoldás lehet a helyi ellátásra (ellátják azokat a fogyasztókat, akik kívül esnek a nagy láncok piaci hatókörén), illetve növelheti a foglalkoztatást is (közvetlenül, közvetve) (Seres, 2006; Györe et al., 2009).
A kisebb boltok jövőjét tekintve továbbra is kérdés, hogy fent, illetve,
mekkora arányban tudnak fent maradni, ahogy ez az 1990-es, majd 2000-es évek
kérdése is volt (amikor társulást, láncokhoz való csatlakozást javasoltak számukra).
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1.3. A KÍNÁLATI OLDAL TERÜLETI, TELEPÜLÉSI JELLEMZŐI
A 2000-es évek elejétől Magyarországon a kiskereskedelmi üzletek száma, egy 2006ig tartó emelkedő tendenciát követően, alapvetően csökken. A KSH megyei bontású
idősorainak tanúsága szerint különösen 2015 és 2017 között gyorsult fel a csökkenés
üteme. A legújabb adatok alapján országos átlagban 74 lakos jut egy kiskereskedelmi
egységre, míg 2000-ben ez az érték 65, 2005-ben 60 fő volt (KSH, 2017).
Az aktualitások tekintetében elmondható, hogy kiemelkedően magas Budapest lakosságának kiskereskedelmi üzleti ellátottsága, ahol 60 főre jut egy
kiskereskedelmi üzlet. Ezt követi Tolna (61 fő/üzlet), valamint Bács-Kiskun (66),
Zala (67) és Csongrád megye (68 fő/üzlet). 2017 végén a lakosság ellátottsága Fejér
(93 fő/üzlet), Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Pest (89 fő/üzlet) megyében
volt a legalacsonyabb (KSH, 2018). Feltételezhetjük, hogy Fejér megye esetében
a Budapesthez és az agglomeráció délnyugati-nyugati területeihez közeli földrajzi
pozíció, valamint a két megyei jogú város, Székesfehérvár és Dunaújváros kereskedelmi központi szerepe állhat a kedvezőtlennek tűnő helyzet hátterében. Budapest gravitációs hatására vonatkozó feltételezést erősíti Pest megye adata is. Más
területi társadalmi-gazdasági kihívásokkal küzd viszont Borsod-Abaúj-Zemplén,
illetve a szintén jóval az országos átlag feletti értékkel rendelkező Nógrád megye:
mindkettőnél feltehetően a gyengébb vásárlóerő áll az alacsonyabb fokú ellátottság
hátterében. Regionális szinten nézve, megállapítható, hogy a kiskereskedelmi forgalomból a lakónépesség arányához képest Közép-Magyarország jelentősen, NyugatMagyarország kisebb mértékben felülreprezentált. Ezeken a területeken a nagyobb
kiskereskedelmi forgalmat főként a magasabb lakossági vásárlóerő indukálta, de
a turizmus, a jelentős átutazó forgalom, a más területekről ingázók vásárlásai is
hozzájárultak a kiskereskedelmi eladások magasabb szintjéhez (KSH, 2018).
A magyarországi településhálózat kiskereskedelmi ellátottságának elemzése
során azzal a nehézséggel kell szembenéznünk, hogy az utolsó járási, illetve települési szintű adatok a Központi Statisztikai Hivatal adatköreiben a 2014-es évre
vonatkozóan állnak rendelkezésre. A 2015 és 2017 közötti időszakban ezen a területi szinten mindössze a dohánykereskedelmi egységek számáról rendelkezünk
információval. Ha pedig hosszabb időtávban, 2000 és 2014 között kívánjuk vizsgálni a kiskereskedelmi egységek számának alakulását, azt tapasztalhatjuk, hogy
a 2009 és 2010-es adatsorokban igen nagy az adathiány, a megelőző és azt követő
éveket vizsgálva hozzávetőlegesen mintegy 10 000 egység hiányzik az adatsorból (főként a tanulmány fókuszát képező települési körben), miközben a mutató
definíciója és módszertana nem változott.
A kiskereskedelmi üzletek 1 000 lakosra vetített értékének járási metszetben
történő vizsgálata során kirajzolódik, hogy a centrum-periféria viszonyok, valamint a fizetőképes kereslet megléte vagy éppen nem léte mellett egy-egy járás településhálózati jellegzetességeivel is összefüggésbe hozható a fajlagos kereskedelmi
ellátottsági mutató (2. ábra). Az ország tíz leggyengébb értékét (7, illetve 8 üzlet/1
000 fő) produkáló járása közül hat észak-magyarországi (Cigándi, Edelényi,
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Putnoki, Szikszói, Rétsági, Gönci). Mellettük egy Pest megye északi határmenti
járása (Szobi), egy Fejér megye belső perifériája (Polgárdi járás), valamint kettő
pedig Győr-Moson-Sopron megye olyan járása, amelyek központja kifejezetten
alacsony lélekszámú városi rangú település, ahol a járást zömében kis- vagy aprófalvak adják, és a megye, illetve régióközponthoz térben közel helyezkednek el
(Téti és Pannonhalmi járás). Ezzel szemben a legmagasabb ellátottsági mutatókkal két Balaton térségbeli járás rendelkezik: a Balatonfüredi (29 üzlet/1 000 lakos)
és a Siófoki (25 üzlet/1 000 lakos), ahol az ilyen mértékű szolgáltatássűrűség
a vendégforgalom által megtestesített fizetőképes kereslet által indukált. A rangsor
harmadik helyén a Békéscsabai járás áll, ahol viszont feltehetően a ritka szövetű,
ám relatíve magas népességű településeket magába foglaló, tipikusan alföldi településszerkezet okozza mindezt.
2. ábra: A magyarországi települések kiskereskedelmi üzletekkel való relatív
ellátottságának különbségei, 2014
Figure 2 Differences in relative supply with retail stores in Hungarian settlements, 2014

Forrás: KSH T-STAR alapján saját szerkesztés

Jogállás szerint vizsgálva a hazai településhálózat kiskereskedelmi ellátottságban tapasztalható viszonyait, megállapítható, hogy 2000 és 2014 közötti másfél
évtizedben egyedül a főváros esetében mutatható ki bővülés a kiskereskedelmi
egységek összesített számában. A bázisévhez képest 17%-os növekedés volt,
miközben országosan ebben az időintervallumban mintegy 8%-os csökkenés
rögzíthető. A megyei jogú városok kiskereskedelmi egységeinek száma 3,4, a város-
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oké 11,6, a nagyközségeké 18,6 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb mértékű
visszaesés a községek körében tapasztalható, ahol a 2000-es bázisév értékének
71,5%-ára esett vissza a kiskereskedelmi üzletek száma. A kiskereskedelmi egységek lakosságszámra vetített értéke időbeli dinamikus változásai kapcsán érdemes
kiemelni, hogy a településcsoportok közötti különbségek fokozódása kutatható.
A 2000-es évek eleje óta összességében a szolgáltatási centrumok és periférikusabb helyzetű települések viszonyában az ellátottságbeli eltérések növekedése
mutatható ki. A kiskereskedelmi egységek a nagyvárosokban változó mértékben,
de sűrűsödnek a lakosságszámhoz mérten, míg a településhierarchia alacsonyabb
szintjein népességarányosan csökken az ellátottság.
Budapesten és a megyei jogú városokban jelentősen, a városi jogállású településeken kismértékben az országos átlag alatti az egy kiskereskedelmi egységre
jutó lakosságszám. A nagyközségekben ez a szám már jóval az országos középérték felett pozícionálódik. A községekben viszont egy kiskereskedelmi egység
átlagosan 121 lakost szolgált ki, ami az országos átlag 1,7-szerese (2. táblázat).
2. táblázat: Az egy kiskereskedelmi egységre jutó lakosok száma a különböző jogállású
településeken, fő, 2000, 2008, 2014
Table 2 Number of inhabitants per retail unit in settlements with different legal status,
2000, 2008, 2014
Jogállás

2000

2008

2014

Főváros

61,92

54,37

52,75

Megyei jogú városok

54,46

52,11

53,99

Városok

57,85

56,14

63,55

Nagyközségek

80,01

82,66

94,59

Községek

91,17

102,28

120,86

Országos átlag

65,04

63,43

68,35

Forrás: KSH - TeIR

A községi jogállású települések ellátottsági viszonyainak alakulására vonatkozó vizsgálatok szükségességét a fentiek szerint a területi statisztikai adatok
is megalapozzák. Ha ezt a településkört mélyebb elemzés alá kívánjuk vetni,
célszerű a települési funkciókat nagymértékben determináló népességszám alapján kategóriákat képezni (3. táblázat).
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3. táblázat: A kiskereskedelmi ellátottság főbb mutatói a községekben
lélekszám-kategóriánként, fő, 2014
Table 3 Main indicators of retail supply in villages by number of inhabitants, 2014

Lélekszám
kategória
0 - 499

Egy kiskereskedelmi
egységre jutó
lakosság

Egy élelmiszerüzletre jutó lakosság

Ezer főre jutó
kiskereskedelmi egység

Ezer főre jutó
élelmiszerüzlet

152,56

229,45

6,55

4,36

500 - 999

147,93

303,66

6,76

3,29

1000 - 1999

130,70

343,05

7,65

2,92

2000 - 2999

123,75

409,21

8,08

2,44

3000 felett

127,52

512,14

7,84

1,95

Községi átlag

133,68

343,10

7,48

2,91

Országos átlag

68,35

430,19

14,63

2,32

Forrás: KSH - TeIR

A kiskereskedelmi üzletek – tehát minden kiskereskedelmi egység – ellátottsági
mutatója esetében a legrosszabb helyzetben az 1 000 fő alatti népességgel bíró
települések vannak, ezek között is különösen kitűnik az 500 lakosnál kisebb aprófalvak vonatkozásában jelentkező ellátáshiány. A községek között a hierarchikus
rend várható hatásaitól eltérően némileg kedvezőbb a 2000–2999 fős népességgel
bíró települések 3 000 fölöttiekhez viszonyítható helyzete ebben a dimenzióban.
Ugyanakkor az aprófalvakban élő lakosság élelmiszerüzletek vonatkozásában tapasztalható ellátottsági viszonyai az országos és községi átlagértékekhez
képest jóval kedvezőbbnek mutatkoznak a statisztika szerint. Ebből következően
az aprófalvakban található kereskedelmi ellátó egységek túlnyomó része élelmiszer elárusító helyként működik, amit a lakosság helyben kielégítésre szoruló
elemi szükségletei hívnak életre. Ugyanakkor tény, hogy a statisztikai adatok
mögött valós rendszerszintű akadályok vannak jelen: éppen ezeken a településeken élők szembesülnek a rövid nyitva tartással, a szűk és nem megfelelő kínálattal, a verseny hiányából eredő magas árakkal és a boltbezárások okozta mindennapi problémákkal.

1.4. A KERESLETI OLDAL ÁGAZATI ÉS TERÜLETI, TELEPÜLÉSI
JELLEMZŐI
A piac másik oldala a kereslet. Ezt nehezebb feltárni, mivel széleskörű lakossági
felmérések szükségesek hozzá, illetve a téma számos elemének bemutatása és
magyarázata túlmutat jelen tanulmány keretein. Így e kérdéskör csak néhány
fontosabb vonatkozását érintjük. Magyarországon a GfK piackutató intézet végzett
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rendszeres elemzéseket a kiskereskedelem és a fogyasztási szokások változásairól. Már egy 1997-es lakossági felmérésük (GfK 1997) rámutatott a keresletet
meghatározó főbb jellemzőkre:
• A szabadidő lecsökkent, így a fogyasztók kevesebb alkalommal keresik fel
az üzleteket, s nagyobb tételben vásárolnak, valamint igyekeznek mindent
egy helyen megvásárolni.
• A megkérdezettek 90 százaléka úgy véli, hogy a nagy szupermarketek, bevásárlóközpontok jobban kielégítik a vásárlók igényeit, mint a hagyományos
kiskereskedelmi egységek.
• A bevásárlásokat egyre inkább a hétvégére időzítik, és a vásárlást szabadidős
programként kezelik.
• A lakosság mobilitása jelentős mértékben megnövekedett, a megkérdezettek
fele autóval, családostól jár bevásárolni.
• Az idősebbek alacsony vásárlóerővel rendelkeznek, viszont közülük kerül ki
a hagyományos kis üzletek vevőköre.
Ha a területi oldalt nézzük, akkor megállapítható, hogy a GfK Piackutató Intézet által 1998 óta publikált vásárlóerő riportok szerint a megyeszékhelyek jobb
pozícióban vannak, mint más városok vagy kisebb községek. Az északkeleti
országrész, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék
depressziós térségein belül lévő kis lélekszámú településeken a legalacsonyabb
a vásárlóerő index (Kozák, 2010).
Legújabban szintén a GfK mutatott rá 2018-as hazai vásárlóerő elemzésében,
hogy a megelőző években folyamatosan nőtt az országos átlagos vásárlóerő,
azonban még így sem éri el az uniós átlag 50%-át, valamint a megyék tekintetében radikális különbségek figyelhetők meg. Mint a legtöbb gazdasági mutató
vonatkozásában, a vásárlóerő kapcsán is elmondható, hogy Budapest, valamint
Pest megye, illetve az észak-dunántúli megyék átlagon felüliek. Ezzel szemben
a Dél-Dunántúl, Dél- és Észak-Alföld megyéiben mért vásárlóerő jóval az átlag
alatt marad, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem éri el az átlag 80%-át sem
(GfK Vásárlóerő, 2018).
Szintén 2018-ban a GKI Gazdaságkutató készített egy hosszú idősoros (2009–
2016) vásárlóerő elemzést a hazai településekről. 2016-ban az egy főre jutó vásárlóerő 1,2 millió Ft volt Magyarországon, azonban a főváros, megyei jogú városok,
városok és falvak összehasonlításában a községi rangú települések hátrányára nagy
különbség volt mérhető; a két szélsőérték között mintegy 3 millió Ft különbséggel. A vizsgált évben a jellemzően aprófalvas Zala, Somogy, Tolna, Baranya és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye sok száz településén, valamint Szabolcs-SzatmárBereg és Hajdú megye összefüggő térségeiben (összesen 280 helyhatóságban)
az átlagos vásárlóerő nem érte el a 800 ezer Ft-ot. Zömében a felsorolt területeket érintve 2009 és 2016 között 55 településen csökkent, 156 településen stagnált
a vásárlóerő, illetve a vidéki Magyarország 677 településén átlag alatti 15–30%-os
volt az érték növekedése. (Az országos átlagos növekedés településkategóriánként
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30–45%-os volt.) A 2010-es évek első felében, a kereslet differenciáit alapvetően
meghatározva, mélyültek az országon belüli területi különbségek (GKI, 2018).
A falvak és városok vonatkozásában azonban nem csak a vásárlóerő mértéke,
hanem a kereslet szerkezetét tekintve is különbségek mutathatók ki. Erről legutóbb
Virágh és Szepesi (2018) készített egy összefoglalást. 2016-ban a falvakban élők
havi nettó átlagjövedelme mindössze 87 ezer Ft volt, amely révén az átlagos életszínvonalhoz szükséges összegnek csak mintegy 80%-át keresik meg. A teljes
népesség mintegy 29%-a él községi rangú településeken, de a legtöbb fogyasztási
kategóriában (közlekedés, kultúra, hírközlés, ruházat, oktatás stb.) arányaikhoz
mérten az országos átlagnál jóval kevesebbet költenek, ez alól csak a szeszesital,
dohányárú, valamint az élelmiszerek és alkoholmentes italok jelentenek kivételt, ahol részarányuk szerint jelennek meg a fogyasztási piacon. Ezzel szemben
a hüvelyesek, uborka, burgonya, vöröshagyma, cseresznye, cukor, kenyér, növényi olajok, állati zsiradék, sertéshús tekintetében 23–59%-kal többet fogyasztanak
a városi lakosokkal szemben (Virágh–Szepesi, 2018). Az átlagostól eltérő összetételű fogyasztói kosár szintén befolyásoló tényező a kistelepülések kereskedelmi
ellátásának vonatkozásában.

2. AZ APRÓFALVAK KISKERESKEDELMI ELLÁTÁSÁNAK SAJÁTOS JELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON
2018. január 1-jén az ország településeinek valamivel több, mint harmada (36%)
500 főnél kisebb aprófalu volt, és ezekben az ország népességének mindössze
3%-a élt. (A települések külterületein az ország lakosságának 3%-a lakik a 2011.
évi népszámlálás adatai alapján, arányuk főleg az alföldi megyékben magas.)
Aprófalvaink elhelyezkedése a mai Magyarország területén elsősorban a hegyvidékeinkre és dombvidékeinkre korlátozódik, továbbá jellemzően hazánk külső
perifériáján találhatók. Nem oszlanak el egyenletesen az egyes területeken:
tömbökben csak Zala, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megye településhálózatában vannak jelen, míg elszórtan több megyében is találunk aprófalvakat
(Bajmócy–Makra, 2015).
Általánosan közelítve az alapprobléma a következő (Kiss, 2008a, 31): „a 18.
század előtt a lakosság többsége által igénybe vett „alapellátás” a falvakban –
a papot kivéve – nemigen létezett Magyarországon, így ezek hiánya nem befolyásolta a falvak életét. Ekkortól azonban folyamatosan jelentek meg, illetve intézményesültek, „piacosodtak”, s váltak a mindennapi élet elengedhetetlen részévé
olyan szolgáltatások, mint az elemi iskola, a bába és az orvos, egyes mesteremberek, a kocsma, a vásár, a helyi közigazgatás; majd a 20. századtól a bolt,
a posta, a modern közlekedés lehetősége stb. is. Néhány száz lakosú községekben
ezek soha nem voltak gazdaságosan megszervezhetők, s ennek problematikus
volta a következő kétszáz évben egyre inkább tudatosodott az érintettekben is
(Beluszky–Sikos, 2007). Így vált a 20. századra az aprófalvak legsajátosabb prob-
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lémájává az alapellátás, illetve a helyben hiányzó szolgáltatások elérhetőségének
biztosítása.” (Itt említhetjük meg, hogy többféle csoportosítás és elnevezés van
a falvak, települések esetében, mi e munkában azt próbáljuk követni, hogy aprófalunak az 500 fő alatti településeket tekintjük, míg a kisfalu 500-1000 fő közötti
lakossal bír, és általánosan az 1000 fő alattiakat kistelepülésnek hívjuk.)
A hazai apró falvakról számos munka jelent meg az elmúlt időszakban. Korábban alapvetően a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális problémák bemutatásán,
a kiút keresésén volt a hangsúly, míg az elmúlt években már a helyi gazdaságfejlesztés vált dominánsabbá, mind elméleti vonalon, mind konkrét példákon (esettanulmányokon) keresztül. Előbbi körben egyik visszatérő problémaként jelenik
meg a lakosság ellátásának gyengülése. Ez jelenti az élelmiszerboltok megszűnését, valamint a korlátozott nyitvatartást, foglalkoztatási problémákat, a közeli
bevásárlóközpontokkal való konkurálást, illetve az alacsony helyi vásárlóerőt,
a csak napi kisebb bevásárlásokat, a drága termékeket és a hitelezés visszásságait
(pl. Bank–Rudl, 2004; Feischmidt, 2008; Kiss, 2008b, Glózer–Váradi, 2008; Virág–
Zolnay, 2010; Józsa, 2014 munkákban). Utóbbi körben viszont pozitív példákat
találunk termelői mintaboltokról, szociális boltokról (illetve termelői piacokról)
(pl. Czene et al. 2010; Keller et al., 2016; Oláh 2017 munkákban). A kisboltok
megszűnésével jár a bevásárlási út meghosszabbodása (kieső idő), a nehezebbé
váló bevásárlás, növekvő költségek (utazási költség) és a nem szándékolt (impulzus) vásárlás a nagyobb üzletekben. Hátrányosan érintettek ebben az alacsony
jövedelműek, a kis tételben vásárlók, a gépkocsival nem rendelkezők, a nyugdíjasok és a fizikai mozgásban korlátozottak (Seres, 2006).
Az aprófalvak boltjai megszűnésének veszélye, illetve megszűnése kapcsán
többféle ok írható le. Alapvető probléma a helyi fogyasztópiac gyengülése. Ez
összességében nem az aprófaluban élő népesség számának dinamikus csökkenésében mérhető. Az ezredforduló óta, az ebben a településkategóriában élő lakosság száma mintegy 6 000 fővel növekedett, azzal együtt, hogy a településkör is,
mintegy 120 községgel bővült. Vagyis a községi jogállású településen élő népesség fogyását éppen az aprófalvas kategória számbeli és lélekszámbeli bővülése
támasztja alá. A jelenség mögött a falusi lakosság elöregedése és elvándorlása áll.
Ezzel szemben az aprófalvak 12%-ában figyelhető meg a népesség számbeli
gyarapodása az ezredforduló óta. A magas reprodukciós mutatók mögött általában a roma lakosság magas aránya, míg az állandó odavándorlás mögött a magas
szintű környezeti-táji értékek (pl. Szántód, Vászoly, Balatoncsicsó) vagy a szuburbanizáció (pl. Bakonykúti, Cserkút, Sóly) mutathatók ki okokként.
Az aprófalvak kiskereskedelmi egységeinek forgalmi mutatóira potenciális
veszélyforrás az alacsony vásárlóerő (lásd fentebb), egyre kisebb mértékben befolyásolhatja a saját fogyasztásra termelés. De jellemzőbb, hogy a falu környezetében lévő nagyobb településen a gyakorta külföldi tulajdonú kiskereskedelmi lánc
üzletével való versenyt a falusi boltot üzemeltető vállalkozás nem bírja (Seres,
2006; Györe et al., 2009). Utóbbihoz, így a falusi lakosság mobilitásához fontos
adalék, hogy az aprófalusi háztartások 60%-ában volt személygépkocsi, illetve
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a népszámlálás adatai szerint az ott élő keresők 65%-a naponta ingázóként más
településre járt dolgozni (Kiss, 2008a). Másrészről a jogi szabályozás is sújthatja a kisboltokat, példaként említhető a minimálbér emelése, amely megnehezíti a helyi kisebb boltok nyereségének kitermelését, és gyakorta csak a tulajdonost tartják el, vagy idővel még őt se.
Mindezek hatására az összes kiskereskedelmi egységre vonatkozó 2014-es települési adatsor „0” értéket jelez 93 településen, melyek összlakossága 16 637 fő.
Vagyis a szakstatisztika szerint ekkora népesség közvetlenül, lakhelyén nem fér
hozzá semmilyen kiskereskedelmi szolgáltatáshoz. E községek népességi sajátosságairól elmondható, hogy a 93-ból mindössze négy falu lakónépessége haladta meg
az 500 főt, éppen harmaduk pedig a 100-as lélekszámhatárt sem éri el. Térben ezek
a kiskereskedelmi ellátással nem rendelkező települések a hagyományosan aprófalvas térségekben koncentrálódnak: Zalai-dombság, Vasi-hegyhát, Borsod-AbaújZemplén megye északi része, Belső-Somogy, Baranya.
Ami csak az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzlettel nem rendelkező
települések számát illeti, -2000ben még csak 42 volt (Seres, 2006), ám a legutolsó,
települési szinten elérhető adat időpontjáig (2014) eltelt majd’ másfél évtized alatt
több mint háromszorosára, 134-re nőtt ezen települések száma. Ugyanebben
az időpontban 97 további községi jogállású, 500 fős lélekszámot el nem érő településről nem közöl ilyen adatot a statisztikai rendszer. Ezen települések többségének
népessége ugyanakkor a 100 főt sem éri el, és megtalálhatók köztük az ország legkisebb lakónépességű községei is (pl. Iborfia, Gagyapáti, Zalaköveskút). Fontos, hogy
a lakónépességi értékek, valamint a területi elrendeződés tekintetében erőteljes
hasonlóság figyelhető meg a kiskereskedelmi egységgel nem rendelkező községek,
valamint az adathiányos megfigyelési egységek között (KSH-TeIr, 2014). Feltételezhetjük, hogy számos olyan településen, ahol a központi adatbázis nem jelöl értéket,
valójában nullás értékről beszélhetünk. Ez értelemszerűen növeli azt a lakónépességi
volument, akik lakóhelyén nem működik kiskereskedelmi egység. Óvatos becsléssel
megállapítható, hogy vélhetően ez a szám országos szinten meghaladhatja a 20 000
főt. Természetesen mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a népesség súlyos
ellátási hiányosságokban szenvedne, hiszen egyrészt a mozgóboltok és az online
vásárlási lehetőségek, valamint hagyományosan a szomszédos nagyobb településeken, közeli központi funkciókkal rendelkező – akár országhatáron túli – városokban
meglévő szolgáltatóhelyek elégíthetik ki e népesség szükségleteit.
A folyamat mindezek ellenére azonban látványos, prognosztizálható, hogy
tovább nő az ilyen falvak száma és ezzel az érintett lakosság nagysága is, így
előbb-utóbb a lokális problémák térségivé, akár központivá válhatnak, és megoldási lehetőségek intenzívebb keresését indíthatja el.
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3. MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK AZ APRÓFALVAK
LAKOSSÁGÁNAK ELLÁTÁSÁRA
3.1. AZ ÉLELMISZERBOLTOK HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA ÉS ÚJ
EGYSÉG LÉTESÍTÉNEK ALTERNATÍVÁI
A kistelepülések élelmiszer-kiskereskedelmének ügye nem elveszett „csata”. Ezt
mutatja egyrészt, ha ezzel a problémával küszködő más európai országokra és
megoldási kísérleteikre is kitekintünk, másrészt hazánkban is történtek lépések.
A következőkben a megoldási stratégiákat egyfajta rendszerben tekintjük át:
először az állandó helyi árusítás hiányának külső megoldásait és az árusítóhelyek
újralétesítésének alternatíváit, másodikként a meglévő boltok talpon maradási
esélyeinek növelését.
Elsőként azokat az eseteket nézzük, amikor már nincs működő élelmiszerkiskereskedelmi üzlet a településen. Ilyenkor jönnek szóba a mobilitási szolgáltatások: vagy a vevő megy (jut el) az áruhoz, vagy az áru megy a vevő lakhelyére.
Az első esetben a másik településen működő bolt megközelítése a kérdés.
Vannak, akik saját járművel, vagy esetleg tömegközlekedést igénybe véve jutnak
el a boltba. Vannak viszont azok az emberek, akik különböző okokból már
nem tudnak egyéni közlekedési eszközökkel vagy tömegközlekedéssel járni, de
még eléggé mobilisak ahhoz, hogy a bevásárlást saját maguk intézzék, illetve
a tömegközlekedéssel gyengén ellátott települések lakói számára ez általában is
fennáll. Számukra a megfelelő gyakoriságú mobilitás biztosítása lenne szükséges, de az egyes települések fekvése (távolság) és a potenciális utasok alacsony
száma miatt ez nem feltétlenül működtethető gazdaságosan a közösségi közlekedés keretein belül. Külföldi jó gyakorlatként említhető, hogy a mikromobilitás
problémájára Ausztria egy térségében például egy egyesületet hoztak létre, amely
helyi tagjai díjat fizetnek, és cserébe a közösen fenntartott jármű előzetes egyeztetés után eljuttatja őket a szolgáltatókhoz (bolt, bank, orvos stb.) (Fleischmann et
al., 2014). Az ilyen önfinanszírozású megoldás az alacsony jövedelmű lakossággal
bíró hazai településeken jellemzően nem jelenthet megoldást.
A második esetben a termékek megvásárlása és eljuttatása a kihívás. Ez
jellemzően megvalósulhat rokoni, baráti segítség révén (Bódi–Járosi, 2008), amely
feltehetőleg napjainkban is több tízezer ember számára jelent megoldást. Hasonló
céllal jött létre Magyarországon az 1993. évi III. törvény alapján az önkormányzati szervezésű, államilag támogatott falu-, illetve tanyagondnoki szolgálat, amely
az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatás. Ennek tapasztalatai elég
vegyesek, (pl. Balog, 2012; Peisser-Puli, 2012; Zárol, 2013), és mint lehetőség jelen
van – helyi döntés alapján – a rászorulókat szolgáló bevásárlás. Egyes településeken pedig a házigondozók is látnak el hasonló feladatot, megveszik és eljuttatják a szükséges élelmiszereket, gyógyszereket a lakosságnak (Kiss, 2008b).
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Újabb külföldi példát említve: a falugondnoki rendszerhez hasonló szolgáltatás
működik pl. Olaszország egyes hegyvidéki területein, ahol a szórványtelepülés
jelleg a demográfiai folyamatok mellett azonos kihívásokat eredményez a helyi
közszolgáltatások megszervezésében (Kabai, 2018).
A szolgáltatás piaci alapra helyezésére is ismertek példák, amelyek lényege
az áru házhozszállítása telefonon, email-ben, webüzletben leadható rendelés alapján, illetve azonos ellátási logika mentén üzemelnek a mozgóboltok
is. Szintén ausztriai példa van arra, hogy egy magánkezdeményezés révén
megrendelhető a mindennapi szükségleti cikkek (élelmiszer, egészségügyi cikkek
stb.) kiszállítása (Fleischmann et al., 2014). Bár az e-kereskedelem egyre nagyobb
teret nyer, és 2018-ban már a magyar lakosság körében a 16–74 éves korosztály
75%-a használt internetet, de jellemzően nem a leginkább rászorultabb társadalmi rétegekben. Emellett ilyen házhozszállítási szolgáltatások vidéki működtetése jelenleg még nem gazdaságos. Így az élelmiszerek e-kereskedelme hazánkban az aprófalvak részére jelenleg még nem jelenthet alternatívát.
Az elmúlt évtizedekben gyors ütemben terjedtek el a mozgóboltok, főként
a kistelepüléseket érintve (pl. Szabó, 2009; Czene et al., 2010). Működésük
kapcsán azonban több probléma is felmerült. Egyrészt intenzív jelenlétük több
helyen boltbezárásokhoz vezetett, másrészt mivel helyi iparűzési adót nem fizetnek, így több helyen voltak kísérletek a kitiltásukra, de ezek egy alkotmánybírósági döntésen elbuktak. Egyes településeken helypénz szedésével szabályozzák működésüket. Bár a részletes és tudományosan alátámasztott elemzések
hiányoznak, de bizonyos, hogy a mozgóboltok felbecsülhetetlen szerepet töltenek
be a kistelepüléseken élők mindennapi fogyasztási cikkekkel történő ellátásában.
Második csoportként azokat vesszük számba, amikor létrejön a helyi árusításnak az egysége. Egyik lehetőséget jelenti, ha egy új bolt nyílik azon a településen,
ahol már nem üzemel ilyen. Erre létezhet közösségileg szervezett modell is, például
amikor helyi ellátó szövetkezet formájában a lakosok és települési önkormányzat közösen üzemelteti az üzletet. E megoldás közvetlenül bevonja a lakosságot
a fenntartásba, hiszen a beruházást a tagok betéteiből finanszírozzák, vásárolni viszont azok is vásárolhatnak, akik nem tagok. Az ilyen megoldásokhoz
azonban elkötelezett és megfelelő anyagi erővel bíró lakosokra és önkormányzatra van szükség. Ilyen esetekre találhatunk példát Finnországban (Czene et al.,
2010), Ausztriában (Fleischmann et al., 2014), vagy hasonlókat Németországban
(Meessen et al., 2012), Olaszországban (Kabai, 2018), de hazánkban gátat jelent
a falusi szerényebb jövedelem és az önkormányzatok egy részének szerény vagy
hiányzó menedzsmentje, valamint a szövetkezeti kultúra hiánya, gyengesége.
Egy másfajta alternatívát jelenthetnek a termelői boltok. A gyakorta nagy
hagyományokkal rendelkező helyi termékek előállítása egyre inkább háttérbe
szorul, a kereskedelmi láncok által vezérelt és befolyásolt kiskereskedelemből
szinte teljesen kiszorulnak az ilyen típusú produktumok. Több termelő összefogásával, esetleg szövetkezet megalakításával létrehozhatók olyan boltok, ahol
a termelők saját termékeiket árusítják, ami megszünteti a termelők anonimitá222
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sát és kikerüli a viszonteladókat. A rövid ellátási láncnak köszönhetően kedvező
áron lehet kínálni a helyi termékeket (Fleischmann et al., 2014). Csökken az árusításra fordított idő, a vevő pedig egy helyen több terméket is megkap. Ismert ennek
„mozgó” változata is, ami lehetővé teszi az áru eljuttatását nagyobb térségen belül
is (Czene et al., 2010). A termékek eladásával a helyi gazdaságot is támogatják, és
akár további új munkahelyeket teremtenek.
Magyarországon ehhez a gyakorlathoz leginkább a szociális szövetkezetek által
üzemeltetett, egy-egy általuk gyártott termékcsoport értékesítését felvállaló üzletek állnak közel, amelyekből az elmúlt években viszonylag nagyszámú jött létre.
Idővel legtöbbször más helyi termelők, környékbeli szövetkezetek készítményeit is
forgalmazzák. A kereskedelemben, helyi ellátásban betöltött szerepükről, jelentőségükről viszont alig rendelkezünk információkkal (ellenpéldaként ilyenekről ld. pl.
Koltai–Rácz, 2018). Még kevesebb tudással rendelkezünk azoknak a helyi termék
vagy termelői boltok potenciáljáról, amelyek különböző uniós pályázati kiírások
(KEOP, VP stb.) segítségével az elmúlt évtizedben számos településen megnyíltak.
Egy másik, egyszerűbb alternatíva a termelői árusítás, azaz amikor a helyi
termelőtől közvetlenül lehet vásárolni, annak telephelyén, korlátozott időtartamban (Györe et al., 2009). Az ilyen közvetlen értékesítés például Burgenlandban
az 1980-as években terjedt el, védekezve a szupermarketek koncentrációs és
árcsökkentő törekvéseivel szemben. Ma már jól ismert formája az ún. gazdaudvar, ahol meghatározott időben lehet vásárolni (Györe et al., 2009). Ezek az értékesítési formák hazánkban is sok helyen nagy sikert értek el (gondoljunk csak
a fogyasztói csoportokra és a közösségi mezőgazdasági kezdeményezésekre) (pl.
Bálint, 2013; Nagy, 2016), de ezek jellemzően a magasabb vásárlóerővel bíró, elsősorban városi lakosságot célozzák meg. Éppen az alacsonyabb keresleti potenciál
okán az aprófalvak ellátásban egyelőre nem jelenthetnek átfogó alternatívát.
Egy szokatlan módszere lehet az élelmiszer-kiskereskedelem megteremtésének, az alapellátás biztosításának az automaták üzemeltetése: alacsony költségek
mellett és szinte korlátlan nyitva tartással üzemelő élelmiszer-, ital-, háztartási
termék automaták telepíthetők kisebb településekre. Erre találhatunk példát
Svájcban, ahol egy kistelepülésen 140 szükségleti cikk vásárolható meg automatából (sőt jelezhetik a működtetőnek, hogy milyen további termékekkel bővíthetnék
a kínálatot), vagy Olaszországban 200 helyhatóságban tejautomaták szolgálják
ki a vásárlókat (Györe et al., 2009; Fleischmann et al., 2014). Bár Magyarországon is voltak, vannak kezdeményezések élelmiszer-automaták elhelyezésére
(jellemzően termelői tejautomaták), de ezek ismételten csak a városi fogyasztói
réteg kiszolgálására terjedtek el, és a hazai környezetben feltehetően kistelepülési
szinten egyelőre nem várható elterjedésük, az alacsony vásárlóerő és a bizonytalan technikai körülmények miatt.
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3.2. ÉLELMISZERBOLTOK MEGMARADÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE
A témához kapcsolódva számba vesszük, hogy milyen támogatási és helyi szakpolitikai beavatkozások tehetők egy-egy periférikus térségben, településen működő
kiskereskedelmi egység fenntartásáért.
Központi (állami, regionális) szinten jogszabályokkal és pénzügyi támogatásokkal egyaránt lehet támogatni a kiskereskedelmi egységek fennmaradását, de
ez könnyen eredményezhet piaci konfliktusokat. Ausztriai szövetségi és tartományi példák szerint a pénzügyi támogatás lehet közvetlen, nem visszafizetendő
támogatás; vagy kedvezményes hitel, kölcsön is (Fleischmann et al., 2014). Olaszország hegyvidéki területein, Trentino Alto-Adige tartomány Trentino megyéjében minden 600 méter tengerszint feletti és/vagy várostól legalább 60 perc autóútra található élelmiszerbolt a tartományi kormánytól, valamint uniós forrásokból
(EUSALP) is működési támogatást kap, valamint széleskörű üzletviteli tanácsadás
áll rendelkezésükre (Kabai, 2018).
Magyarországon is volt arra példa a közelmúltban, hogy bizonyos élelmiszerkereskedelmi körök éppen a helyi ellátásban betöltött szerepüknél fogva adózási
és szabályozási kedvezményeket szerettek volna elérni. Végül, éppen a társadalmi
probléma sajnos marginális jellege és feltehetően esetleges piactorzító hatása miatt
egyelőre nem kapott kormányzati támogatást (ld. hvg.hu; magyaridok.hu).
Puhább beavatkozási eszközt jelenthet a tanácsadói központ kialakítása, ahol
javaslatokat tesznek a települési kiskereskedelem fenntartásának lehetőségeire
(Györe et al., 2009). Ez akár Magyarországon is megteremthető.
A helyi (települési) önkormányzat is részt vállalhat ebben a feladatban, azzal,
hogy felméri a helyi ellátás aktuális és jövőbeli állapotát (kereslet és kínálat, piackutatás), és ezek alapján beavatkozási stratégiát dolgoz ki (Fleischmann et al.,
2014). Arra is akad példa, hogy az önkormányzat fizet a boltosnak, hogy ne zárjon
be (Seres, 2006), akár a helyi ellátó kiszállítási szolgáltatását támogatja (Fleischmann et al., 2014). Bár hazánkban a jogszabályok ezen a téren csak kevés
mozgásteret engednek az önkormányzatoknak. A helyhatóság a lakosság körében
népszerűsítő tevékenységet folytathat, amelyben felhívja a figyelmet a tudatos
vásárlásra, ösztönöz a helyi kínálat igénybevételére. A vásárlási magatartásukkal maguk a lakosok is döntenek a helyi bolt fennmaradásáról vagy bezárásáról
(Czene et al., 2010).
Milyen lehetősége van a helyi üzlet üzemeltetőjének, hogy fennmaradjon?
Egyrészt segíthet a szakmai ismereteinek bővítése (szakképzés, informatikai, jogi
ismeretek), valamint stratégia és marketing kidolgozása az üzlet számára, illetve
a vevőközpontúság növelése (Seres, 2006). Fontos lehetőség a választék diverzifikálása: a multiszolgáltatók egy üzletben egyesítenek különböző szolgáltatásokat
és kínálatokat. Példák mutatják, hogy az élelmiszerüzletben együtt lehetnek
az áruk háztartási cikkekkel, ruhákkal, helyi termékekkel stb., illetve például
kisebb vendéglátás (büfé), postai szolgáltatások, bankautomata is megjelenhetnek. Egyfajta utat jelenthet a társulás, vagy csatlakozás egy kereskedelmi lánchoz
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is, amelynek előnyei és hátrányai is lehetnek egy vállalkozás számára (Agárdi–
Bauer, 2000; Fleischmann et al., 2014; Seres, 2006).
Hazánkban bár a fent vázolt társadalmi-gazdasági probléma kétségkívül jelen
van, de még nem akkora mértékben, hogy arra széleskörű szakpolitikai válaszokat kelljen adni. A fent vázolt megoldási lehetőségek közül elsősorban annak van
további létjogosultsága, amelynek már megvannak a megfelelő alapjai. A falu- és
tanyagondnoki rendszer fejlesztése (más szempontok szerint) is egyre indokoltabb a vidéki térségekben, így feltehetően az egyéni mobilitás további segítése
jelentheti az egyik alapvető megoldási lehetőséget. Bár magyarországi helyzetük
az elmúlt évtized változatos támogatáspolitikájának köszönhetően közel sem
stabil, de a tanulmány szerzőinek véleménye szerint a társadalmi vállalkozásoknak a következő évtizedekben növekvő szerepe lehet a kisfalvak, aprófalvak
közszolgáltatásainak megszervezésében.

4. ZÁRSZÓ
Tanulmányunkban rámutattunk, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem helyzete
a magyarországi kistelepülések esetében a jelenlegi tendenciák mellett idővel
komolyabb problémává válhat, ugyanakkor a boltbezárásokat esetleg megelőzhetők, valamint vannak megoldások a már kialakult problémákra is. Ezek után
kérdésként merül fel azonban, hogy a különböző tanulmánybeli hivatkozások
révén feltáruló szakmai körön túlcsordul-e a jelenség? Fontos ez, mert hisszük,
hogy egy-egy ilyen jelenségről írt tudományos, új elemeket feltáró és/vagy akár
összegzéseket adó munkák elsikkadnak, ha marginális információkba torkollanak, vagy rövidek és tudományosan öncélúak, illetve ha nem adnak emészthető
olvasnivalót a társadalom számára és/vagy nem fogalmaznak meg üzeneteket
a szakpolitikai döntéshozók irányába.
Ami a magyar hétköznapokat illeti, a jelenség már többféle szerepű, hatáskörű hazai sajtóforma ingerküszöbét is át-átlépte, így a témával helyenként, időnként szembesülnek az átlagos médiafogyasztók is. (Az internetes források között
például feltüntettünk több ilyen tárgyú online folyóiratcikket.) Ezeknél a cikkeknél általában visszatérő elem az előbb említett problémákból a bolt nélkül maradó
kistelepülések helyzete, a mozgóárusítás terjeszkedése és általánosabban a szakpolitikai intézkedések hatásai (pl. minimálbér emelése, online kassza bevezetése,
dohánykereskedelem átalakítása). Ugyanakkor tény, hogy ezt a problémát még
egy számban és térben szűkebb csoport éli át már mindennapjaiban.
A másik kérdés, hogy a döntéshozók miként állnak e kérdéshez. Jelenleg úgy
tűnik, hogy Magyarországon a problémakörnek nincs kiemelt szakpolitikai aktualitása. Megemlítendő ugyanakkor, hogy az egyébként végül nem kodifikált, de
sokszor hivatkozott Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 foglalkozott a kérdéskörrel.
Egyrészt a dokumentum alapvetései közül kiemelhető, hogy az élelmiszerellátás
biztonsága, a város-vidék kapcsolatának átalakulása, a lokális terek szerepének
megváltozása, a népességváltozás korunk olyan kihívásai közé tartoznak, amelyek
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a téma szempontjából is fontosak. Másrészt az évtized elején készített helyzetértékelés rámutatott arra is, hogy az élelmiszertermékek helyi értékesítése rendkívül gyenge, egyes vidéki térségek elérhetőségi adottságai problémákkal terheltek,
fokozottan érvényesül a népességfogyás, amelyben a közszolgáltatások minősége
is közrejátszik. Ugyanakkor a stratégiai célkitűzések egyik legfontosabbja a vidéki
térségekben élők életminőségének javításaként került megfogalmazásra, amelyben a helyi fogyasztás és értékesítés elősegítése, a helyi vállalkozások támogatása,
valamint a fenntartható közszolgáltatást nyújtó települések segítése is kiemelten
jelent meg a dokumentumban (Nemzeti Vidékstratégia, 2012-2020).
Legutóbbi lépésként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
a Modern Falvak Programhoz készített 2018. szeptemberi javaslatcsomagját lehet
említeni (töosz.hu). A dokumentum leszögezi, hogy a falvak népességvonzó
képességéhez elengedhetetlen a kereskedelmi szolgáltatásokhoz való kielégítő
hozzáférés, amelynek esetleges leépülése káros hatásokat eredményez. Éppen
ezért kiemelten fontos, hogy a meglévő szolgáltatások értékelése biztosítható
legyen, akár csak egy minimális szolgáltatási szint meghatározásához. A javaslat
a kereskedelemi szolgáltatások fejlesztését több területen is kiemelten kezeli, így
a falugondnoki tevékenységek erősítésével, illetőleg a digitális, „okos” képességek
ösztönzésével.
Ezek kapcsán (is) felmerül azonban az az alapvető kérdés, hogy a 3. fejezetben
vázolt lehetőségek, modellek közül melyik településen, térségben melyek működőképesek és melyek nem. A fogyasztás, mint alapjelenség bevezetőben vázolt
társadalmi-gazdasági komplexitása okán, univerzálisan használható megoldások
biztosan nincsenek. A beavatkozási lehetőségeket minden esetben csak széles
körű vizsgálatokkal, kellő megalapozottsággal és lokális szempontok beemelésével lehet feltárni. Mindehhez mi a fentiekben egy általános helyzetkép, területi és
települési jellemzők, tendenciák bemutatását és megoldási alternatívák felsorakoztatását kívántunk megtenni.
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TANULMÁNYOK - TÁRSADALMI
KÉRDÉSEK

VÖRÖS TÜNDE – SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN

A sport lehetséges szerepe a társadalmi tőke
létrehozásában
The role of sport in generating social capital
Absztrakt
A tanulmány célja, hogy rámutasson a sport társadalmi-gazdasági fejlődésben betöltött
szerepére. Az elméleti részben a sporthoz kötődő externáliák hatásmechanizmusa kerül
elemzésre, hangsúlyozva a sport társadalmi tőkére gyakorolt hatását. A tanulmány egyik
oldalról számos nemzetközi sportpolitikai dokumentumot vizsgál, és ennek eredményképpen megállapítja a sportszervezetek, valamint a sportlétesítmények társadalmi-gazdasági
fejlődésre gyakorolt hatását. Másrészt a dokumentumok elemzése rámutat a sportfejlesztések és a társadalmi tőke, valamint a terület- és vidékfejlesztés közötti kapcsolatra is. Utóbbit a szerzők két esettanulmányban támasztják alá, egy nagyváros és egy vidéki település
példáján. A nagyvárosi példa a győri Aqua Sportközpont térbeli elhelyez(ked)ése kapcsán
a város és vidék közötti együttműködés meghatározó szerepét hangsúlyozza a keletkező
társadalmi haszon realizálásában. A Bag faluhoz kötődő másik példa a sport társadalmi
tőke létrehozásában betöltött szerepét, mint a vidékfejlesztés egy lehetséges alternatíváját
mutatja be.
Kulcsszavak: közösségi sport, társadalmi befogadás, társadalmi tőke, társadalmi fejlődés
Abstract
This paper examines the role of sports in socio-economic development. The theoretical
parts of the study concentrate on the mechanism how externalities originating from sports
exert their influences, especially focusing on social capital. The importance of social
interactions, sport organizations and sport facilities are emphasized by the analysis of
several national sport policy documents. The analysis of policy documents also points
out the potential relationship between sports and territorial and rural development that
is further examined via two case studies. One of the case studies highlights the conflict
between cities and rural areas in terms of determining the territorial location of sport
facilities. This problem is demonstrated through a recent sport facility investment in
Hungary, Győr, the Aqua Sport Centre. The other case study aims to shed light on the
role of sports in social integration and the role of sport facilities as a prerequisite of this
process. This study relates to the activity of a non-profit organization aiming to realize
social integration in a small village, Bag.
Keywords: social sport, social inclusion, social capital, social development
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BEVEZETÉS
Nefiodow (1996) a hosszú távú gazdasági ciklusok elismert kutatója a fenntartható fejlődés legjelentősebb gátjának a magas munkanélküliséget, a társadalom
romló egészségi állapotát, önpusztító tevékenységét és az egyre növekvő bűnözést
tartja. Elmélete szerint, míg az eddigi Kondratyev-ciklusokat technológiai innovációk (gőzgép, vasút, elektronika, információtechnológia) ösztönözték, a hatodik
Kondratyev-ciklus mozgatórugója a testileg-lelkileg egészséges ember, a humán
erőforrás minősége lesz. S noha megoszlanak a vélemények a technológiai fejlődés szerepéről és korlátairól a 21. században (Thompson, 2014; Greenwood–Holt,
2008; Nick–Pongrác, 2017); a humán tőke[1], illetve az egészség, mint önálló termelési tényező gazdasági növekedésben, társadalmi fejlődésben betöltött szerepét is
egyre több kutatás hangsúlyozza (Weil, 2014; Egri, 2015; Barro, 2013).
A fizikai és mentális egészségi állapotot számos tényező befolyásolja, mint
például az egyén magatartása, életvitele, táplálkozása, fizikai aktivitása, társas
kapcsolatai, az épített és természetes környezet állapota, a társadalmi közeg vagy
az egészségügyi ellátási rendszer. E sokelemű hatásrendszer egyik legfontosabb
eleme az egyén magatartása, az egyén egészséggel szembeni attitűdje. Ugyanakkor a kérdéskör felveti az állami szerepvállalás, illetve a települési önkormányzatok felelősségét is, hiszen az egyén egészsége társadalmi érdek is, az egészségtudatos magatartás kialakításának ösztönzésére pedig számos gazdasági,
társadalmi, politikai és jogi intézmény nyújt lehetőséget[2]. A tanulmány a társadalom- és gazdaságpolitika széleskörű beavatkozási területei közül a sportban
rejlő lehetőségeket vizsgálja. A különböző társadalmi rétegek között növekvő
szociális és gazdasági egyenlőtlenség térben is megjelenik, amelyet globális, regionális szinten, valamint országon belüli, leszakadó vidéki területek esetében is
érzékelhetünk. A sportban rejlő hasznok sajátossága, hogy hozzájárulhatnak
számos komplex, társadalmi szinten jelentkező probléma – például a társadalmi
szegregáció – megoldásához is.
Az elmúlt időszakban egyre több kutatás foglalkozik a sport – különösen
a közösségben végzett testmozgás – egészségre gyakorolt hatásain túl, a társadalmi szinten jelentkező hatások vizsgálatával, a sport társadalmi integrációban
betöltött és társadalmi részvételt ösztönző szerepével (pl.: Jarvie, 2008; Skinner–

[1] A tőke fogalom használatakor Camagni (2009) területi tőke modelljének értelmezéséhez illeszkedünk. Vörös (2017a) e modell alapján kategorizálja a sportnak a területi tőke különböző elemeire
gyakorolt hatását.
[2] Az intézmény fogalmát North (1991) megközelítése alapján a sportban érvényes játékszabályokhoz hasonlóan, társadalmi játékszabályokként értelmezzük. Eszerint az intézmények a tranzakciós költségek módosításán keresztül gyakorolnak hatást az egyes döntési alternatívák relatív
áraira, ezáltal koordinálva az egyének közötti interakciókat. Ennek megfelelően intézményként
értelmezhető például a Magyarországon „csipsz-adó” néven ismertté vált népegészségügyi termékdíj, a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályok (Vörös, 2012), a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) vagy az Egyesült Királyság sportstratégiája is.
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Zakus, 2008; Nicholson–Hoye, 2008; Tigyiné, 2015). Tanulmányunk elméleti
megalapozását a sport által nyújtott externáliák társadalmi tőke létrehozásában
betöltött szerepe, Nicholson és Hoye (2008) megközelítése adja. A társadalmi tőke
és a sport kapcsolatának elméleti vizsgálatát dokumentumelemzéssel egészítjük
ki: különböző nemzetek sportpolitikai dokumentumait elemezzünk és feltárjuk
a társadalmi tőke és a sport társadalmi hatásainak összefüggéseit.
Az elméleti keret kialakítását követően vizsgáljuk a sport társadalmi kihívások megoldásában betöltött lehetséges szerepét egy nagyváros és vonzáskörzete, vagy legalább annak egy része, valamint egy vidéki kistelepülés példáján.
Mindkét esettanulmányban arra kívánunk rámutatni, hogy a sporton keresztül
formálódó közösségek társadalmi tőkét generálhatnak, mert növelik az adott
közösségen belüli bizalmat és kommunikációt, ami elvezet az életminőség javításához, kapcsolati hálók kialakulásához. Az épülő, formálódó közösség lehet
helyhez kötött, például egy falu közössége, de lehet határokat átlépő szervezethez kapcsolódó csoport is (Euracademy, 2005). Az első esettanulmány a győri
Aqua Sportközpont beruházás példáján keresztül foglalkozik a város és vidéke
közötti szükséges és lehetséges kapcsolattal. Elemzésünkben rávilágítunk a települési közösségek közötti együttműködés és együtt gondolkodás fontosságára,
a közösség építésén keresztül a társadalmi tőke erősödésére. A kooperáció szükségességét támasztja alá a sportból származó társadalmi és gazdasági hasznok
megjelenésének térbelisége, valamint a hasznok realizálásához szükséges infrastruktúra jelentős tőkeigénye. Másik esettanulmányunk egy vidéki kistelepülést
vesz górcső alá, ahol a közösségépítésen keresztül erősödik a bizalom, mint a társadalmi tőke egyik alapeleme. A vidékfejlesztés számára a társadalmi tőke vagyon,
amelyet erősíteni kell a vidékfejlesztési folyamat során (Hyyrialien, 1999). A vizsgált esetben a sport lehetséges hatásainak a vidékfejlesztés legfontosabb céljához,
az életminőség javításához (Szörényiné, 2001) való illeszkedését vizsgáljuk egy
társadalmi befogadást ösztönző projekten keresztül, amely a sport segítségével
valósult meg. A BAGázs Közhasznú Egyesület tevékenységének keretében, a Bag
községben élő roma gyermekek és felnőttek sport segítségével történő társadalmi
integrációja hatékonyan hozzájárul a társadalmi és humán tőke építéséhez, amit
a mélyinterjúk segítségével mutatunk be. A tanulmány következtetések megfogalmazásával és további kutatási irányok felvázolásával zárul.

1. A SPORT MINT TÁRSADALMI TŐKE LÉTREHOZÁSÁRA ALKALMAS INTÉZMÉNY – ELMÉLETI
MEGKÖZELÍTÉSEK
1.1. A SPORT ÉS A TÁRSADALMI TŐKE KAPCSOLATA
A sport ágazathoz kötődő direkt és indirekt társadalmi-gazdasági hatásokat széleskörű szakirodalom vizsgálja (Andreff–Szymanski, 2006; Maennig–Zimbalist,
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2012; Vörös, 2017b). Számos hatás egzaktul mérhető vagy kellően jól közelíthető,
illetve monetarizálható. Ilyen például a rendszeresen végzett testmozgás következtében a sportoló egyén által érzékelhető változás az egészségi állapotában,
munkavégző képességében, sőt, a csökkenő egészségügyi kiadások következtében a szabadon elkölthető jövedelmében is (Lechner–Sari 2015; Reimers et al.,
2012). A fizikai aktivitás növekedése társadalmi szinten mérhető hatásokkal is bír:
magasabb gazdasági aktivitást, alacsonyabb munkanélküliséget, nagyobb termelékenységet, valamint csökkenő egészségügyi és táppénz kiadásokat eredményezhet (Ács et al., 2016; Cabane, 2014). Hasonlóan szerteágazó hatásokkal rendelkeznek a sportesemények és a sportberuházások is. Hozzájárulnak a gazdaság
teljesítményéhez, munkahelyet teremtenek, beruházási és fogyasztási keresletet
generálnak (Porter–Chin, 2012; Siegfried–Zimbalist, 2000).
Ugyanakkor számos olyan hatás is kötődik a sporthoz, amely csak igen
nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető, illetve monetarizálható. Jelen
tanulmány elsősorban e hatásmechanizmusok feltérképezésére koncentrál. Ilyenek például a sport segítségével elsajátítható magatartási minták – a fegyelem,
a becsületesség, a kitartás – illetve a kifejezetten társas interakciók következtében létrejövő externáliák – az összetartozás érzése, az identitástudat formálása és
a társadalmi kohézióra gyakorolt hatás. Ezeknek a „puha” hatásoknak a közös
jellemzője, hogy az egyén szintjén keletkeznek, ugyanakkor társadalmi szinten
is érzékelhetők, kialakulásuk pedig első sorban a közösségben végzett testmozgáshoz köthető. Erre világít rá Putnam (2000, 411) megfogalmazása is a sport és
a társadalmi tőke kapcsolatában: „A társadalmi tőke létrejöttéhez elengedhetetlen, hogy túllépjünk társadalmi, politikai és szakmai identitásunkon annak érdekében, hogy eltérő identitással rendelkező emberekkel kerülhessünk kapcsolatba.
Ez az oka annak, hogy a csapatsportok kiváló lehetőséget nyújtanak a társadalmi
tőke létrehozásához.”[3]
E meglehetősen komplex megközelítés – a sport és a társadalmi tőke fogalmának kapcsolata – csak az elmúlt évtizedben került a tudományos kutatások látóterébe (pl.: Putnam, 2000; Nicholson–Hoye, 2008; Seifried–Clopton, 2013). Jóllehet,
a sport társadalmi hatásait számos vitatott kérdés övezi a tudományban, ugyanakkor a sport társadalmi aspektusainak – olykor opportunista módon történő –
megjelenítése széles körben megfigyelhető a politikai- és közéletben. A médiában
megjelenő nyilatkozatok mellett, a fejlett országok sportpolitikai, illetve -stratégiai dokumentumai is rendszeresen hivatkoznak a testmozgás társadalmi szinten
jelentkező pozitív externáliáira – a sport ágazat állami támogatásának létjogosultságát próbálva igazolni. E tény – a sport társadalmi hatásainak meglehetősen
széles körben történő megjelenése és hivatkozása – további kutatást igényelt.

[3] Megjegyzés: a szerző saját fordítása.
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1.2. NEMZETI SPORTPOLITIKAI DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE
Nemzeti sportpolitikai és -stratégiai dokumentumokat vizsgáltunk azzal a céllal,
hogy feltérképezzük – kutatási témánk szempontjából két fontos tényező – a sport
és a társadalmi tőke kapcsolatát város és vidék relációjában. Ennek érdekében
megvizsgáltuk Magyarország, valamint a világ néhány fejlett országának dokumentumait az azok által kitűzött stratégiai célok, irányelvek, a célkitűzésekhez
kapcsolódó intézkedési tervek (programok, projektek), valamint a célokat és
intézkedéseket alátámasztó érvelésrendszer alapján. A következő sportpolitikai
dokumentumok alkották mintavételünket[4]:
• Amerikai Egyesült Államok (2016): National Physical Activity Plan,
• Ausztrália (2015): Play. Sport. Australia. The Australian Sports Commission’s
Participation Game Plan,
• Ausztria (2013): Nationaler Aktionsplan Bewegung,
• Egyesült Királyság (2015): Sporting Future: A New Strategy for an Active
Nation,
• Franciaország (2014): Stratégie nationale de transition écologique vers un
dévéloppement durable du sport 2015-2020,
• Magyarország (2007): Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020.
A vizsgált dokumentumokról általánosságban elmondható, hogy többségében a szabadidősport területéhez kötődnek, a sportoló lakosság arányát, a fizikai
aktivitás növelését tűzik ki célul. Kivételt képez ez alól Magyarország és az Egyesült Királyság, ahol a sportstratégia egyszerre foglalkozik a szabadidősport és
a versenysport területével is; illetve számos ország esetében elmondható, hogy
különálló stratégiai dokumentummal rendelkeznek a versenysport vonatkozásában (pl. Ausztrália).[5]
A dokumentumok felépítése és stratégiai célkitűzése rendkívül változatos
képet mutat. Franciaország sportstratégiája a társadalom-gazdaság-környezet
fenntartható fejlődését kívánja szolgálni. Ausztrália a sport más szabadidő eltöltési
alternatívákkal szembeni prioritásának megőrzésére koncentrál, amelynek egyik
legfontosabb eszközének a sportszervezeteket tekintik, mint az emberi kapcsolatok létesítésének fontos színtereit. Az Amerikai Egyesült Államok és Ausztria a társadalmi élet különböző területeire, illetve gazdasági ágazatokra – úgy,
mint egészségügy, oktatás, közlekedés, munkaerő piac, vallás – tagolva, különkülön határozza meg azokhoz illeszkedő céljait a sportban. Az Egyesült Királyság a testmozgás, az önkéntes mozgalmakban és a sporteseményeken való részvétel, a versenysport eredményessége, valamint a sport gazdasági hatásai terén
is megfogalmaz célkitűzéseket; valamint jól definiált monitoring és indikátor

[4] Elemzésünk részletes eredményeit a mellékletben található táblázat ismerteti.
[5] Vizsgálatunk nem terjedt ki a teljesítmény-orientált versenysport és élsport fejlesztésére koncentráló stratégiai dokumentumokra.
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rendszer is kapcsolódik a stratégiához. Magyarország „sportnemzet és sportoló
nemzet” mottóval jellemzi jövőképét, amelyet nyolc „társadalmi cél” hivatott szolgálni. A célok között olyan fogalmak is megjelennek, mint az esélyegyenlőség,
a társadalmi kohézió és a közösségi identitás fejlesztése, habár mérésük nem
kerül definiálásra.
A sporthoz kötődő társadalmi hasznok között valamennyi dokumentum elsők
között említi a testmozgáshoz, különösen a közösségben végzett sporttevékenységhez kötődő hasznokat. A várható hatások között találkozhatunk továbbá
az egyén szintjén jelentkező pozitív hatások említésével, mint például a céltudatosság, az akaraterő; a csapatmunkában való együttműködés és a szociális érzékenység fejlesztésén keresztül a társadalmi kohézióra és integrációra gyakorolt
pozitív hatás, illetve a társadalmi részvétel elősegítése. Ugyanakkor megjelennek
olyan hatások is, mint a sportnak a klímaváltozás elleni harcban, biodiverzitás
megőrzésében, valamint környezetvédelemben betöltött szerepe. Fontos megjegyeznünk, hogy a versenysporthoz és a szabadidősporthoz társított hasznok
a legtöbb dokumentum esetében nem különülnek el, noha a felsorakoztatott
hatások jelentős része a szabadidősporthoz köthető. Ez azért is figyelemreméltó,
mivel a sportfinanszírozás gyakorlata a legtöbb országban – ahogy Magyarországon is – azt mutatja, hogy az említett két terület vonatkozásában a forrásallokáció
jelentős mértékben a versenysportnak kedvez (Green–Houlihan, 2005). A sport
hivatkozott hatásait vizsgálva további érdekesség, hogy egyik dokumentumban
sem találkozhatunk a sport által okozott negatív hatásokra való figyelemfelhívással. Így a sport számos negatív externália létrejöttéhez is hozzájárulhat, elősegítheti például a rasszizmust vagy a társadalmi szegregációt is (Földesi, 2010).
Elemzésünk prioritásként kezeli a társadalmi tőke megjelenési formáinak
vizsgálatát. Eredményeink hasonlóságot mutatnak Hoye és Nicholson (2008)
nemzeti sportstratégiák elemzésére irányuló vizsgálatával[6], amely arra mutatott
rá, hogy noha a társadalmi tőke fogalmának használata igen elterjedt a gyakorlatban, a fogalom mélyebb értelmezését és mérési lehetőségeit mellőzik a dokumentumok. Az általunk vizsgált sportpolitikai dokumentumok között az USA,
Ausztria és az Egyesült Királyság esetében jelenik meg kifejezetten a társadalmi
tőke kifejezés használata, bár a fogalom pontosabb értelmezésével, kontextusbeli
elhelyezésével szintén nem találkozhatunk. Az Egyesült Királyság sportstratégiájában nevesítve jelenik meg az elérendő célok között a társadalmi tőke növelése,
és egyedüliként itt találunk a társadalmi bizalom szintjét mérő indikátort.
A társadalmi integráció, társadalmi kohézió, társadalmi befogadás, társadalmi bizalom és társadalmi mobilitás fogalmak valamelyike mindegyik vizsgált
dokumentumban fellelhető. Az eltérő fogalomhasználat ellenére úgy tűnik, hogy
az egyén egészségi állapotára gyakorolt hatás mellett, mindegyik vizsgált ország

[6] Hoye és Nicholson (2008) Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Királyság sportpolitikáját elemzi.
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a sport társadalmi hatásaival érvel annak támogatása, fejlesztése mellett. Valamennyi dokumentum említi a társas kapcsolatok kiemelkedő szerepét a sportból
származó hasznok létrejöttében. Ausztria és Ausztrália az említett társadalmi hatások előfeltételeként a sportszervezetek közvetítő szerepét emeli ki, mint az emberi
kapcsolatok létrejöttének fontos színterét.
Dokumentumelemzésünk is megerősíti a társadalmi tőke koncepcióját értelmező számos tudományos definíció közös vonását, amely alapján valamilyen
társadalmi kapcsolatokban rejlő, társadalmi-gazdasági hasznossággal bíró erőforrásként definiálják a fogalmat (Putnam, 2000; Bordieu, 1986; Coleman, 1988; Lin,
2001). E megközelítéshez illeszkedik Rosentraub és Ijla (2008) a társadalmi tőke
és a sport kapcsolatát elemző tanulmánya is. Kutatásaik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a sportlétesítmények azok az erőforrások, amelyeket társadalmi
tőkeként, illetve társadalmi tőke létrehozására alkalmas intézményként értelmezhetünk. Ennek oka egyrészt, hogy a sportlétesítmények infrastruktúraként szolgálnak
a társas kapcsolatokon keresztül kialakuló társadalmi bizalom létrejöttéhez, amelyhez elengedhetetlen a sportszervezetek közvetítő szerepe is. Másrészt arra az összefüggésre is rámutat Rosentraub és Ijla (2008) elmélete, hogy a sportlétesítményeknek rendkívül fontos szerepük van a térségi szintű kooperációk előmozdításában.
Létrehozásuk jelentős tőkebefektetést igényel, valamint a fenntartható üzemeltetés
érdekében történő kihasználásuk is térségi együttműködésre ösztönöz. Tehát nem
csupán a háztartási és vállalati szektor szereplőinek szintjén nyújthat lehetőséget
egy sportlétesítmény társadalmi tőke felhalmozására, hanem a helyi önkormányzatok szintjén is együttműködésre ösztönözhet. Szakirodalom kutatásunk és dokumentumelemzésünk alapján a következő folyamatábrán (1. ábra) foglaljuk össze
a sport és a társadalmi tőke hatásmechanizmusát.
1. ábra: A sport és a társadalmi tőke hatásmechanizmusa
Figure 1 The mechanism of sport in generating social capital

Forrás: Saját szerkesztés
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Fontos azonban megjegyeznünk, hogy megfelelő intézményi környezet, szabályozó rendszer, valamint a létesítmény hasznosítására vonatkozó, jól körülhatárolt elvek mentén kidolgozott stratégia, cselekvési terv elengedhetetlen ahhoz,
hogy egy sportberuházás költségeinek akár pénzügyi, akár társadalmi értelemben vett megtérüléséről beszéljünk. A társadalmi megtérülés reményében számos
területen találkozhatunk a gyakorlatban megvalósult olyan kezdeményezésekkel,
amelyek a sport segítségével törekednek különböző társadalmi-gazdasági problémák megoldására. Kutatómunkánk során az alábbi, rendkívül szerteágazó területeken azonosítottunk úgynevezett ’sport for development’ (S4D) projekteket (1.
táblázat).
1. táblázat: „Sport for development” projektek alkalmazási területei
Table 1 Application fields of „Sport for development” projects
„Sport for development” projektek
alkalmazási területei

Gyakorlatban megvalósuló S4D
projektet ismertető szakirodalom

Egészségegyenlőtlenség csökkentése,
fizikai aktivitás növelése

Siefken et al., 2014; Richards et al.,
2016

Fogyatékossággal élő emberek fejlesztése,
társadalmi beilleszkedésük segítése

Devine et al., 2017

Munkaerő piac – hátrányos helyzetűek
integrációja, gazdasági aktivitás növelése

Cabane, 2014; Stewart-Withers et al.,
2017

Nemek közötti egyenlőtlenségek
csökkentése

Hancock et al., 2013; Meyer-Roche,
2017

Oktatás – gyermekek és fiatalok fejlesztése, Mandigo et al., 2016
társadalmi kohézió fejlesztése
Környezetvédelem, fenntartható fejlődés

Mirela et al., 2015

Bűnelkövetés megelőzése

Ekholm, 2013

Szenvedélybetegségek elleni küzdelem

Romeo-Velilla et al., 2014

Társadalmi kohézió, közösség építés multi- Schulenkorf, 2013
kulturális, plurális társadalmakban
Társadalmi-politikai konfliktusok enyhítése, békefenntartás

Höglund–Sundberg, 2008; Cooper et
al., 2016

Harmadik világbeli országok társadalmigazdasági problémáinak enyhítése

Woodcock et al., 2012

Forrás: Saját szerkesztés

A számos nemzetközi projekt mellett néhány hazai példával is találkozhatunk, jóllehet többségük nem intézményesült keretek között megvalósuló, hanem
egyéni kezdeményezések eredményeként létrejött program (pl. Faragó–Béki,
2015; Hajdú, 2017; Both–Kovács, 2015). Utóbbiak közül a BAGázs Közhasznú
Egyesület által létrehozott BAGázs FC-ről készített esettanulmányt később részletesen tárgyaljuk.
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2. A SPORT MEGJELENÉSE A VÁROS ÉS VIDÉK
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KIHÍVÁSAIBAN
2.1. A SPORT LEHETSÉGES SZEREPE A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉSBEN
A sport által nyújtott gazdasági és társadalmi haszon elméleti vizsgálata során
számos olyan pozitív hatást azonosítottunk, amelyek a fejlett városok, valamint
az azoktól távoli, leszakadó vidéki települések problémáinak megoldásához
is hozzájárulhatnak. Elsősorban a nem csupán társadalmi rétegződés mentén,
hanem területileg is kirajzolódó egészség-egyenlőtlenség (Orosz–Kollányi,
2016; Vörös, 2017a) csökkentését segítheti a fizikai aktivitás növelése. Ugyanakkor a sporthoz kötődő hatások a Területi Agenda 2020 (European Union, 2011)
által kritikusnak minősített problémák: a munkanélküliség, a népességfogyás,
a szegregáció és a társadalmi szintű bizalomvesztés megoldását is elősegíthetik. Az Agenda 2020 a fejlesztés területi prioritásaiban hangsúlyozza az egyének, közösségek szintjén történő együttműködések javítását. E szempontból is
kiemelkedők a sportban rejlő lehetőségek, ahogy azt a korábbi elméleti fejezetben
már érintettük. Emellett az Agenda megerősíti a Lipcsei Charta (European Union,
2007) által megfogalmazottakat, így az ember szellemi és fizikai egészségének és
a társadalmi egyenlőség biztosításának fontosságát is rögzíti mindkét dokumentum, mint a fejlődést meghatározó kritikus tényezőket. Kiemelik, hogy a városoknak vonzó és élhető lakó- és munkahellyé kell válniuk. Ugyan a dokumentum
a városok kapcsán fogalmazza meg az állítást, a vidéki települések esetében is
kulcsfontosságú az élhetőség fogalma (Szörényiné, 2001).
A sport vidékfejlesztésben betöltött lehetséges szerepének létjogosultságát
elsősorban a sport közösségformáló ereje jelenti. Ez megjelenik a sport kooperatív viselkedést ösztönző, identitást formáló, az összetartozás érzésén keresztül biztonságot adó szerepében (Rétsági, 2015). E „puha hatást” meglehetősen
nehéz monetarizálni, számszerűsíteni, mégis a sportszervezetek egyik legfontosabb tulajdonságának tekinthető. Az emberek közötti összetartozás érzésének
erősítése, a kölcsönös tisztelet és megértés kialakítása a társadalmi tőke erősítését
segítheti, amely a társadalmi-gazdasági fejlődés nélkülözhetetlen eleme (Forte et
al., 2015; Skrabski et al., 2004; Josten, 2004; Knack–Keefer, 1997). Ezzel összhangban a sport externális hatásai elősegíthetik a sikeres vidéki tér létrejöttét, amelynek kritériumaként két kulcsfontosságú tulajdonságot határoz meg Szörényiné
(2005): a tér népességmegtartó és közösségformáló erejét. Úgy véljük, a sportnak
jelentős szerepe lehet mindkét folyamat kialakításában. A 2. ábra a sportban rejlő
lehetőségek társadalmi-gazdasági problémák megoldásában betöltött szerepét
ábrázolja, egyaránt illeszkedve a vidékfejlesztés és a városok esetében jelentkező
kihívásokhoz.
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2. ábra: A sport válasza a társadalmi-gazdasági kihívásokra
Figure 2 Answers for social and economic challenges through sport

Forrás: Saját szerkesztés

A következőkben két esettanulmányt mutatunk be, amelyek a sporthoz kötődő
hatások megjelenését a város és vidék közötti kapcsolat tükrében vizsgálják.
Az első tanulmány a sportlétesítmények térbeli elhelyez(ked)ésének kérdését,
illetve a létesítményhez kötődő externáliák térbeli megjelenését elemzi a győri
Aqua Sportközpont példáján. A második esettanulmány Bag falu roma kisebbségének sport segítségével történő társadalmi integrációjára tett kísérletét
dolgozza fel.

2.2. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK A VÁROS ÉS VIDÉK RELÁCIÓJÁBAN – A GYŐRI AQUA SPORTKÖZPONT PÉLDÁJÁN
Tanulmányunk elméleti hátterét megalapozó szakirodalom kutatásunk, valamint
nemzeti sportpolitikákra irányuló dokumentumelemzésünk rávilágított a sportlétesítmények társadalmi és térbeli hatásainak fontosságára. Ugyanakkor fontos
figyelembe vennünk azt is, hogy a döntés és cselekvés színterei, mint számos
egyéb ágazat esetében, így a sportberuházások esetében is a tőkeerővel rendelkező városok. E telephely választási döntések – a sportlétesítmények térbeli elhelyezése – pedig jelentős hatást gyakorol a vonzáskörzetben élők életminőségére is,
hiszen az elérhetőség alapvetően meghatározza a használók körét (Vörös, 2015).
Fontos tény, hogy az elmúlt néhány évben jelentős mértékben nőtt a sportlétesítmények száma Magyarországon. Jóllehet, elsősorban a hivatásos versenysportot kiszolgáló létesítmények épültek többségében közfinanszírozással;
területi elhelyezkedésüket tekintve pedig főleg városokban. Így a sportágazattal
kapcsolatban is elmondható, hogy a területi fejlődés csomópontjai a városok
(Somlyódyné, 2008). Mindemellett azonban a vidékfejlesztés számára is fontos
tényező a rendelkezésre álló infrastruktúra a sportban rejlő lehetőségek megragadásához. Egy konkrét példa, az új győri uszoda elemzésén keresztül vizsgáljuk
a sportlétesítmények térbeli allokációját érintő kérdéseket város és vidék viszonylatában. A város és vidék közötti konfliktusok és együttműködési lehetőségek vizsgálata során az egységes térségben gondolkodás fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
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Az új győri uszoda, az Aqua Sportközpont létrehozásának alappillérét a 2017ben megrendezett EYOF (European Youth Olimpic Festival) jelentette. Az egyhetes ifjúsági olimpia kiszolgálásának szempontjából rendkívül kedvező volt
a sportlétesítmények koncentrált térbeli elhelyezkedése, amely Győr-Sziget városrész rehabilitációját is szolgálta/szolgálja. S noha az uszoda végleges helyének
kiválasztásával a sportlétesítmények térbeli koncentrálódását figyelhetjük meg
Győr városában, több városrész is küzdött azért, hogy Győr harmadik, a lakosságot is kiszolgáló sportuszodája ne ugyanazon városrészhez kerüljön, mint a már
meglévő két uszoda, a termálfürdő és a szabad strandok.
Feltehetően jóval nagyobb, a városhatárokon is átnyúló térség kiszolgálását
tette volna lehetővé a létesítménynek a város olyan részén történő elhelyezése,
ahol jóval kevesebb a közcélú sportlétesítmény, uszoda pedig egyáltalán nem
található. Egy ilyen telephely választási döntés az újonnan épített városrészek és
a hozzájuk közelebb eső vidéki térségek számára tette volna időben és térben is
elérhetővé az uszodai szolgáltatást. Ez azért is kiemelkedően fontos, mert a társadalmi hasznok túlnyomó része lakossági használathoz köthető (Vörös, 2017b).
A következő térképen Győr három uszodájának, valamint a Győrhöz legközelebbi
uszodák vonzáskörzetét látjuk. A 3. ábra jól mutatja, hogy amennyiben az új
uszoda a város déli részén épült volna meg, vonzáskörzete új területekkel, és ezáltal új fogyasztói körrel is jelentősen bővülhetett volna.
3. ábra: Uszodák 15 perces izokrón görbéi közúton Győrben és környékén[7]
Figure 3 The 15-minute-isochron diagram of swimming facilities near Győr

Forrás: Saját szerkesztés

[7] Azokat a létesítményeket jelöltük a térképen, amelyek fedett sportuszodai szolgáltatással egész
évben nyitva állnak a nagyközönség számára. A 15 perces elérési időt egy átlagos hétköznapi délután
esetében, személygépjárművel történő közlekedés esetén feltételeztük.
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Egy uszoda térbeli elhelyezésének vizsgálatakor számos további tényezőt is
figyelembe kell vennünk. Egyrészt, a vízben végzett mozgás specifikusságát adja,
hogy a különböző ízületi és egyéb mozgásszervi betegségekkel küzdők is gyakorolhatják. Így az úszás igen széles társadalmi réteg számára jelenti a testmozgás
gyakorlatilag egyetlen lehetőségét. Másrészt, az uszodák fontos jellemzője a beruházás jelentős tőkeigénye, valamint a pénzügyi bevételeket jóval meghaladó,
rendkívül magas fenntartási és üzemeltetési költségek. Ennek megfelelően, míg
számos más sportlétesítmény esetében megfigyelhető a piaci alapú üzemeltetés,
az uszodák üzemeltetése szinte kivétel nélkül állami/önkormányzati szerepvállalással történik világszerte. Ezért a települések csak kis része rendelkezik uszodával, Magyarországon többnyire csak a városokban érhető el ez a szolgáltatás.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos konfliktust város és vidék között az adja, hogy
rendszerint a jóval tőkeerősebb városok a beruházók, az üzemeltetők, a karbantartók és rendszerint a városi polgárok adója biztosítja a helyi forrást a jóval
önköltség alatti jegyárak biztosításához. Ezzel szemben viszont a vidéki lakosok
is részesedhetnek az uszodai szolgáltatások nyújtotta előnyökből, amelyek teljes
ellenértékét a belépőjegy korántsem fedezi, így kizárólagosan helyi forrásokból történő megvalósítás esetén a városi lakosság viseli a nem helybeli használók költségeinek jelentős részét is. Ennek a problémának a feloldására számos
uszoda alkalmaz árdiszkriminációt a jegy- és bérletárakban a helyi lakosok javára.
Ugyan az Európai Unió versenyjoga alapján az Unió minden polgárjának joga van
ahhoz, hogy ugyanolyan áron vásárolhasson meg egy adott helyen kínált árut
vagy szolgáltatást, az árdiszkrimináció bizonyos esetekben indokoltnak tekinthető. Egy önkormányzat által üzemeltetett uszoda esetében tehát az árkülönbség
jogszerűnek tekinthető, ha az uszoda működésének finanszírozásához a helyi
lakosok már eleve hozzájárultak adóbefizetéseik révén. E konfliktus rávilágít
a városi és a regionális szintű kormányzás közötti különbségre.
Felmerülhet a kérdés, hogy ugyanott lenne-e az uszoda optimális helye,
akkor is indokolt lenne-e az árdiszkrimináció, ha a beruházó város nem csak
saját, közvetlen érdekrendszerét tartaná szem előtt? Megjelenhet-e a gyakorlati
döntéshozatal során a „vidék” érdeke, ha a központi költségvetés támogatásával épül egy létesítmény a városban? E kérdések is alátámasztják, hogy város és
vidék fejlesztése jelen kontextusban is szorosan összefügg. A vidéki lakosok által
az uszoda használatból realizált hasznokat közvetetten a városi lakosok is érzékelik, hiszen a vidéki térségekben lakók jelentős része napi szintű tevékenysége
révén kötődik városához. A beruházás megvalósítása pedig rendszerint nem csak
helyi források felhasználásával történik[8], általában csak a fenntartási költségek
finanszírozása tekinthető kizárólag helyi ráfordításnak. Így a keletkező hasznok
és a felmerülő költségek azonosítása egyaránt alapos körültekintést igényel.

[8] Az esetek jelentős többségében központi költségvetési források is szükségesek a beruházások
megvalósításához.
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Mindemellett úgy tűnik, hogy a legtöbb kis lélekszámú település nem lenne
képes önállóan egy nagyobb sportlétesítmény fenntartására. Érdemes azonban
megfontolni azt a megközelítést is, miszerint csak a karakteres funkcióval rendelkező falvak lesznek képesek fejlődni (Faragó, 2010). Lehet-e a rekreációs vagy
sportszolgáltatásokra történő specializáció kellően egyedi funkciója egy falunak
ahhoz, hogy képes legyen fejlődni? E kérdés megválaszolására jelen tanulmány
nem vállalkozik, ugyanakkor úgy véljük, hogy tudatos stratégiai építkezéssel,
térségi szintű gondolkodással, a településhálózat egészének funkcióit figyelembe
véve eredményes lehet egy-egy kisebb település rekreációs, sport célú szakosodása. Ez a megközelítés már nem egy város és vonzáskörzetének kiszolgálását,
hanem a térelemek szerves kapcsolódását, kölcsönös egymásra utaltságát, illetve
a települések közötti funkciómegosztást feltételezi.

2.3. A SPORT TÁRSADALMI TŐKE LÉTREHOZÁSÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPE EGY VIDÉKI CIVIL SZERVEZET PÉLDÁJÁN
A BAGázs Közhasznú Egyesületet 2011-ben alapították a helyi romák
társadalomba való integrációjának céljával. A civilszervezet megalakulása a Budapesttől kb. 40 kilométerre elhelyezkedő, közel 4 ezer lelket számláló Bag településhez kötődik. Komplex, többszintű megközelítést alkalmaznak: tevékenységüket koordináló módszertanuk kiterjed a romatelepekre (mikroszint), a helyi
faluközösségekre (mezoszint) és a többségi társadalom érzékenyítésére (makroszint) egyaránt.[9] Az Egyesület filozófiájának kulcsfontosságú jellemzője, hogy
törekszik közelebb hozni egymáshoz a különböző társadalmi rétegekből érkezőket. Az Egyesület által létrehozott és működtetett programok például Budapestről
és a környező településekről Iskolai Közösségi Szolgálat keretében érkező diákok,
önkéntes egyetemi hallgatók, illetve vállalati szakemberek aktív és rendszeres
közreműködésével valósulnak meg.
Az Egyesület keretein belül jött létre a BAGázs FC, amely sportfoglalkozások
segítségével törekedett hozzájárulni a bagi romák társadalmi-gazdasági integrációjához. Vizsgálatunk során három mélyinterjút készítettünk. Dr. Both Emőke
a BAGázs Egyesület alapítója és elnöke, Jamrik László Bag falu polgármestere és
Horváth Sándor a BAGázs FC önkéntes edzője osztották meg különböző nézőpontból gondolataikat.
A mélyszegénység és szegregáció ellen küzdő Egyesület a 400 fős bagi romatelepen egy olyan modellprogram kidolgozására törekedett, amely mintaként
szolgálhat az ország más területein hasonló problémával küzdő közösségek
számára is. Céljaik eléréséhez – egy befogadó és elfogadó társadalom létrehozásához – egyszerre koncentrálnak a kisebbséghez tartozók fejlesztésére és a többségi
társadalom előítéleteinek lebontására, mint az esélyegyenlőség és az integráció

[9] https://bagazs.org/a-bagazs-modszer/
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megteremtésének két gátjára. Az egyik gát az a tehetetlenség, amely a telepen
élő romákat jellemzi saját sorsuk irányításával kapcsolatban. Ez főként a hiányos
szocializációnak, alapvető erkölcsi értékek hiányának, rossz kommunikációs
mintáknak tulajdonítható, illetve az ezek következtében kialakult alacsony iskolai
végzettségnek, magas munkanélküliségnek, korai gyermekvállalásnak. A másik
gátat a többségi társadalom előítélete jelenti. A roma gyerekeket már az iskolában
megkülönböztetés éri, a felnőtteket pedig a mindennapi élet során a boltban, hivatalos ügyintézésnél vagy akár a közlekedésnél. E problémák megoldása érdekében
az Egyesület alapelve a mellérendelt viszony kialakítása minden kontextusban.
Olyan projekteket, megoldási alternatívákat dolgoztak ki, ahol ez az alapelv érvényesül. Nem nyújtanak pénzbeli segélyeket, nem adományoznak, mert az függést
és aszimmetrikus viszonyt eredményez. A finanszírozás tekintetében egyedinek
tekinthető, hogy az egyesület nem fogad el állami, kormányzati támogatást sem.
Tevékenységeik során előtérbe helyezik a partneri kommunikációt, az önbizalom és az önmegvalósítási képesség erősítését, az akaraterő és a felelősségteljes
szemléletmód kialakítását. Olyan projekteket alkalmaznak, mint például a gyermekek kognitív képességeit és érzelmi intelligenciáját fejlesztő programok, vagy
a felnőttek számára elérhető, anyagi helyzetük rendezését segítő, adósságkezelő
és jogi segítségnyújtás programok (Both-Kovács, 2015). A projektek megvalósításában alapvetően civil önkéntesek működnek közre, évente közel 100 fő önkéntes segíti a programokat. Emellett fontos kiemelni, hogy több együttműködésre is
sor került az Egyesület és piaci nagyvállalatok (pl. Morgan Stanley, Prezi) között,
amelyek során a vállalati szektor képviselői nem csak anyagi támogatással, hanem
személyes aktivitásukkal is segítették a roma gyerekek és felnőttek társadalmi
integrációját célzó programokat (pl. közös részvétel futóversenyeken, kültéri
„konditerem” közös építése). A 4. ábra a BAGázs Egyesület tevékenységeit és azok
várható társadalmi-gazdasági hatásait mutatja be. A középső oszlopban látható
tevékenységek – amelyek többek között kiterjednek például a felnőtteknek történő
jogi segítségnyújtásra vagy a diákok korrepetálására is – Budapestről vagy más
településekről érkező diákok, hallgatók, vállalati szakemberek segítségével valósulnak meg. Szaktudásuk alkalmazása, a különböző társadalmi réteghez tartozó
emberek közötti kommunikáció, gondolatcsere nagymértékben járulhat hozzá
ezáltal a „város és a vidék társadalma közötti különbségek” enyhítéséhez. A folyamat ugyanakkor nem egyirányú: a bagi romatelepen önkéntes munkát végzők is
arról számolnak be, hogy új ismeretekkel, szemléletüket alapvetően befolyásoló
tapasztalatokkal gazdagodtak.
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4. ábra: A BAGázs Egyesület tevékenységének hatástérképe
Figure 4 The impacts of BAGázs Public Benefit Association’s activity

Forrás: IFUA, 2016

Alulról építkező, bottom-up jellegű kezdeményezésként került kialakításra a projektek között 2012-ben a BAGázs FC. „Az önkéntesek saját ötlete volt,
hogy tartsunk foci edzéseket a srácoknak” – meséli Horváth Sándor, aki maga is
a bagi romatelepen nőtt fel és önkéntesként kezdett el labdarúgó edzéseket tartani
a gyerekeknek az Egyesület keretein belül. A sportfoglalkozások elsődleges
célja nem a sportteljesítmény javítása, jóval inkább a fegyelem, az akaraterő,
a kitartás és a csapatszellem fejlesztése. „Hogy ne lopni, cigizni, drogozni menjenek a gyerekek.” E Sándor által említett tevékenységek ugyanis a BAGázs megjelenése előtt mindennaposnak számítottak már gyerekkorban is a telepen. Felnőtté
válva pedig egyenes út vezet innét a munkanélküliséghez, a visszaeső bűnözéshez és a rendkívül rossz testi és lelki egészségi állapothoz. Az IFUA (2016)
tanulmánya éppen azokat a potenciálisan elérhető társadalmi hasznokat számszerűsíti, amelyek egy roma fiatal sikeres társadalmi integrációja esetén jelentkez-
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nének. Számításaik szerint a roma fiatalok beilleszkedésére, fejlesztésére fordított
minden 1 Ft ráfordítás 6 Ft társadalmi hasznot eredményez 10 éven belül[10].
Ahhoz, hogy a sport hozzájáruljon e hasznok létrejöttéhez, a lelkes tenni akarás
mellett nélkülözhetetlen a szükséges infrastruktúra megléte is. „Mivel a falu által
üzemeltetett nagypályáról többször is elküldtek minket, ásót meg gereblyét fogtunk,
és a faluszéli elhagyatott régi pályát tettük rendbe.” Írja le a körülményeket egyik
interjúalanyunk. Jelenleg – szakember és infrastruktúra hiányának következtében
– a rendszeres sportfoglalkozások szünetelnek, mondja el Dr. Both Emőke, az Egyesület alapító elnöke. Jamrik László polgármester úr ugyanakkor arról tájékoztat,
hogy ugyan van uszodája, tornaterme és labdarúgó pályája is a településnek, de
azok gyakorlatilag 100%-os kihasználtság mellett üzemelnek. A létesítmény hiány
mellett jelenleg edzője sincs a csapatnak, hiszen Sándor már Budapesten dolgozik
egy nagyvállalatnál, saját keresetéből tartja el magát és esti tagozaton az érettségire készül. Azt mondja, hogy nagyon sok mindent köszönhet a BAGázsnak,
ugyanakkor úgy érzi, hogy „… felelősséggel tartozom a tetteimmel mások felé,
mert sokan figyelnek. Ezért most már muszáj példát mutatnom a gyerekeknek
azzal, ahogyan élek.” Az Egyesület elnöke is megerősíti, hogy a telepi fiatalok
közül Horváth Sándor mára már példakép a romagyerekek számára.
Az interjúkból az is kiderült, hogy a sportfoglalkozásokon keresztül tudták
elérni sok esetben a szülőket is, akik eleinte nem értették, mi értelme van annak,
ha a gyerekek a BAGázs programjaira járnak. A gyerekeket az edzéseken való
részvételért pontokkal jutalmazták, amelyeket sporteszközökre (pl. sportruházat,
futócipő) válthattak be. Ez az ösztönző rendszer kiválóan alkalmas a befektetett
munka, a teljesítmény és az eredmény fogalmainak összekapcsolására, hiszen
a gyerekek saját erőfeszítéseik jutalmaként kapják meg azokat az eszközöket,
amelyek saját fejlődésüket segítik tovább. A sport másik fontos hozadéka lehet
emellett a nem roma gyerekekkel való kapcsolatok kiépítése is. Rengeteg meccsre
jártak, rendszeresen futóversenyeken vesznek részt: a kapcsolódó szlogen pedig
sok mindent elárul a kirekesztés ellen küzdő Egyesület pólóiról: „Nem számít
honnan futsz”. Mindemellett nem szabad felülértékelnünk a sportban rejlő hatásokat sem. Dr. Both Emőke véleménye szerint „a sportnak inkább kiegészítő funkciója lehet a társadalmi integrációban, önmagában semmiképpen sem elegendő
a problémák megoldására”. A bagi romatelepen tett látogatás során valóban
az az érzése támad az embernek, hogy az alapvető infrastruktúra – közművek,
víz, szennyvíz csatorna, áram, szemétszállítás, burkolt úthálózat – hiánya mellett
mintha tényleg elérhetetlen távolságban lenne az a civilizált világ, amelyhez
a sport egy jó kapocs lehet, de csak akkor, ha van szervezett intézményi háttér.

[10] A számítás a következő változások társadalmi hasznait számszerűsítette (IFUA, 2016): 1. sikeres tanulmányok következtében a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 2. kevesebb közmunka
szükséglet 3. nagyobb közteherviselési képesség 4. drogfogyasztás csökkenéséből eredő hasznok
5. bűnelkövetés csökkenéséből eredő hasznok 6. tudatosabb családtervezéshez kötődő hasznok 7.
adósságok csökkenése 8. testi-lelki egészség javulása.
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3. ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunkban a sport társadalmi-gazdasági fejlődésben betöltött szerepére
kívántunk rámutatni egy nagyváros (Győr) és vonzáskörzete, valamint egy vidéki
település példáján, a társadalmi tőke generálásán keresztül. Mielőtt az esettanulmányokat bemutattuk, gazdag nemzetközi szakirodalom feldolgozás alapján világítottunk rá a sport által nyújtott széleskörű externáliákra, amelyek szerteágazóan
járulnak hozzá a társadalmi-gazdasági fejlődéshez, az egészség-egyenlőtlenség
csökkentéséhez, közösségformáló ereje révén a társadalmi tőke generálásához.
A sportban rejlő hasznok kiaknázásának ugyanakkor szükséges, de nem elégséges feltétele az infrastruktúra megléte. A létesítmények létrehozása társadalmi
hasznot rejt magában, ugyanakkor az infrastruktúra csak az értékteremtő folyamat előfeltétele, annak első lépcsőfoka lehet, de használatával, kihasználtságával
a hasznok fokozhatók. S mivel a hasznok realizálása jelentős mértékben a szabadidősporthoz köthető, kulcsfontosságú a helyi közösség minden rétegének bevonása, hogy hozzájáruljanak a társadalmi haszonhoz, a társadalmi tőke építéséhez.
Az első esettanulmányban rámutattunk a város és vidéke között húzódó konfliktusforrásra. Az Aqua Sportközpont létesítésével nem csak a város „nyert”,
hanem a vidéke is, ugyanakkor fenntartása, üzemeltetési költsége csak a várost
terheli, ezért a konfliktus helyzetnek az elkerülése végett szükség lenne sokkal
szorosabb kormányzási működésre a város és közvetlen vonzáskörzete között,
hogy a térelemek szerves kapcsolódását, kölcsönös egymásra utaltságát, illetve
a települések közötti funkciómegosztást konfliktusok helyett az együttműködés
váltsa fel ezen a területen is.
A második esettanulmányban arra mutattunk rá, hogy egy vidéki kistelepülés társadalmi megosztottságának feloldásához és egy hátrányos csoport társadalmi integrációjához járulhat hozzá a sport, növelve a közösség társadalmi
tőkéjét. A BAGázs Egyesület legfőbb célja a roma közösség elfogadtatása, befogadása a többségi társadalomba, feladatát jól mutatja az Egyesület tevékenységének hatástérképe. Ezt az utat a sport „kövezte ki”. A sportfoglalkozások, a helyi
versenyek a gyerekek közötti elfogadást erősíti, a sportfoglalkozásokon keresztül
érhetők el könnyebben a roma szülők is. Az egyesület munkáját civil önkéntesek
segítik, akik munkájukkal új ismereteket, és főleg új szemléletet adnak, társadalmi tőkét invesztálnak. Az eredmények azt mutatták, hogy ezek az apró lépések
hozzájárulnak egy vidéki közösség formálásához, gazdagításához.
Az eredményeken túl látni kell azt is, hogy bár a ’Sport for Development’ jellegű
kezdeményezések önmagukban is figyelemreméltó eredményeket mutatnak,
nem szabad túlértékelnünk a sportban rejlő hatásokat. Egyrészt nem feledkezhetünk meg az esetlegesen felmerülő negatív externáliákról és azok kezeléséről.
Másfelől pedig nem hunyhatunk szemet a rendszerint közpénzből megvalósuló
beruházások jelentős alternatív költsége felett sem. Vizsgálatunk eredménye alapján úgy tűnik, a sport pozitív hatásai egy komplex fejlesztéspolitika részeként, más
ágazati stratégiákhoz illeszkedve, egymást támogatva érvényesülhetnek a legjobban a területfejlesztés eszközrendszerének részeként.
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Célkitűzés

Érvrendszer:
a sport
hivatkozott hatásai

A stratégia célkitűzése, hogy az
állampolgárok fizikailag aktív
életmódot folytassanak, és az
ehhez szükséges, aktív életmódot támogató élettér, munkakörnyezet kerüljön kialakításra
mindenhol.

Első sorban a fizikai
aktivitás egészségre és
életminőségre gyakorolt
hatása van a középpontban.

A sport ágazat „résztvevőinek”
növelése: a rendszeres fizikai
aktivitást végzők arányának
növelése, illetve a sport, mint
szektor fontosságának megtartása a szabadidő eltöltésének
lehetőségei között. Kulcsfontosságú a sport szórakoztató,
vonzó jellemzőinek előtérbe
helyezése, szemben a teljesítmény orientáltsággal.

A sport fizikai egészségre gyakorolt hatása
mellett az egyén önbecsülésére, magabiztosságára, társas kapcsolataira; közbiztonságra,
társadalmi egyenlőségre
gyakorolt hatásait, valamint a sport gazdasági
értékét emeli ki.

Mottója: „Mozgás és sport mindenkinek” Az akcióterv alapvető célkitűzése az állampolgárok
fizikai aktivitásának növelése
által történő egészségfejlesztés.
A dokumentum a Nemzeti
Egészség Stratégiával (Nationale
Gesundheitsstrategie) összhangban, azt támogatva készült. Külön hangsúlyt kap a
„nem teljesítmény orientált
sport” fontossága.

Első sorban a fizikai aktivitás, az egészség és az
életminőség kapcsolata
van fókuszban. A fizikai
sport pozitív hatásai
egészségügyi szempontból kerülnek részletesen
bemutatásra.
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Operatív intézkedések
(programok, projektek)

A társadalmi tőke koncepciójának megjelenése

A sport és a vidékfejlesztés
kapcsolatának megjelenése

A cselekvési terv 9 szektorhoz/területhez illeszkedve dolgoz ki stratégiát
és taktikát: üzlet és ipar;
rekreáció; oktatás; vallás;
egészségügy; média; közegészségügy; sport; közlekedés, terület használat és
közösségi tervezés.

A dokumentum használja a
társadalmi tőke kifejezést,
ugyanakkor mélyebb összefüggésekre nem mutat rá a
sport és a társadalmi tőke
kapcsolatában. Az ágazati
megközelítés első sorban a
testmozgás által az egyén
egészségi állapotában elérhető javulásra koncentrál.

A vidék fogalma a dokumentumban elemzett több ágazat
esetén is megjelenik a területi
egyenlőtlenségek vonatkozásában. A vidéki térségek hátrányos
helyzetét az egészséghez kapcsolódó szolgáltatásokhoz való
hozzáférés terén hangsúlyozza.

A stratégia 3 beavatkozási területet jelöl ki: 1.
tudományos kutatások,
információk megosztása
2. Életre szóló tudatosság
kialakítása a sportban 3.
Sportszervezetek támogatása

Kifejezetten a társadalmi
tőke fogalmát nem használja a dokumentum, habár
széles kapcsolódó szakirodalmat dolgoz fel. A sport
hatásmechanizmusával
kapcsolatban a sportszervezetek szerepe kerül előtérbe, mint az emberek közötti
kapcsolatok létesítésének
színtere.

A vidék nem kerül kiemelésre,
ugyanakkor többszintű területi
tervezést tűzi ki célként a dokumentum.

Az intézkedések gazdasági
ágazatokhoz kapcsolódva
jelennek meg: egészségügy, oktatás, közlekedés,
környezetvédelem, területrendezés, munkaerő
piac, szociális ellátás (idős
emberek támogatása).

A társadalmi tőke növelése
operatív célként jelenik
meg, a sportszervezetek
azon funkciója révén, hogy
különböző társadalmi státuszú embereket képesek
integrálni.

Néhány utalás található a vidéki
területek problémáira és a sport
kapcsolatára, illetve a területrendezés és területhasználat vonatkozásában jelenik meg a vidéki
tér és a sport kapcsolata.

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 2 31-2 55

253

Sportstratégiai
dokumentumok

Célkitűzés

Egyesült Királyság
(2015):
Sporting Future:
A New Strategy for
an Active Nation

A sportstratégia 3 fontos területen
határoz meg célokat, amelyek mindegyikéhez mérhető indikátorokat
rendel. 1. Minél több ember mozogjon
rendszeresen, vegyen részt önkéntes
programokban és élő sporteseményeken
2. A nemzetközi és hazai sportsikerek,
valamint a sportesemények hatásainak
maximálása 3. Fenntartható, produktív és
felelősségteljes sport szektor kialakítása a
gazdaságban

A sport egyénre, társadalomra és gazdaságra
gyakorolt hatásai egyaránt
megjelennek. Társadalmi
hatások közül kiemelésre
kerül a sport szerepe a
sérült emberek és az etnikumok társadalmi integrációjában.

Franciaország
(2014):
Stratégie nationale
de transition
écologique vers
un dévéloppement
durable du sport
2015-2020

Átfogó cél: magasabb szintű nemzeti
stratégiához való illeszkedés, a
fenntartható fejlődést előtérbe helyező
nemzeti stratégia támogatása (La stratégie
nationale de transition écologique vers
un développement durable (SNTEDD))
A versenysport és a szabadidősport sem
kerül éles elhatárolásra, hangsúlyozásra.
Három stratégiai cél: 1. A fenntartható
fejlődéshez való hozzájárulás a sport
ágazat segítségével 2. A fenntartható
fejlődés megvalósítása a sport területén 3.
A fenntartható fejlődés megvalósítása az
egyes gazdasági szereplők szintjén a sport
segítségével

A sport klíma változás elleni
harcban, biodiverzitás
megőrzésében, szűkös
erőforrásokkal való
gazdálkodásban, egészség
fejlesztésben, környezetvédelemben és társadalmi
kohézióban betöltött
szerepe.

Magyarország
(2007):
Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia
2007-2020

Jövőkép: „sportnemzet és sportoló nemzet”. Ennek elérését 8 társadalmi célnak
hivatott szolgálni: 1. Az életminőség javítása, 2. A sport kapcsolatrendszereinek
fejlesztése 3. Egészséges társadalom 4. A
sport és a tudástársadalom összekapcsolása 5. Harmonikus társadalom, közösségi
kohézió fejlesztése 6. A versenyképesség és
a foglalkoztatottság növelése 7. A nemzeti
és közösségi identitás erősítése 8. Esélyegyenlőség biztosítása. Érdekes, hogy a
célok között kifejezetten a versenysport
nincs nevesítve.

A sport egészségfejlesztésben, nevelésben, társadalmi
kohézióban, hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában,
identitástudat formálásában,
környezetvédelemben, foglalkoztatás és gazdasági versenyképesség növelésében
betöltött szerepe.
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Operatív intézkedések
(programok, projektek)

A társadalmi tőke koncepciójának megjelenése

A sport és a vidékfejlesztés kapcsolatának megjelenése

A célokhoz tartozó
minden egyes intézkedéshez jól definiált és
mérhető indikátor tartozik, amelyek értékének
alakulását folyamatosan
nyomon követik.

A társadalmi tőke növelése
nevesítve megjelenik az
elérendő célok között.
A társadalmi bizalom
szintjének mérése szolgál
indikátorként hozzá.

A vidék első sorban a sport infrastruktúrájának lehetséges helyszíneként jelenik meg.

3 fő stratégiai célkitűzés
mindegyike további 3
részcélra van bontva,
amelyek mindegyikéhez
konkrét intézkedések
kerültek megfogalmazásra. A sport különböző
területei nem kerülnek
elhatárolásra.

Kifejezetten a társadalmi
tőke fogalma nem jelenik
meg, ugyanakkor sokszor
szerepel a társadalmi
kohézióra, társadalmi
integrációra, társadalmi
és területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás.

Kifejezetten a vidékfejlesztés fogalma
nem jelenik meg, ugyanakkor a területi politika fontos eszközeként tekint
a sportra. Több helyen hangsúlyt kap
a sport társadalmi integrációban,
valamint a társadalmi és gazdasági
esélyegyenlőség megvalósításában
betöltött szerepe.

Az intézkedések alapvetően a sport ágazat hármas tagolásához (iskolai
testnevelés és diáksport;
szabadidősport; versenysport) kötődően jelennek
meg.

Kifejezetten a társadalmi
tőke fogalma nem jelenik
meg, ugyanakkor sokszor
támaszkodik a dokumentum a társadalmi kohézió,
a társadalmi integráció, a
társadalmi mobilitás és a
közösségi identitás fogalmaira.

Említésre kerül a vidékfejlesztés fogalma, mint lehetséges sportpolitikai
célkitűzés, de nem prioritásként.
Ugyanakkor számos, leszakadó vidéki
térségekre jellemző problémát megnevez a dokumentum, amelyek megoldásához a sport hozzájárulhat. Kiemeli
a sport népesség megtartó képességében betöltött szerepét.

Forrás: Saját szerkesztés
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FARAGÓ BEATRIX – KOVÁCSNÉ TÓTH ÁGNES –
KONCZOS CSABA – PÁPAI ZSÓFIA – SZAKÁLY ZSOLT

Egészségmagatartás vizsgálat a preventív, diagnosztikai és rehabilitációs eljárások fejlesztéséhez
az egészség- és sporttudományi hallgatók körében
a Széchenyi István Egyetemen
Research of health behavior for development of
preventive, diagnostic and rehabilitation procedures
among health and sport science students at the
Széchenyi István University

Absztrakt
A kutatási szakmai alapját az egyéni egészségkép, az erre egyéni és társadalmi szinten
ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság adja. A szektor fő
területét az életmód, a rendszeres testmozgás, a fittség, a teljesítménymérés és a fizikai rehabilitációs eljárások hatásai fedik le. A tanulmányban bemutatott kutatási projekt hangsúlyosan kezeli nem csak az egészségmegőrzést, hanem az egészségfejlesztést is és annak hatását
az életmódra, az egészségtudatosság kialakítására, az egészségmagatartás megváltozására.
A kutatás fő témaköre a preventív, diagnosztikai és rehabilitációs eljárások hatásvizsgálata az egészségmagatartásra és az életmódra az egészségpiaci termékek vonatkozásában.
A kutatás empirikus részében kvantitatív módszer alkalmazásával kérdőíves megkérdezésre
került sor, amely a Széchenyi István Egyetem Egészség és Sporttudományi szakon 1., 2. és
3. évfolyamon tanuló hallgatók mintája alapján kerül bemutatásra. Az egészségkép vizsgálat eredménye az országos gyakorlatot követi, amely szerint a magyarok egészségtudatossága az európai átlaghoz viszonyítva alacsony szinten áll. Az egészség- és sporttudományt
folytató hallgatók körében végzett felmérés láthatóvá tette, hogy az egészség és sportszakmai tanulmányokat folytató hallgatók egészségmagatartása nem mutatta a minta által elvárt
kiváló egészségképet.
Kulcsszavak: egészségmagatartás, prevenció, életmód, egészséggazdaság, egészségtudat
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Abstract
The professional basis of this research program are given by the individual image of health
and the individual and social health behavior which are supported by the healthcare/
health economy. The main areas of this sector are covered by effects of lifestyle, physical
activity, fitness and performance measurements and physical rehabilitation procedures. The
research project emphasizes not only the health preservation, but also the health promotion
and its impact on lifestyle, health consciousness and changes in health behavior. The main
research topic is: impact assessment of preventive, diagnostic and rehabilitation procedures,
health behavior, lifestyle in relation to health market products. The method of the research
was questionnaire. The sample of th e research was students from the health and sports
science faculty at the Széchenyi István University, Győr, Hungary. The result of the health
examination follows national practice. The survey among health and sports science students
showed that the health behavior of the professional group did not show the excellent health
image what is expected by the sample.
Keywords: health behaviour, prevention, lifestyle, health economy, health consciousness

BEVEZETÉS
A gazdaság nagy ívű fejlődési tendenciái egy-egy bázis innováció bevezetéséhez
köthetők. Egy adott korszak gazdasági, társadalmi életét a Kondratyev (1980)
ciklusok, azaz a K-hullámok határozzák meg, amelyek lehetnek a gazdaság
rövid (10–15 éves) és hosszú (40–60 éves) ciklusai is. A Kondratyev ciklusok
alapja a recesszió, a gazdasági válság, vagy akár a társadalmi feszültségek kialakulása is, amelyek az új konjuktúra-ciklust határozzák meg, a társadalmi és gazdasági viszonyok alakulásainak új irányaival (Kondratyev, 1980). Jelenleg is egy új
ciklus kezdetén járunk, melynek során a kutatók keresik az utat az új innovációk
számára, amelyek meghatározzák a következő évtizedek életvitelét.
A kutatás aktualitását az utóbbi évtizedekben a fejlett országokra jellemző,
a lakosság átlagéletkorában megmutatkozó növekedés adja. A lakosság életmódját napjainkban alapvetően pozitív élettendenciák jellemzik, de mellette számos
civilizációs káros hatás éri őket. Megjelentek új betegségek és a nem-fertőző
betegségek gyakorisága is jelentősen növekedett.
Az új ciklus szemléletváltást követel a megjelent egészségügyi problémák
kezelésére, amelyek jellemzően szív és érrendszeri eredetű problémák, illetve
a túlsúly, az elhízás, a cukorbetegség, a fizikai aktivitás elégtelensége. A betegségek kezdeti szakaszában a lappangó tünetek hamis egészségképet alakítanak ki.
Az egészségügyi ellátás feladata olyan eljárások alkalmazása, amelyek képesek
a betegségeket már a korai szakaszban diagnosztizálni. A korai felismerés lényeges elem, amely a visszafordíthatatlan folyamatok, a szövődmények kialakulását
előzi meg, mind a szűrővizsgálatok, mind a hatékony terápiák esetében (Ádány,
2011). Az egyén- és a közösség egészségi állapotának, életminőségének javításához vezető út az egészségdeterminánsok kedvező befolyásolásával érhető el.
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A genetikai- és a környezeti tényezők változó mértékben manifesztálódnak, de
együttes hatásuk bizonyított (Hidvégi, 2015; Barabás, 2006). A lakosság egészségmagatartásának felmérése a primer prevenció részeként jelenik meg. A prevenciós
folyamatokban a lakosság aktív hozzáállása meghatározó, amelyben megmutatkozik az egészségmegőrzés- és fejlesztés is (Konczos et al., 2010; Konczos–Szakály,
2007; Gritz, 2006; Konczos, 2006; Pál et al., 2005; McKechine–Mosca, 2003).
Az egészséget elősegítő életmód és annak hatása a társadalmi-, a gazdasági-,
a környezeti-, a személyes tényezőkre, az egészségmegőrzés fogalomkörébe tartozik. Az egészséget szolgáló magatartás egyik formája az egyéni, amely a tanácsadás, nevelés, klinikai beavatkozásban tárul fel; a másik a közösségi forma, amely
az egészséggazdasági, társadalmi, kulturális, természeti és technikai feltételek
javításában jelenik meg (Bíróné, 2004; Métneki, 2004, Dzsakartai Nyilatkozat,
1997; Ottawai Charta, 1986).
Az egészségpiac kiterjedése, amely a jövő megatrendjeinek egyike a környezetvédelmi technológiák, a nano/biotechnológiák mellett, a következő ciklus
hajtómotorjaként jelentkezik (Allianz Global Investors, 2010). Az egészég megatrendjének meghatározója a preventív egészségmagatartás, amelyben az emberi
erőforrás a gazdaság legfontosabb hajtóereje. A kutatásunk a gazdasági, társadalmi folyamatok bemutatására, későbbi hatékony irányainak meghatározására végez felméréseket az egészségmagatartás, a prevenció- és a diagnosztikai
eljárások tekintetében.
A tanulmányunkban az egészségmagatartást gazdasági tényezőként vizsgáljuk, amelyben az egészség fogalomkörének tisztázására kerül sor. A szakirodalmi
háttér feldolgozásánál, szekunder kutatásként az Európai Unió egészségképe és
a hazai viszonyok ismertetése lényeges területet képvisel, hiszen a területiség
meghatározza az egészségtudatosságot. A sport és az egészség szerepének bemutatása a gazdasági-társadalmi hatások tükrében szintén a szakirodalmi kutatások
irányvonalait vázolja fel, amely alapján a kutatásunk eredménye értelmezhető,
összehasonlítható lesz és a vizsgálatunk egyik kulcsterülete, amely a tanulmány
elméleti összefüggéseit mutatja be.
A kutatás célja a helyi egészségmagatartás felmérése az egészség és sportszakmai tanulmányokat folytató hallgatók körében, akik a későbbi szakemberekként
az egészségtudatosság növelésében mutatnak irányt. A kutatás módszere a szakirodalmi elemzés mellett kérdőíves felmérés, amely a Széchenyi István Egyetem
Egészség- és Sporttudományi Karának 1., 2. és 3. évfolyamos hallgatói között
került kitöltetésre. A kutatás megmutatja a leendő egészségügyi, sportszakemberek körében megjelenő egészségmagatartást, amely az oktatási területen is irányt
mutat a fejlesztésre, az esetleges hiányok feltárására.
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1. AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS MINT GAZDASÁGI
TÉNYEZŐ
1.1. AZ EGÉSZSÉG FOGALOMKÖRE
Az egészség-szemlélet fejlődése számos fordulóponton ment keresztül (Szabó,
2016). A XVIII. és a XIX. században végbemenő természettudományi fejlődés
és az iparosodás által megjelenő tömegtermelés a városi életformának nyújtott
terepet, amelyben a fizikai egészség, a higiéniai tényezők kerültek előtérbe.
A XX. századra az egészség a betegség hiányát jelentette, amely az egészség
bio-medikális szemléletét eredményezte. Az egészség elfogadott definícióját
a WHO 1946-ban alakította ki, kiemelve benne az egészség modell bio-szociális,
bio-pszicho-szociális aspektusait. A WHO korábbi meghatározása szerint (1946,
1): „Az egészség a teljes fizikális, mentális és szociális jólét állapota, nem pedig
pusztán a betegségek és bántalmak hiánya.” A WHO 1984-ben továbbfejlesztette
az egészség definícióját és a mai napig ez a meghatározás használatos (1984, 2).
„Az egészség annak a mértéke, hogy az egyén vagy csoport mennyire képes törekvéseinek megvalósítására és szükségletei kielégítésére, környezete megváltoztatására vagy az azzal való megbirkózásra. Az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük nem pedig céljának.”
A XXI. században az egészség állapotát a teljesítményre való képesség, a jólét
érzése és a betegség, valamint a korai halál rizikófaktorainak mentességeként értelmezzük (Tringer, 2002). Az egészség értelmezése jelentős fejlődésen ment keresztül a betegség hiányától a holisztikus megközelítéseken át az egészség komplex,
több dimenziós értelmezéséig. Az egészség fogalmának lényege az egyén értelmezése, a fogyasztó ismerete és annak sajátos alkalmazása. Az egészségtrendek követése és felhasználása a fogyasztói csoport attitűdjeiben mutatkozik meg, tükrözi,
hogy mennyire veszi igénybe az egészségszolgáltatásokat. Az egészség fogalmi
szinten legtöbbször megjelenik a társadalomban, ami a szó használatát jelenti, de
gyakorlati alkalmazásában jelentős hiányosságok tapasztalhatóak, amely az egészségtudatos életmód hiányosságát mutatja (Szabó, 2016). Az egészségdimenziók
megjelenésével foglalkozó kutatásokban jelentős arányban (79%) csak a fizikai dimenziót vizsgálták, amely a fizikai aktivitást mutatja (Hawks et al., 2008).
Az egészségdimenziók komplex kezelésének lényege, hogy az egyes tényezők
(biológiai egészség, lelki egészség, mentális egészség, emocionális egészség, szociális egészség) hatással vannak egymásra, az egyik területen végrehajtott beavatkozás a többi területen is megjelenik. Ezek az összefüggések láthatók az érzelmi
jólét és a szív-és érrendszer állapotával kapcsolatban (Williams et al., 1999), amely
a civilizációs betegségek élén áll hazánkban. Emellett a szociális dimenzió hatással
van a betegségek várható egészségügyi következményeire, mint a daganat, a szív-és
érrendszeri betegségek esetében (Callaghan–Morrisey, 1993). Fontos elemként jelenik meg a társas támogatás pozitív hatása az egészségmagatartásra, optimizmusra,
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önértékelésre (McNicholas, 2002). Összefüggések fedezhetők fel a spiritualitás és
a depresszió vonatkozásában (Nelson et al., 2002) és az evészavaros betegségekkel
is (Hawks et al., 2003). A spiritualitás segíti a körülmények elfogadását, a betegségből fakadó kihívásokkal való szembenézést és a belső erőforrások felszabadítását
(Nelson et al., 2002).

1.2. EGÉSZSÉGKÉP ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN
ÉS HAZÁNKBAN
Az életmód jellemzők (táplálkozás, fizikai aktivitás, étkezés, alkoholfogyasztás,
dohányzás) nemzetgazdasági tényezőként jelennek meg a lakosság egészségi
állapotának megőrzésében és optimalizálásában. Az életmódváltozásokat a társadalmak ipari- és gazdasági fejlődése generálta, következményként nemcsak
a munkaidő, hanem a rendszeres fizikai aktivitás mennyisége is csökkent, azonban a „civilizációs” betegségek gyakorisága növekedett (Antal, 2007). A munkaerő a gazdaság erőforrásának kiemelt eleme, ezért a munkaképesség megtartása,
az egészségben eltöltött évek számának növekedése jelentős szabályozó tényező.
Az Európai Bizottság először a 2008–2013-as időszakra készített EU szintű
egészség stratégiát, a dokumentum címe: „Együtt az egészségért”. A stratégia fő
irányvonala az egészség egész életen történő megőrzése, az egészséges öregedés
támogatása (COM, 2007).
Az Eurostat (2014–2018) adatai alapján a magyarországi várható élettartam elmarad az Európai Uniós átlagtól. Azonban megállapíthat, hogy az egészségben eltöltött évek száma növekszik, az egyének 60 éves korukig aktívan
élnek, a munkaképességet tartósan csökkentő fizikai betegségtől mentesek.
A születéskori várható élettartam a férfiaknál 71,6 év, az egészségben eltöltött
évek száma 59,2 év, a nőknél 78,7 év a születéskori élettartam és az egészségben
eltöltött évek száma 60,5 év. A betegségben eltöltött évek száma a férfiaknál átlagosan 12,4, míg a nőknél 18,2 év. Ez az elöregedési tendencia okozza az egészségügyi és szociális ellátórendszer financiális és kapacitás problémáit (Szabó, 2016).
A vezető halálokok esetében az EU és Magyarország összehasonlításban
látható, hogy Magyarországon a halálozások nagy részét a keringési rendszer
megbetegedése okozza, a második helyen a daganatos megbetegedések állnak
(KSH, 2016). Az EU-s adatoknál az egyéb halálokok jelennek meg az előzőeken
kívül még határozottan, de Magyarországhoz képest sokkal kedvezőbb a helyzet
az Európai Unió más országaiban. Az egészségi állapot szubjektív megítélésében
a hazai populáció elmarad az EU átlagtól, a jó és nagyon jó kategóriák összevont
értékelése alapján a magyar lakosság 57,6%-a értékeli pozitívan az egészségi állapotát, ami azt jelenti, hogy 42,4% helyzete maximum kielégítő, ugyanez az arány
az EU-ban átlagosan 68,2% és 31,8% (Szabó, 2016).
A magyar lakosság nem fordít kellő figyelmet a mozgásgazdag életmódra (minimum heti 2 alkalom fizikai aktivitás), ami megjelenik a civilizált világ többi
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országában is (Gősi, 2018). 2014-ben csak minden kilencedik magyar végzett
a WHO ajánlásának megfelelő testmozgást (Egészségjelentés, 2016).
A hazai egészségkép kialakításához hozzájárul az egészség fogalmának értelmezése. Magyarország még XX. századi egészségfelfogást képviseli, amelyben
első helyen az egészség a betegség hiányát jelenti (58%-ban a magyarországi lakosok az egészség értelmezését a betegség hiányaként értelmezik) és csak a második helyen szerepel a testi-lelki-szellemi harmónia (41%), és a harmadik helyen
az egészséges életmód (32%) (Bernáth, 2012). Hasonló a helyzet az egészségi
állapot szubjektív megítélésében is, amelyben a hazai lakosság elmarad az EU
átlagtól. Az EU-ban az emberek közel 70%-a értékeli pozitívnak egészségi állapotát, ugyanez a magyar lakosság körében 57,6% (Eurostat, 2014).

1.3. A SPORT- ÉS AZ EGÉSZSÉG A GAZDASÁGI ÉS A TÁRSADALMI HATÉKONYSÁG TÜKRÉBEN
A fejezetben bemutatásra kerül az egészség gazdasági és társadalmi hatékonysága, amely a vállalati szektor, mint munkaerőpiaci gazdasági háttér, az oktatási
rendszer, amely a szakemberképzésben vesz részt, a szocializáció, mint társadalmi egység, a sport, mint társadalmi problémát megoldó szerep mutatkozik
meg. A fejezetben a sport gazdasági-, társadalmi hatásainak bemutatásaként
az életmód és a sport hasznosulását, az életmódra ható szerepét is ismertetjük.
A globális piacon szereplő nemzetközi vállalatok versenyelőnyként kezelik
a kultúra régióra gyakorolt hatását, amelyben a sport, mint társadalmi jelenség
jelenik meg, amely hatással bír a társadalomra és a nemzetgazdaságra egyaránt
(Faragó et al., 2018). A vállalati hatékonyság kutatásában megjelentek a tudás,
a tanulás és a tudástranszfer elemek (Konczosné, 2014), amelyeket az egészség és
sport területén sem nélkülözhetünk, ha a gazdasági, társadalmi vagy akár egyéni
területen szeretnénk fejlődést elérni.
A sportszakemberek képzése, foglalkoztatása, finanszírozása kedvező képet
mutat, amely a munkaerőpiaci elhelyezkedést és ezzel együtt a szakemberképzést is
ösztönzi (Gősi, 2017). A gyermekkori egészségi állapot pozitív hatással bír a tanulási
képességekre, amely gazdasági tényezőként is megjelenik (Kollányi–Imecs, 2007).
A sportolási attitűdök és viselkedésmód kialakulásáért a szakemberek a sportszocializáció korai szakaszát tartják kiemelkedően fontosnak. A sport által kialakult szocializációra elsődlegesen ható tényezők a család, oktatási intézmények,
kortárscsoportok és a média (Faragó, 2015). A sportnak nemcsak gazdasági hasznosulása mutatkozik meg a társadalomban, hanem egy hatékony eszköz is arra,
hogy a nők és a női sport sztereotipikus megítélése egyre tompuljon (Béki, 2017),
amely a diszkrimináció társadalmi problémáját és az esélyegyenlőséget is kezeli.
Ez a tendencia az Európai Unió irányvonalát is képviseli.
Az egészség és a sportolás hatékony eszköz a nemek és az egyéb társadalmi
különbségek kezelésében, és alkalmas a kisebbségi csoportok integrációjára is
(Faragó, 2014). A sport és egészség területén végzett kutatások kiterjednek a munka262
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erőpiacra is, hiszen az egészségmagatartás gazdasági hatékonysága (munkaerő
egészségügyi helyzete, munkatermelő képessége, az egészségügy finanszírozása,
a prevenció kezelése) ezen a területen mutatkozik meg. A vizsgálatok nagy része
a leendő szakembereket méri fel például azzal kapcsolatban, hogy milyen szinten állnak az egészségükkel kapcsolatos kérdéskörökben (Szakály et al., 2016),
mivel az egészség, sport területen képzett személyek meghatározó szerepet töltenek be az egészségmagatartás, életmód helyes irányú fejlesztésében. Az életmód
javulása a várható élettartam növekedését eredményezi, amely motiváló tényező
az önfejlesztésre, az önképzésre.
Az egészségi állapot és a gazdasági teljesítmény összefüggésében odavissza ható hatásmechanizmust láthatunk. Egyrészt a gazdasági körülmény javulásával az egészségi állapot növekedése érhető el. Másrészt ez a folyamat ellentétes irányban is hat: amennyiben az egészségi állapot magasabb szinten van jelen,
úgy a gazdasági teljesítőképesség is hatékonyabb lesz, mivel az egészséges ember
hatékonyan, termelékenyebben tud dolgozni és a munkaerőpiacon is hosszabb
időt tud eltölteni a beteg társaihoz képest. Az egészség tőkeelemként jelenik meg
a gazdaságban a munkaerő részeként, mint a fizikai tőke, a technológiai tőke és
a tudástőke. Az egészségi állapot növelése, a várható élettartam egy évnyi emelése
négy százalékkal emeli a GDP-t nemzetközi szinten (Kollányi–Imecs, 2007).

2. AZ EGÉSZSÉG-ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZAKOS
HALLGATÓK EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGA
A felsőoktatás meghatározó helyszín a 18–24 éves korosztály egyetemistái
számára. Szakmai karrierjük bázisát adja a tudományos alapokon nyugvó oktatás,
de az egészségmagatartásuk fejlesztésében is kiemelt szerepet képvisel az oktatási
programjaival, tudományos háttér biztosításával. A szakmai minta meghatározó
az egészséges életmódra való nevelésben, az életmódnak, az értékeknek, a szokásoknak, az attitűdöknek a kialakításában. Különös jelentőségű ez a terület akkor,
ha az egészség- és sporttudomány területén folytatják tanulmányaikat a diákok.
Az egészségfejlesztő- és rekreációszervező hallgatók tudása az egészség holisztikus megközelítésében kerül fejlesztésre, amelyben az egészségnevelés helye
és szerepe, az egészségfejlesztés és az egészséges életmód szokásrendszerének
a kialakítása a meghatározó. A képzés kiterjed az egészségnevelés feladatkörére,
az egészség, mint erőforrás értékeire, az elköteleződés kialakítására az egészség
értékének képviselete iránt. Korábbi kutatások tapasztalatai alapján (Szakály et
al., 2003a; 2003b) az egészség- és sport területén felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknál mind a szív- és légzőrendszer, mind az elhízás rizikófaktorai
megtalálhatók, melyek az egészségi állapot kedvezőtlen alakulásához vezetnek. A felsőoktatási intézményben végző szakemberek fontos feladatai közé
fog tartozni az egészségnevelés, az egészséges életmód igényének a kialakítása,
akik már az előzőekben felvázolt rizikófaktorokkal rendelkeznek (Szakály et al.,
2003a; 2003b).
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2.1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERE
Kutatásunkban az egészségmagatartás és a prevenció jelenti a fő irányvonalat,
amely megmutatja, hogy milyen szinten jelenik meg az egészségtudatos magatartás a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar rekreáció
szervező, egészségfejlesztő, egészségturizmus, ápoló, szülésznő hallgatói körében, akik a későbbiekben életmódfejlesztő szakemberek is lesznek. Kutatási
kérdésként vizsgáljuk meg a hallgatók körében megjelenő elsődleges prevenciót
az egészségmagatartásuk tükrében, valamint a másodlagos prevenciót az egészségmegőrző-, illetve az egészségfejlesztő tevékenységük esetében. A vizsgálat
az egészségmagatartás szintjét méri fel a hallgatók körében. Az elemzés megmutatja, hogy az egészség és sporttudományi tanulmányokat folytatók körében,
akik a jövő egészség és sportszakembereivé válnak, milyen szinten jelenik meg
az egészségmagatartás.
Kutatási kérdéseink az alábbiak:
• A megkérdezettek megfelelő színvonalúnak tekintik-e a lakóhely szerinti
egészségügyi ellátást?
• A megkérdezettek milyen mértékűnek ítélik meg az edzettségi állapotukat?
• A megkérdezettek milyen mértékűnek ítélik meg az egészségi állapotukat?
• A megkérdezettek milyen egészségesnek tartják magukat a hasonló korúakhoz képest?
• A megkérdezettek hajlandóak-e változtatni az életmódjukon egészségük
megóvása érdekében?
• Mi az egészségtudatos magatartás hiányának oka?
A kutatás módszere megkérdezés, eszköze kérdőíves felmérés volt, amely
Széchenyi István Egyetem Egészség-és Sporttudományi Kar hallgatói által kerültek
kitöltésre, az elemszám 154 (N = 154). A 18 és 25 év közötti korosztály vett részt
a felmérésben. A kutatásba a Kar rekreációszervezés, ápoló, egészségturizmus és
szülésznő szakos hallgatói kerültek bevonásra. A kérdőív kitöltése önkéntes volt.
A kérdőív papír alapon került kiosztásra a kutatócsoport által. A kérdőív saját
szerkesztésű, félig strukturált. Az adatfelvétel egy hónapig tartott 2018. februárban és márciusban. A kérdőíves felmérés eredményei szerint jellemezhetjük
a hallgatók egészségképét, egészségük szubjektív megítélését.
A megkérdezett hallgatók 70%-a nő, 30%-a férfi volt. A mintavételi eljárásban részt vett hallgatók szakonkénti megoszlása a rekreáció szakos hallgatók
arányának túlsúlyát mutatja, ami a hallgatói létszám megoszlásával egyezik meg
az Egészség-és Sporttudományi Karon (1. ábra)
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1. ábra: A megkérdezett hallgatók szakonkénti eloszlása, %, n=154
Figure 1 Distribution of students by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A minta lakóhely szerinti megoszlásában az egyéb városi lakosság 45,5%-ban
jelenik meg, de a falu/község is 26,6%-kal képviselteti magát. A megyeszékhely
20,8%-kal meghatározó, főleg az egyéb várossal való összevetésben, míg Budapest képviseli a legkisebb arányt a felmérésben, 7,1%-kal.

2.2. AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az egészségmagatartás, egészségtudatosság kérdéskörében szakonként elemeztük a hallgatói válaszokat, felmérve az esetleges szakonkénti különbségeket.
Az összesített eredmények csak iránymutatóak, felmérésünkben lényeges szempont a szakonkénti eredmények láthatóvá tétele.
A lakóhely szerinti egészségügyi szolgáltatásokkal (egészségügyi ellátás,
prevenciós szolgáltatások) az ápoló és az egészségturizmus hallgatók közepes
mértékben voltak elégedettek, míg a rekreáció és szülésznő hallgatók elégedettnek ítélték meg azt a lakókörnyezetükben (2. ábra). Az összesített eredményekben szintén a közepesen elégedett és elégedett kategóriát jelölték meg nagyobb
arányban (35,1% a közepes, 30,5% az elégedett).
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2. ábra: Lakóhely egészségügyi ellátásával való elégedettség megoszlása
szakonként, %, n=154
Figure 2 Satisfaction with residential health care by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A helyi sportolási lehetőségeket a felmérésben résztvevő szakokon egyértelműen jónak ítéltek meg. A rekreációs lehetőségek helyi szintű megjelenése eredménye szerint a rekreációs (36,7%) és egészségturizmus (44,4%) szakos hallgatók ítélték csak jónak a rekreációs lehetőségeket, amely azt jelzi, hogy nem
kellően ismertek a szabadidős lehetőségek a nem speciálisan rekreáció, turizmus
területen hallgatók számára. Ez fontos információ, amely jelzi a szabadidősport
lehetőségeinek a bemutatására vonatkozó ismeretek hiányát, egyben a fejlesztési
irányt is kijelöli, amely a rekreációs lehetőségek nagyobb arányú megismertetését teszi szükségessé. A térítésmentes egészségügyi szűrővizsgálatok lehetőségét
az egészségturizmus (22,2%) és az ápoló (%25,7) szakos hallgatók ítélték jónak
helyi szinten, ami a szakmai orientálódást is jelzi, mivel a területen nagyobb ismerettel rendelkeznek.
Az egészség szempontjából jelentős tényezőkre vonatkozó kérdésnél legnagyobb számú jelölést az egészséges táplálkozás, káros szenvedély mellőzése és
a szociális-, lelki jólét ért el, míg a testmozgás csak átlagos értékeléseket kapott.
Szakonkénti bontásban a rekreációs hallgatók esetében a káros szenvedély kapott
legtöbb jelölést (68,4%); az ápolóknál szintén, de jelentősen nagyobb arányban
(88,9%). Az egészségturizmus (82,9%; 66,7%) és szülésznő szakos (66,7%; 50%)
hallgatóknál a lelki jólét és az egészséges táplálkozás jelenti magasabb arányban
a legfontosabb tényezőt az egészség szempontjából.
Az edzettségi állapot kérdéskörében erőteljesen a szakmai orientáció érvényesült, amelyben a rekreáció szakos hallgatók a „nagyon edzett vagyok” megítélésben
a többi csoporthoz képest a legnagyobb arányban képviseltették magukat (23,5%)
(3. ábra). Az összesített adatok alapján az átlagos edzettség jellemző a megkér266
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dezettekre (57,8%), meglepő módon második helyen az egészséges vagyok, de
edzetlen válaszok is elég nagy arányban képviseltették magukat (%21,4), amely
nem a legjobb eredmény a leendő szakemberek oldaláról.
3. ábra: Az edzettségi állapot megítélése szakonként, %, n=154
Figure 3 Assessing the fitness condition by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A következő kérdéskörre adott válaszok, amelyek az egészségi állapot megítélését mutatták be, érdekes eredményt hoztak (4. ábra). A 18 és 24 éves hallgatók körében szaktól függetlenül legnagyobb arányban a „jó” egészségi állapot
került megjelölésre, a „kiváló” értéket kisebb (rekreáció 21,4%) arányban jelölték. A szakmai orientáltság tükrében ez az eredmény is érdekes, mivel elvárható
lenne a „kiváló” egészségi állapot az egészségügyi tanulmányokat folytató, fiatal
hallgatók körében. Az egészség megítélésében és az egészségtudatosság területén erősíteni szükséges a hallgatókat. A képzési rendszerben ennek a területnek
hangsúlyosabban szükséges megjelennie. Az összesített adatok legtöbb válasza jó
egészségmegítélést mutatott (67,5%), ennek ellenére a szakonkénti megoszlásban már eltérő eredményt láthatunk.
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4. ábra: Egészségi állapot megítélése szakonként, %, n=154
Figure 4 Assessment of health status by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

Az egészségkép vonatkozásában a hallgatóknak a saját egészségi állapotukat kellett összehasonlítaniuk az általuk vélt hasonló korúak egészségével (5.
ábra). Ebben a kérdéskörben a rekreáció szakos hallgatók egészségesebbnek ítélték meg magukat a társaikhoz viszonyítva (42,9%), ez a szakmai orientációt is
jelzi és a szakmai terület képviseletét hűen tükrözi. A minta további csoportjainál az egészségkép a hasonló korúakéhoz egyenértékű ítéletet kapott. A rekreációs szakon tanuló hallgatókon kívül nem jelentkezik magas szintű egészségkép
a többi felmért szakon. Az összesített analízisben 63%-ban ugyanolyan egészségesnek tartják magukat, mint a velük egykorúak és 32,5%-ban jobb egészségűnek
ítélték egészségüket a korosztályukban.
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5. ábra: Az egészségkép megítélése szakonként ugyanazon korúakhoz képest, %, n=154
Figure 5 Perception of health picture by programme compared to the same age group,
%, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezett hallgatók mennyit tesznek saját egészségük megóvása érdekében (6. ábra). A rekreáció szakon tanuló
hallgatók jelölték meg a legnagyobb arányban a „nagyon sokat” választ, az átlagos
egészségmegóvás választ a legnagyobb arányban az ápoló szakos hallgatók jelölték meg. Az összesített eredmények alapján 44,8%-ban átlagosan foglalkoznak
egészségükkel, 36,8%-uk sokat tesz egészsége érdekében, 11,7%-uk nagyon sokat
foglalkozik az egészségével.
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6. ábra: Egészség megóvásának mértéke szakonként, %, n=154
Figure 6 Measure of health care by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

„Amikor nem tudok eleget foglalkozni az egészségemmel, akkor az azért van,
mert…” Vizsgáltuk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hátráltatják
a hallgatókat abban, hogy az egészségükkel megfelelő mértékben foglalkozzanak
(7. ábra). Minden szak esetében az idő volt a fő tényező. A leendő szakemberek
számára az időmenedzsment jelentheti az egészségtudatosságuk fejlesztésének
lehetőségét. A teljes mintában a nincs rá időm választ a megkérdezett hallgatók
69,5%-a, a nincs hozzá kedvem választ 27,9%-a jelölte meg.
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7. ábra: Az egészségtudatos magatartás hiányának oka szakonként, %, n=154
Figure 7 The reason for the lack of health conscious behaviour by programme, %, n=154

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

Az egészségmagatartás, egészségtudatosság megjelenése az egészség- és sporttudomány területén tanuló leendő szakemberek szempontjából kiemelt terület,
hiszen a jövő generáció egészségében való befolyásuk meghatározó. A betegséggel kapcsolatos attitűdökben pozitív eredmények tapasztalhatók, a betegségkép
nem jelenik meg a hallgatók körében. A vizsgált hallgatók az egészség faktorok
alacsony szintjét problémának ítélték meg, amely a munkaerőpiaci, gazdasági,
társadalmi tekintetben is érezhető hatással bír. Az egészséges életmód preventív
hatékonyságával teljes mértékben egyetértő válasz született. A hallgatók egészségmagatartása a közepes és jó kategóriát képviseli. Az eredmények alapján
megjelenő egészségmagatartás, egészségtudatosság emelése kiemelt feladatnak
bizonyul, amely az egészséges életmód követése tekintetében a szakterületen
tevékenykedő hallgatóknak a példamutató magatartására irányulva a társadalmi
egészségképet fokozza.

2.3. KÖVETKEZTETÉSEK
Az egészségmagatartás vizsgálata, annak eredménye hasznos információt nyújtott a felmért csoport egészségtudatosságáról, a kapcsolódó területek hiányosságairól, erősségeiről. Láthatóvá vált, hogy a leendő szakemberek egészségmagatartását is szükséges növelni, az erre ráépülő preventív szolgáltatások kialakításánál
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ezt figyelembe kell vennünk. A szakemberképzésben résztvevő hallgatók körében
végzett egészségtudatosság felmérésében láthatóvá vált, milyen szinten képviselik
az egészséget, hogyan látják, és hogyan kezelik azt életvitelükben. Felmérésünk
alapján megmutatkoztak azok a területek, amelyekben lényeges fejlesztenünk
az egészségről alkotott imázst és a szakirányok elemzésével az egyes szakmai
csoportok egészségtudatosság szintjét is fel tudtuk mérni.
Az Egészség- és Sporttudományi Karon hallgató leendő szakemberek körében
az egészségtudatosság átlagosan jelenik meg, viszont a szakonkénti eltérések
fontos információval szolgáltak szakirányonként. A rekreációszervezők értek el
magasabb eredményt az egészségtudatosságban és a többi szakirányon szükséges
ennek a területnek a hangsúlyosabb megjelenése az oktatásban. A kutatásunkban feltárásra került, hogy a rekreáció szakos hallgatók számára a sport, mint
egészség faktor meghatározó helyet képvisel, míg az ápoló és szülésznő szakon
az egészségkép alacsonyabb szintet ért el és a lelki egészség hangsúlyosabban
jelenik meg. Az egészségtudatos életmódban való jártasság, magabiztos tevékenységben az eredmények kedvező tendenciát mutatnak, hiszen megjelennek
az egészségkép pozitív elemei, de szakemberként erőteljesebb elköteleződésre és
viselkedésmintára van szükség.
A felsőoktatás az utolsó nevelési szintér, ahol a rekreáció-, az egészség-, a testnevelés- és sport területein, azok tanítási-tanulási folyamatán keresztül az egészséges
életmód iránti értékítéletek és beállítódások kialakítására még lehetőség van. A jól
motivált, szellemileg és fizikailag felkészült értelmiségi képes lesz kialakítani és
átszármaztatni a konstruktív életvezetést, ami az egészségmegőrzés feladatait is
magában foglalja. Az így kialakult életmódmintát az egyének magukkal viszik
az egész életük során (Takács, 1991). A korábban említett speciális feladatok
által kell a hallgatók oktatási szintjét úgy alakítani, hogy az elsajátított ismeretek
a magatartásukba beépülve irányítsák a cselekvéseiket a jövőbeni munkájukban is.
Ez csak hosszú folyamat eredményeként alakítható ki, amelynek már előzményei
vannak a felsőoktatást megelőző életszakaszban is. Ha fiatal korban (általánosés középiskola) megfelelő alapokat építettek ki, akkor a felsőfokú tanulmányok
idején is építeni lehet rájuk. A vizsgálatunk alapján hazai fejlett urbánus környezetben mutatkoznak meg az egészségorientációs irányvonalak, amelyek segítségével kidolgozhatjuk az egészségtudatos magatartásban hatékony preventív,
diagnosztikai eljárásokat. A felmért egészségkép alapján a gazdasági, társadalmi
környezet tekintetében alakítjuk ki az egészségkoncepciót az életminőség emeléseként. Globális folyamatok megvalósulásának szemlélőivé és közreműködőivé
válunk kutatásunk eredményével, amely a megatrendek útján alakítja az egyéni,
gazdasági, társadalmi viszonyokat.
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3. ÖSSZEGZÉS ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK
Kutatásunk célja volt feltárni a leendő egészségügyi- és életmódszakemberek
attitűdjeit az egészségképük, egészségmagatartásuk területén, amely a népesség
egészségtudatosságára is jelentős hatással bír, példaképként szolgál. A kutatásban
megmutatkozott a jelenlegi szakemberutánpótlás egészségtudatossága, amelynek
fejlesztése érdekében szükséges lépéseket tennünk az oktatás, az egészségpolitika színterén. A felmérésünk alapján az egészségügyi szolgáltatások módszerét
tudjuk kialakítani, amely a megfelelő hatással bír az életminőség fejlesztésében.
Az egészség, mint gazdasági tényező kiemelt szerepet képvisel a foglalkoztatás területén, hiszen az egészséges munkaerő gazdasági tényezőként vesz
részt a nemzet fenntartásában. Az egészségtudatos életmód, az egészségmagatartás növelése nemzeti érdek, hatása komplexen és közvetetten is megjelenik
a népesség életmódjának javulása területén. A preventív célzatú egészségtudatosság a nemzetgazdaság és a népesség számára is az életszínvonal emelését
vonja maga után. A törekvés a minőségi élet megélésére már nem jelent luxust,
alapvető tevékenységben nyilvánul meg. A holisztikus egészségszemlélet a XXI.
század egészségképében irányadó, amely átfogja a testi-, lelki jólétet. Az életminőség javulásával az egészségben eltöltött évek száma növekedik, a születéskor
várható élettartam egyre hosszabbá válhat. A nyugat-európai országokhoz képest
a magyar lakosság egészségi állapota még alacsony szintet képvisel, ennek fejlesztési lehetőségét egyre több kutatás vizsgálja, amely elősegítheti a felzárkózást.
Az egészségmagatartás kutatás az alapja annak a következő kutatásnak, amely
vizsgálatban szeretnénk felmérni a lakosság körében igényként felmerülő diagnosztikai- és fittségi vizsgálatokat, és azt, hogy ezek eredményeinek hatására változnak-e
a hallgatók egészségmagatartási szokásai. Kutatásunk további irányai a preventív, diagnosztikai és rehabilitációs eljárások hatásvizsgálata az egészségmagatartásra, az életmódra az egészségpiaci termékekre vonatkozóan. A vizsgálat kiterjed
az egészségügyi szűrővizsgálatok, a fittségi vizsgálatok és az egyéb diagnosztikai
jellegű vizsgálatok piaci igényének a felmérésére, amellyel a munkavállalói prevenciós egészségtudatosság erősítjük. A kutatási további fázisában foglalkozunk azzal,
hogy az alkalmazott intervenció hatására változnak-e a lakosság egészségmagatartási szokásai. A kérdéskör kiterjed arra, hogy a rehabilitációs, terápiás céllal javasolt
egészségmegőrzésre, illetve egészségfejlesztésre alkalmas eljárások milyen mértékben jelennek meg a lakosság életmódjában. Van-e különbség a lakosság egészségtudatosságában a diagnosztikai és fittségi vizsgálatok, illetve az intervenció előtt
és azok után? A további kutatás alapméréssel (keresztmetszeti) és egy vagy több
visszaméréssel (hosszmetszeti) követéses mérési módszerrel történik. A mérések
között a kísérleti csoportoknál intervenció alkalmazására kerül sor. Intervenció:
a vizsgálati minta egy részénél az egyetemi képzés, az elméleti és gyakorlati tudásanyag megismerése, elsajátítása, másoknál az egészségmegőrzés és fejlesztés céljából ismertetett illetve kijelölt eljárások.
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A kutatás folytatásának alapsokaságát a vállalati munkavállalók (20–50 évesek),
és az idősek (60 év felettiek) alkotják. A kutatás további lépéseiben a kutatás
módszere kiemelt jelentőségű, amely meghatározza a prevenciós eljárásokat is.
A fittségi vizsgálatokkal az állóképességi felméréseket terjesztjük ki. A diagnosztikus helyzetfeltáró motorikus tesztrendszerek területén az utóbbi években jelentős
fejlődés mutatkozik. A motoros teszt- rendszerek egyik nagy csoportja a fittségi
teszteké, amelyek alkalmasak a fizikai fittség megállapítására. A diagnosztikai és
fittségvizsgálatok az egészségmagatartás felmérésére alapozva megfelelő információt szolgáltatnak a felmért életkori csoportok egészségtudatos életmódjáról és
az eredmények alapján hatékony fejlesztési stratégia kidolgozását teszik lehetővé
az egészségmagatartás fejlesztésére.
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LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA

Győr város önkormányzatának szerepvállalása a
helyi szociális közszolgáltatások biztosításában
The role of the municipality of Győr in provision of
local social public services
Absztrakt
A tanulmány Győr szociálpolitikáját mutatja be az 1990-es évektől napjainkig az ágazatot
meghatározó szakpolitikai dokumentumok, koncepciók segítségével. A kutatások során
vizsgálat tárgyát képezte, hogy a helyi, győri szociális ellátórendszer kialakítása hátterében
mikor milyen prioritások járultak hozzá a fejlődéshez, továbblépéshez és milyen folyamatok vezettek a mai győri szociális ellátórendszer kialakulásához. A győri humánszolgáltatási
modell szerves része a szociálpolitika, a vizsgálódások a klasszikus szociálpolitika határain belül valósultak meg. A tanulmány fő célja egy átfogó kép, egy elemző áttekintés nyújtása a város szociálpolitikájának főbb jellemzőiről, elemeiről és jó gyakorlatairól.
Kulcsszavak: Győr humánszolgáltatási modellje, győri szociális ellátás, helyi szociális ellátórendszer, szociálpolitika, helyi közszolgáltatások szervezése
Abstract
This paper analyses the social policy of Győr, Hungary with the help of important sectoral
documents and concepts from 1990 until nowadays. The topic of researches was the
background, the current priorities and processes contributed to the development and
improvement of the today’s social care system of high quality at a local level in Győr. Provision
of social services is one of the elemental pillars in the human services model in the city of
Győr, starting from this model the study focused the area inside of the classic social policy’s
borders. The paper’s main goal is to give a general picture, an analytical overview about the
main characteristics, elements and good practices of social policy in Győr.
Keywords: human services model in Győr, social care of Győr, local social care system, social
policy, provision of local public services
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BEVEZETÉS
Győr Megyei Jogú Város általam felvázolt humánszolgáltatási modelljének négy
meghatározó eleme van. Az egyik elem a szociálpolitika, az önkormányzat által
ellátott kötelező és önként vállalt feladatok összessége a helyi szociális ellátórendszer keretén belül, mellyel részletesen foglalkozik a tanulmány. A szociálpolitikai
pillérhez szorosan kapcsolódva a modell másik területe a lakásügy, mely többek
között kiterjed az önkormányzati tulajdonban lévő lakások hasznosítására, illetve
lakáscélú támogatások biztosítására. A harmadik meghatározó elem az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatok biztosítása. A helyi
egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolódva azonosíthatjuk be a negyedik pillért,
az Egészséges Városok Program keretében nyújtott szolgáltatásokat, kezdeményezéseket, melyet a győri önkormányzat önként vállalt feladatként lát el.
A kutatási téma relevanciáját és fontosságát egyrészt az adja, hogy hasonló áttekintő elemzés még nem történt a győri szociálpolitika területét érintve, másrészt
az, hogy a szociálpolitika, mint szakpolitika Győr városában kiemelt helyet foglal el
a többi szakpolitika között, melyet évről évre jól mutatnak például a városi költségvetés azon sorai, melyeket ezen területre költ el az önkormányzat. A tanulmányban
a győri szociálpolitika általános leírására törekszem, melyeket az alábbi kutatási
kérdések mentén dolgoztam fel. A vizsgálódások egyik iránya arra fókuszált, hogy
a város szociálpolitikája milyen prioritásokkal rendelkezett korábban, változtak-e
a prioritások az évek során, másik iránya azt vizsgálta, hogy megfigyelhető-e e területen a partnerségi együttműködés vagy az önkormányzat inkább saját maga, saját
intézményrendszerével látja el a jogszabály által előírt és önként vállalt feladatait.
További kutatási kérdés azt vizsgálta, hogy milyen fejlesztések, intézkedések és
döntések segítették az elmúlt években a szociális területen való fejlődést.
A tanulmány egyes fejezeteiben a szakirodalmi áttekintés után foglalkozok egy
rövid kitekintés erejéig az 1990 előtti győri szociálpolitika főbb vonásaival, majd
a vizsgált dokumentumok segítségével elemzések tárgyát képezi az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok változásainak, a feladatellátásban részt vevő szereplőknek, a szociálpolitikai fejlesztések alapelveinek, valamint általános és speciális célrendszerének vizsgálata az elmúlt évek tükrében.
Külön fejezet ismerteti a helyi esélyegyenlőségi programban megnevezett célcsoportokra vonatkozó helyi sajátosságokat, intézkedéseket. Az elemzés során elsősorban a város szociálpolitikájának fejlődési ívét is magában foglaló, két legmeghatározóbb szociálpolitikai dokumentumokra, a szociális szolgáltatástervezési
koncepcióra és a helyi esélyegyenlőségi programra koncentrálok.
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1. HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK GYŐRBEN –
A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN
Győr az elmúlt időszakban számtalan tudományos kutatás középpontjában állt.
A humánszolgáltatások győri modelljéhez szorosan kapcsolódva többek között
a vizsgálatok tárgyát képezte a Győrben élők alapvető szükségleteinek feltérképezése, mely vizsgálat tudományos eredményei segítséget tudnak nyújtani a város
humánszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerének a szükségletek alakulásának felismerésében és új megoldások, válaszok megfogalmazásában (Nárai,
2014a). A humán szükségletek feltérképezése során további kutatások irányultak a magasabb rendű aktivitási szükségletek vizsgálatára is, ahol empirikusan is
alátámasztásra került, hogy egy prosperáló térségben, így Győrben is jelen vannak
az egyenlőtlenségek, és az alapvető szükségletek kielégítetlensége gátolja a magasabb szintű szükségleteknek nemcsak a kielégülését, hanem sok esetben a felmerülését és felismerését is (Nárai, 2014b). Mindezek új irányokat, kihívásokat
jelentenek a helyi szociális ellátórendszer számára. A helyi szociális ellátórendszer működése számos állami, önkormányzati és magánszektorhoz kapcsolódó
intézmény, szervezet szoros együttműködését teszi szükségessé, mely együttműködések feltérképezése, azonosítása több kutatás tárgyát is képezte az elmúlt
időszakban Győr városában (Budai, 2014; Budai–Puli, 2014). Ezen győri várostérség tágabb vonzáskörzetében tevékenykedő szociális feladatokat ellátó intézmények belső, egymás közti és kifelé, más intézmények felé mutató együttműködési
kapcsolatait elemezte Csizmadia is (Csizmadia, 2014).
A szociálpolitikát érintve fontos kiemelni, hogy nem beszélhetünk az államilag szervezett szociális tevékenységről – Anglia kivételével – egészen a XIX. századig Európa országaiban és gyakorlatilag az ipari társadalmak termékeként jelenik
csak meg. Bár a század közepétől már nagy számban működtek egy-egy szakmát
vagy üzemet átfogó segédegyletek, munkáspénztárak, gyári egyesületek, melyek
a későbbi kötelező társadalombiztosítás szervezeti bázisát képezték, az egyre
súlyosabbá váló demográfiai és társadalmi problémák, az egyházak szegénységről vallott felfogásának változása, a gyáripar által támasztott új szükségletek
hatására egyes markáns társadalmi szükségletek kielégítése kikerült a magángazdaság, a karitatív jótékonykodás világából és közösségi szükségletként megszervezéséről az állam kezdett el gondoskodni (Fazekas, 2004).
Mindezek hátterében az is megtalálható, hogy az állam szerepéről vallott
nézetekben a liberalizmus fokozatosan háttérbe szorult és az állami beavatkozás
elfogadásra került, ezáltal sajátos területként született meg az állami szociálpolitika. A szociálpolitikát ekkor a legtágabb értelemben, a társadalmi újraelosztás
egy meghatározott típusaként – azaz a megtermelt javak egy részének centralizált
begyűjtése és elosztásaként értelmezték. A XX. században a jóléti állam új funkciói
következtében nagymértékben kibővült a központi újraelosztásba bevont feladatok köre és kialakult a szociálpolitika egy szűkebb értelmezése, mely „…a társadalmi munkamegosztásban még vagy már részt nem vevők vagy abból kiszorultak,
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valamint a leginkább hátrányos helyzetűek állami támogatását fogja át.” (Fazekas, 2004, 282) A szociális védőháló alapszintjét ma Magyarországon elemi helyi
egységként a helyi önkormányzatok jelentik, mivel térben ők állnak a legközelebb
a rászorultakhoz, az ellátottakhoz (Hoffman, 2013b). A szociális közszolgáltatások ágazatpolitikai kérdéseivel, finanszírozásával, szektorális vagyoni kérdéseivel foglalkozik egy átfogó tanulmány (Hoffman, 2016). Kutatás tárgyát képezte
a személyes szociális szolgáltatások engedélyezési rendszere (Krizsai, 2013),
valamint a területi szociális közszolgáltatások vizsgálata (Hoffman, 2013a). Helyi
szintű kutatás, azaz egy-egy település szociális szektorának vizsgálata kevésbé
áll rendelkezésünkre a szakirodalomban. Azonban ezek közül kiemelhető két
tanulmány, egyik Hajdúböszörmény szociális szolgáltatásain belül az intézményi
szociális szolgáltatásokat elemzi (Barta, 2014), másik a gyermekvédelem és gyermekjólét helyi, települési szintű feladataival foglalkozik szintén Hajdúböszörmény és környéke példáját alapul véve (Bertalan, 2014).
A közszolgáltatások területi és szervezeti hatékonyságával és győri példákkal
foglalkozott Dusek (2014) egyik kutatása. Győr humánszolgáltatási modelljével és
azon belül az egészségügyi feladatok ellátásával szintén foglalkozott egy friss kutatás
az elmúlt időszakban (Laczkovits-Takács, 2018a). További aktuális kutatások érintették a győri humánszolgáltatások többi elemét, így a például a WHO Egészséges
Városok Program pillérjét (Laczkovits-Takács, 2018b; Laczkovits-Takács, 2019b).
Egy másik tanulmány Győr szociálpolitikáját vizsgálta a város stratégiai dokumentumainak segítségével (Laczkovits-Takács, 2019a). A győri humánszolgáltatások
magas színvonalon történő ellátásának mozgatórugója természetesen a város erős
gazdasági bázisa. A győri gazdaság és az itt működő vállalatok vizsgálata szintén
kedvelt témája volt az elmúlt évek kutatásainak. Rechnitzer (2014) a győri gazdaság pályapontjait mutatja be és elemzi a rendszerváltástól napjainkig, továbbá
feltérképezi a Győr-kód (Rechnitzer, 2016) mögött rejtőző helyi sajátosságokat
a gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke szemszögéből. A Győri Együttműködési Modell egyik legújabb vizsgálata kiemelte, hogy a szoros együttműködés nem
csak a város, hanem a régió versenyképességének növelésében és az infrastruktúra fejlesztésében is meghatározó szerepet tölt be (Fekete, 2018b). A Győrben
zajló folyamatok további vizsgálatai a gazdasági kormányzás felé való elmozdulást
emelték ki (Fekete, 2018a). A helyi gazdaság nem működne a gazdasági szereplők
pozitív hozzáállása nélkül, így a vállalatok több szempontból való vizsgálata sem
maradt ki az elmúlt évek tudományos kutatásaiból. Czakó és Hajdu-Smahó (2014)
vizsgálata a vállalati nyitottságra irányult, Reisinger (2014) a vállalatok kapcsolati
hálóját térképezte fel. A város jövőbeli fejlődési irányait nagymértékben meghatározza a Modern Városok Program (Fekete, 2018c; Fekete, 2019), mely azonban
kevésbé érinti a szociális szektort.
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2. A GYŐRI SZOCIÁLPOLITIKA MÚLTJA ÉS JELENE
A város szociálpolitikája nem 1990-ben vette kezdetét, 1990 előtt is megfigyelhetők
voltak a települési szociális gondoskodás gyökerei, melyből néhány fontosabb
történeti mozzanatot emelek ki a teljesség igénye nélkül (460/2003. (XII.18.) GYŐR
MJV Kgy. sz. határozat). 1952-ben nyitotta meg kapuit a Jósika úti bölcsőde, 1956ben hozták létre Győrben az Anya- Csecsemő és Gyermekotthont. 1968-ban a helyi
szociális ellátórendszer első intézményeként nyílt meg a Rózsa Ferenc utcai Idősek
Klubja, ahol a következő évben megnyitotta kapuit az első idősek otthona is. 1972ben alakult meg a Területi Gondozószolgálat, míg a Kálóczy téri Idősek Otthona 1980ban került átadásra, mely évben egyúttal a szociális intézmények (Területi Gondozószolgálat, Idősek Klubjai, Idősek Otthonai) integrációjára is sor került és létrejött
egy integrált intézmény, az Egyesített Szociális Intézmény. Utóbbi intézmény keretén belül 9 év múlva kezdte működését az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona,
valamint integráltan önálló szakmai egységként a Családsegítő Szolgálat. 1982ben alakult meg a Szociális Foglalkoztató, melyet megváltozott munkaképességű
és szociálisan rászorult munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében
hoztak létre. Összefoglalva megállapítható, hogy az 1990 előtti győri szociálpolitikának meghatározó eleme a szociális védőháló kiterjesztése, a város által ellátott
szociális feladatok, szolgáltatások körének bővítése, majd integrált intézményben
való megszervezése. Az ellátott feladatok célcsoportjai az idősek, a gyermekek és
a családok, a fogyatékosok, valamint megváltozott munkaképességű, illetve szociálisan rászorult munkavállalók voltak.
1990 után a győri szociálpolitikát is alapjaiban határozta meg az a törvényalkotási folyamat, melynek keretében megalkotásra került az önkormányzati törvény
(Ötv.), ami a helyi közszolgáltatások körében a települési önkormányzat feladataként jelöli meg a szociális ellátásról való gondoskodást, melynek keretében belül
a települési önkormányzat köteles gondoskodni többek között a szociális alapellátásról. A 2011-ben megalkotott új önkormányzati törvény (Mötv.) a helyi önkormányzati feladatok körében külön megemlíti nevesítve a szociális szolgáltatások és
ellátások mellett a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat, valamint az önkormányzat közigazgatási területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását is.
A szociális ágazat meghatározó jogszabályának megalkotására 1993-ban[1]
került sor, míg 1997-ben fogadták el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt[2]. Jelenleg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet[3] hatályos, mely
rendelet megalkotását 1993-tól írja elő a szociális törvény. A győri önkormányzat által ellátott jelenleg kötelező és önként vállalt feladatok katalógusát, mely
[1] 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
[2] 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
[3] 5/2015. (II.27.) GYMJVÖ rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról
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egyúttal a győri humánszolgáltatási modell szociálpolitikai pillérjét[4] alkotja,
az alábbi 1. számú ábra tartalmazza. Az önkormányzat által ellátott feladatok
között megtaláljuk a szociális alapszolgáltatásokat, a szakosított ellátásokat,
a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, mely utóbbihoz sorolhatjuk a rendkívüli
települési támogatást, a köztemetést és gyermekétkeztetést, valamint a sokkal
inkább hatáskörként, mintsem feladatként definiálható, a jegyző hatáskörébe utalt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó
hatáskört.
1. táblázat: Győr Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok a
szociálpolitikai pillér keretében
Table 1 Compulsory and voluntary tasks performed by the Municipality of Győr within
the framework of the social policy pillar
Kötelező feladatok
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Idősek nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Nappali melegedő
Időskorúak átmeneti gondozóháza
Éjjeli menedékhely
Hajléktalan személyek átmeneti gondozóházának fenntartása
Idősek otthonának fenntartása
Hajléktalanok otthonának fenntartása
Hajléktalanok rehabilitációs otthonának fenntartása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti központ
0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Családok átmeneti ellátása
Rendkívüli települési támogatás

[4] Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a győri humánszolgáltatási modell esetében a szociális
ellátások mellett a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátását is szociálpolitikai pillérhez
tartozóként kezelem.
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Köztemetés
Nem állami vagy önkormányzati bérlakások lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek
Önkormányzati bérlakások lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek
Gyermekétkeztetés
Szünidei gyermekétkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Önként vállalt feladatok
Utcai szociális munka
Támogató szolgáltatás
Települési támogatás – lakhatási támogatás
Települési támogatás - gyógyszertámogatás
Települési támogatás – ápolási támogatás
Települési támogatás – nevelési támogatás
Települési támogatás – adósságkezelési támogatás
Idősek garzonházában ügyeleti szolgálat működtetése

Forrás: Saját szerkesztés az 1993. évi III. törvény és a 5/2015. (II.27.) GYŐRMJVÖ
rendelet alapján

3. A SZOCIÁLPOLITIKAI PILLÉR DOKUMENTUMAINAK
VIZSGÁLATA
3.1. MÓDSZERTAN
A győri szociálpolitika áttekintő általános elemzésének módszertanaként alapvetően a dokumentumelemzés, továbbá adatgyűjtés és ezen adatok elemzése szolgált. A dokumentumelemzés alapját a 2. táblázatban bemutatott szociálpolitikai
dokumentumok vizsgálata és elemzése jelentette.
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2. táblázat: A szociálpolitikai pillér dokumentumai Győrben
Table 2 Documents of social pillar in Győr
Dokumentum elnevezése

Elfogadás éve

Szolgáltatástervezési Koncepció Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

2003

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2005

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2007

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2009

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2011

Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2017)

2013

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2013

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2015

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

2017

Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023)

2018

Forrás: Saját szerkesztés

3.2. A GYŐRI SZOCIÁLIS STRATÉGIAI TERVEZÉS ELŐKÉPE
Szociális területen elmondható, hogy az 1990 és 2001 közötti időszakban helyi
szintű stratégiai tervezés gyakorlatilag nem létezett (Bói et al., 2009). Azonban
meg kell említeni, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 1995. március 29-én tárgyalta az önkormányzat a 2000-ig
szóló szociálpolitikai koncepcióját[5], mely Közgyűlés elé nem került. A dokumentum sorra veszi és bemutatja a város szociális intézményeit, azok feladatait, illetve
megfogalmazza a megoldásra váró feladatokat is. A koncepció alkotói hangsúlyozzák, hogy a város lakossága igényli a személyes gondoskodás különféle formáit,
így az önkormányzat felismerve a jelenlévő szükségleteket új ellátásokat szervezett
meg az 1993. évi szociális törvény megalkotása óta. A továbbfejlesztéshez, a magasabb szintű gondoskodáshoz elsődlegesen az intézményes háttér biztosít alapot.
A Családsegítő Szolgálat esetében megfogalmazásra kerül az egyes központok szakmai stílusának megteremtése iránti igény, melynek alkalmazkodni kell
az egyes területen jelentkező lakossági szükségletekhez. A koncepcióban előtérbe
kerül továbbá az intézmény hatékonyabb részvétele a prevenciós tevékenységekben, valamint az intézményhez tartozó Csecsemőotthonban fontos prioritásként
jelenik meg a további lehetőségek megteremtése, hogy az anyák gyermekeikkel
együtt kaphassanak segítséget.

[5] Egészségügyi és Szociálpolitikai koncepció megvitatása – Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata, 1995. március 29.
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A Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnál szükséges a meglévő struktúra finomításával a differenciált ellátás továbbfejlesztése, az intézmény egy részének rehabilitációs intézménnyé alakítása, valamint a Szolgálathoz tartozó krízislakások
további 20 lakással való bővítése.
Az idősgondozás területén megjelenik az igény egy emelt szintű otthon kialakítására. A házi segítségnyújtás keretében a város kevésbé ellátott városrészeiben – úgy,
mint Bácsa és Újváros – szükséges legalább 2–3 gondozási központ létrehozása.
Az értelmi fogyatékosok napközi otthona 25 férőhelyes, melynek bővítését
javasolja a koncepció legalább 10 fővel. A szociális étkeztetésben kitűzött cél
az étkeztetésben részesülők számának növelése, illetve az ételt elvinni nem képes
emberek számára az étkeztetés megoldása szállítással.
A helyi szociális ellátórendszerrel kapcsolatban általános feladatként jelenik
meg a helyi szabályozás folyamatos alakítása az aktualitásokhoz, a lakossági
hátralékkezelés új alternatíváinak kidolgozása, illetve egy olyan kiadvány készítése, mely segít eligazodni a helyi ellátások rendszerében. A koncepció készítői
továbbá úgy ítélik meg, hogy a város még mindig sokat költ párhuzamos ellátásokra, így szükségesnek tartják a szorosabb együttműködést a különböző intézmények és ellátási formák között. A sokoldalúbb és magasabb szintű feladatellátás érdekében át kell gondolni az ellátási szerződés vagy megállapodás keretében
történő együttműködést nem állami szereplőkkel.

3.3. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓK
A helyi szintű stratégiai tervezés szociális területen a szociális törvény 2001. évi
módosításával[6] indult el, mely az ellátási kötelezettség részeként előírta, hogy
a legalább 2 000 lakosú települési önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. A jogszabályi előírásnak megfelelően
a győri önkormányzat 2003-ban készítette el első szolgáltatástervezési koncepcióját (460/2003. (XII.18.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat) a szociális feladatok
tekintetében, mely kétévente felülvizsgálatra került. A koncepció tartalmazza[7]
a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait,
az esetleges együttműködés kereteit, az egyes ellátotti csoportok, így az idősek,
fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások
biztosításának szükségességét. A megyei jogú város koncepciója mindezeken

[6] 2001. évi LXXIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosításáról
[7] 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
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túl tartalmazza a megye területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját,
legfontosabb jellemzőit, a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók
számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, valamint a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.
A 2003 és 2017 között kétévente felülvizsgált és elfogadott nyolc Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció vizsgálatát, összehasonlítását több témakör
mentén végeztem el. Külön alfejezet foglalkozik a győri önkormányzat kötelező
és önként vállalt feladatainak ellátásával, annak változásaival; elemzés tárgyát
képezi a feladatellátásban részt vevő szereplői kör, továbbá a területet érintő
fejlesztések alapelveinek, valamint az általános és speciális célok rendszerének
vizsgálata a szociális területen.

3.3.1. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Az első témakör a város által a meghatározott időszakokban ellátott kötelező
és önként vállalt feladatokkal, valamint a kötelező feladatok közül el nem látott
feladatokkal és a releváns jogszabályi változásokkal foglalkozik[8]. A kötelező
feladatok tekintetében külön megnéztem, hogy a szolgáltatástervezési koncepciók készítésekor hány kötelező feladat ellátását írta elő a jogszabály a helyi
önkormányzat számára egy megyei jogú városban.
A 2003-as, első koncepció készítésekor 20 feladatot volt köteles ellátni
az önkormányzat, melyeket a szociális törvény írt elő, két évvel később viszont
már 27 feladat ellátásával kellett számolni, ugyanis a szociális törvényben
megjelölt feladatokon túl, már a gyermekvédelmi törvény által megjelölt
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok – így a gyermekjóléti szolgáltatás,
a gyermekjóléti központ, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona és a családok
átmeneti otthona[9] – is szerepeltek a koncepcióban. A kötelező feladatok körébe
került két ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona, hajléktalanok
otthona) fenntartása, továbbá egy rehabilitációs intézmény működtetése is
(Hajléktalan Személyek Rehabilitációs Intézménye). 2005 után a kétévenkénti
felülvizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy folyamatosan csökkent
az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok száma, így 2007-ben 26,
2009-ben 25, 2011-ben 24 kötelező feladat címzettje volt a város önkormányzata.
A kötelező feladatok csökkenő száma a jogszabályi változásokra vezethető vissza.
Egyrészt a szociális információs szolgáltatás megvalósult a Családsegítő Szolgálat
keretein belül, egyúttal 2007. január 1-jétől kikerült a kötelezően ellátandó
szolgáltatások köréből. Másrészt a támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől,

[8] A pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokkal külön fejezetben foglalkozik a koncepció,
így azokat én is külön kezelem az elemzéseim során.
[9] E feladatok már a korábbi koncepció készítésekor is az önkormányzat kötelező feladatai közé
tartoztak, de a koncepcióban nem szerepeltek.
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harmadrészt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-jétől került
ki a kötelező feladatok köréből. 2013-ra tovább csökkent az önkormányzat által
ellátandó kötelező feladatok száma 19-re, ugyanis az utcai szociális munka 2012.
január elsejével került ki a kötelező feladatok közül, 2013. január 1-jével az állam
átvette a korábban az önkormányzat által működtetett fogyatékosok átmeneti
gondozóházát, valamint szintén állami feladat lett a korábban nem biztosított
pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek átmeneti gondozóházának
működtetése. A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó és
utógondozói ellátás, mint kötelező feladat is átadásra került 2013. január 1-jével
az államnak (az Anya-, Csecsemő és Gyermekotthonnal együtt). A 2013. január 1-jei
jelentős átszervezéseket követően a szociális szolgáltatási rendszerben struktúrát
érintő változás nem történt, a kötelezően ellátandó feladatok száma nem változott
(191/2017. (XI.22.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat).
A győri önkormányzat által önként vállalt feladatok katalógusát a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciók készítésének éveiben a 3. számú táblázat
mutatja. Összességében elmondható, hogy Győr városa a vizsgált időszakban
mindvégig látott el önként vállalt feladatokat. 2003-ban három önként vállalt
feladatot látott el, melyek 2004. január 1-jétől a kötelező feladatok közé kerültek.
Gyermekvédelmi szakellátás keretében az önkormányzat több évig önként
vállalt feladatként látta el az otthont nyújtó ellátást, mely végül 2009. január
1-jétől kötelező feladat lett, majd 2013. január 1-jével állami feladat. A támogató
szolgáltatás 2009. január 1-jétől került ki a kötelező feladatok köréből, azonban
az ellátás fontosságára és a szükségletekre való tekintettel azóta is önként vállalt
feladatként kerül ellátásra a városban. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010.
január 1-jétől szintén kikerült az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai
közül, de szakmai indokoltsága miatt – mely szerint az idősek számára olyan
szolgáltatásokat kell nyújtani, ami lehetővé teszi, hogy minél tovább a saját
otthonukban maradhassanak – az önkormányzat pályázati finanszírozással
továbbra is biztosította a szolgáltatást az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményen keresztül. Azonban 2013. július 1-jétől e szolgáltatás biztosítása is
állami feladat lett, mely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatkörébe
került, aki egy feladatellátási megállapodás alapján továbbra is az önkormányzat
közreműködésével biztosítja ezt a funkciót.
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3. táblázat: Győr Önkormányzatának önként vállalt feladatai a szociálpolitikai
pillér keretében
Table 3 Voluntary tasks performed by the Municipality of Győr within the framework
of the social policy pillar

Győr MJV Önkormányzata által önként vállalt feladatok

Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció készítésének/
felülvizsgálatának éve

Idősek otthonának fenntartása
Hajléktalanok otthonának fenntartása
Hajléktalan Személyek Rehabilitációs Intézményének fenntartása

2003

Gyermekvédelmi szakellátás – otthont nyújtó ellátás
Szociális foglalkoztatás

2005

Gyermekvédelmi szakellátás – otthont nyújtó ellátás

2007

Támogató szolgáltatás

2009

Támogató szolgáltatás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2011

Utcai szociális munka
Támogató szolgáltatás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*

2013

Utcai szociális munka
Támogató szolgáltatás

2015

Utcai szociális munka
Támogató szolgáltatás

2017

Forrás: Saját szerkesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció és felülvizsgálatuk
(2003-2017) alapján

2003-ban Győr városa nyolc jogszabály által előírt kötelező feladatot nem biztosított, köztük három szociális alapellátási feladatot (közösségi pszichiátriai ellátás,
támogató szolgálat, szenvedélybetegek részére szolgáltatás nyújtása), valamint öt
szakellátási feladatot (fogyatékosok nappali, szenvedélybetegek nappali és átmeneti, valamint a pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátása). A következő
felülvizsgálati évre, 2005-re a hiányzó ellátások megvalósításában előrelépés nem
történt, hanem 10-re növekedett az ellátatlan feladatok száma, ugyanis új feladatként megjelenik az utcai szociális munka, valamint a gyermekjóléti központ
működtetése. A következő vizsgált években az ellátatlan feladatok számának folyamatos csökkenése figyelhető meg. Míg 2007-ben hat, 2009-ben négy, 2011-ben
három hiányzó ellátásról beszélhetünk, melyek hátterében a következők állapíthatóak meg: a szociális információs szolgáltatás megvalósult a Családsegítő Szolgálat
keretein belül, a támogató szolgáltatás biztosítására ellátási szerződés keretében
került sor 2007. január 1-jétől, a Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2006. január 1-jével
átalakult Gyermekjóléti Központtá. 2007. december 1-jével megkezdte működését a fogyatékossággal élők nappali és átmeneti ellátása. 2013-ban már csak egy
kötelező feladat ellátatlan Győrben, a szenvedélybetegek nappali ellátása, ugyanis
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a pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza és a szenvedélybetegek átmeneti
gondozóháza kikerül az önkormányzatok kötelező feladatai közül. A hiányzó kötelező feladat ellátására 2018-ban került sor, és a szenvedélybetegek nappali ellátását
ellátási szerződés formájában a Magyar Máltai Szeretetszolgálata Egyesület látja el
(20/2018. (II.23.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat).
4. táblázat: Győr Önkormányzata által nem ellátott, kötelező feladatok a szociális
pillér keretében
Table 4 Compulsory tasks not performed by the Municipality of Győr within the
framework of the social policy pillar
Győr MJV Önkormányzata által nem ellátott, kötelező feladatok

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
készítésének éve

Közösségi pszichiátriai ellátás
Támogató szolgálat
Szenvedélybetegek részére szolgáltatás nyújtása
Fogyatékos személyek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása

2003

Szociális információs szolgáltatás
Közösségi ellátások
Támogató szolgálat
Utcai szociális munka
Fogyatékos személyek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Gyermekjóléti központ

2005

Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása

2007

Pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza
Pszichiátriai betegek nappali ellátása (folyamatban)
Szenvedélybetegek nappali ellátása

2009

Pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza
Szenvedélybetegek nappali ellátása

2011

Szenvedélybetegek nappali ellátása

2013

Szenvedélybetegek nappali ellátása

2015

Szenvedélybetegek nappali ellátása

2017

Forrás: Saját szerkesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció és felülvizsgálatuk
(2003-2017) alapján
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Összességében fontos megjegyezni, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok
számbeli alakulásának hátterében a legmeghatározóbb, már korábban is említett
tényező az ágazati jogszabályok folyamatos változása a jogalkotó döntése alapján,
melyhez az önkormányzati feladatellátás is rugalmasan igazodott, alkalmazkodott. A 2010 utáni változások hátterében egyértelműen tetten érhető (nem csak
a szociális területen, hanem a közszolgáltatások nagyobb körét érintően is) az új
államfilozófia, melynek középpontjában az állami szerepvállalás növekedése áll,
ami szolgáltatásszervezési centralizációval párosul.
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban fontos
kiemelni, hogy meghatározó tényezőként a felismert helyi igények és szükségletek
kielégítése azonosítható, melyhez a gazdasági ereje lévén az önkormányzat saját
forrást is tudott rendelni, de itt minden esetben politikai döntésről beszélhetünk,
ami nem ad lehetőséget a tudományos elemzésre. Jó győri gyakorlatként azonosítható, hogy a vizsgált időszakban az önkormányzat szerepvállalása a szociális
területen nem csupán arra irányult, hogy az ágazati jogszabályban előírt, kötelező
feladatokat biztosítsa a lakosai számára, hanem mindvégig meghatározó volt, hogy
önként vállalt feladatokat is ellátott, mindezzel szélesebb helyi lakossági igényeket kielégítve. Mindez azt is jelentette, hogy ezen feladatok finanszírozását szintén az önkormányzat biztosította, amivel anyagi téren is komoly helyi szerepvállalást tanúsított és egyben utal a szociálpolitika meghatározó helyére, szerepére
a városi szakpolitikák sorában. Az önkormányzat által jogszabályban előírt, de nem
ellátott feladatokat tekintve szintén egy pozitív fejlődés figyelhető meg a vizsgált
időszakban, hiszen folyamatosan csökken az el nem látott feladatok száma, 2018ban az utolsó, hiányzó feladat is ellátásra került a városban. Mindenesetre további
vizsgálódások érdekes témája lehetne, hogy egy a szociális területen széleskörű
szerepvállalást felmutató önkormányzat esetében milyen okok állnak a mögött,
hogy egyes, jogszabály által előírt szociális feladatokat miért nem tudott biztosítani.

3.3.2. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁSBAN RÉSZTVEVŐ
SZEREPLŐI KÖR
A második témakör, melynek mentén vizsgálódtam a koncepciókat alapul véve,
az önkormányzati feladatellátásban részt vevő szereplői kör. Győr város önkormányzata a törvényben előírt kötelezettségének döntő részben saját fenntartású
intézményein keresztül tesz eleget. Az intézmények három nagy tevékenységi
mezőt ölelnek fel, az egészségügyi, a szociális és a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás feladatrendszerét. Az intézmények strukturális együttlétének okait
az alábbi pontokban lehet megfogalmazni (460/2003. (XII.18.) GYŐR MJV Kgy.
sz. határozat):
• a hagyományok erőssége,
• az ágazati szellemiség meghatározó jelenléte,
• az alapellátások együttműködése, esetenként integrált keretek közötti megszervezése,
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•
•
•
•

a humán források jobb kihasználása,
a szakmaközi helyzetek átgondoltabb megoldása,
a pályázati források összefogása, a támogatott projektek egymásra épülése,
a lehetséges modell-kísérletek magas szintű kimunkálása és az eredmények
nyomon követése.

Az alábbiakban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásban szerepet vállaló intézményi háttér és annak változásai kerülnek bemutatásra és elemzésre.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Az intézmény jogelődjének, az Egyesített Szociális Intézménynek az alapítására 1980-ban került sor, mellyel az országban elsők között jött létre szociális ellátások biztosítására integrált intézmény (Ráczné, 2005). Az intézmény
az évek folyamán folyamatosan bővült, átalakult, az idősellátás mellett volt olyan
időszak, hogy feladatai közé tartozott a bölcsődék, a családsegítő központok
működtetése, de tevékeny szerepet vállalt a hajléktalanok ellátásában is. 2005.
január 1-jével az Egészségügyi Alapellátás intézménybe való integrálására került
sor, mely révén napjainkban is az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el a városi egészségügyi alapellátás feladatait (475/2004. (XI.25.)
GYŐR MJV Kgy. sz. határozat). Az intézmény a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, differenciált szakmai munkával látja el
a város idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási és szakellátási,
továbbá a fogyatékos személyek ellátásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat. Az intézmény Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek és fogyatékosok
nappali ellátását. Az alapszolgáltatások megszervezése és irányítása gondozási
központokon keresztül valósul meg, minden központ meghatározott ellátási
területtel rendelkezik. A nappali ellátás keretében az intézmény működteti
a Fogyatékosok Napközi Otthonát és 12 idősek klubját. Az Otthon utcai idősek
klubjának bővítése és átalakítása révén 28 fő ellátására alkalmas demens centrum
kezdte meg működését 2017-ben. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ahogy
korábban már írtam, 2013. július 1-jétől nem önkormányzati feladat, azonban
feladatellátási megállapodás keretében továbbra is az intézményen keresztül
kerül biztosításra Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén és Abda, Bőny,
Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény,
Kunsziget, Mezőörs, Pér, Rétalap, Vámosszabadi települések közigazgatási
területén. A szakosított ellátások keretében az intézmény a város négy pontján
biztosít idősek számára tartós bentlakásos és két helyszínen átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátást.
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Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
A győri hajléktalan ellátás a kezdeti időszakban a Családsegítő Szolgálat keretein
belül folyt (Polgár–Kálé, 2012). A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, mint önálló
intézmény 1994. január 1-jével kezdte meg működését és látja el Győr közigazgatási
területén élő hajléktalan személyeket. Az intézmény az ellátás javítása érdekében
az országban elsőként alakított ki saját, speciális igényeket kielégítő orvosi
rendelőt, ahol háziorvosi, pszichiátriai és bőrgyógyászati szolgáltatások vehetők
igénybe (460/2003. (XII.18.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat). Ma az intézmény
a következő szociális szolgáltatásokat biztosítja:
•
•
•
•
•
•
•
•

szociális étkeztetés,
népkonyha,
hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok átmeneti ellátása,
hajléktalanok rehabilitációs ellátása,
ápolást-gondozást nyújtó hajléktalanok otthona,
orvosi ellátás,
időszakos éjjeli menedékhely.

Ma már az intézmény keretein belül működik a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, időleges tartózkodását, szociális és mentális gondozását biztosító
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, mely 1992-ben nyílt meg. A hajléktalan ellátás 1997-ben bővült a Hajléktalanok Otthona és a Hajléktalanok Rehabilitációs
Otthona megnyitásával. Míg az előbbi szolgáltatás egy tartós bentlakásos ellátás, idős, illetve beteg embereknek nyújt ápolást és gondozást, addig az utóbbi
az aktív, munkaképes korú, egészségi, pszichés és szociális állapotában visszafordítható módon károsodott hajléktalan személyek elhelyezését szolgálja, ahol
a komplex rehabilitációs program 3–5 év alatt zajlik le és a program fontos részét
képezi az ellátottak munka világába való visszavezetése.
Család- és Gyermekjóléti Központ
A családsegítés egy családcentrikus, rendszerszemléletű személyes gondoskodási
forma, melynek ellátására Győr városában 1989-ben jött létre a Családsegítő
Szolgálat, az Egyesített Szociális Intézményhez integráltan, önálló szakmai
egységként. A Családsegítő Szolgálat 1992-ben alakult önálló gazdálkodással és
bérgazdálkodással rendelkező költségvetési intézménnyé, ekkor még integrált
részeként működött az anya-, csecsemő és gyermekotthoni ellátás, mely végül
1996-ban vált ki az intézményből. 1997-től a szolgálat keretei között működik
a gyermekjóléti szolgáltatás is (327/2011. (XII.16.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat).
2006. január 1. óta pedig Gyermekjóléti Központként látja el feladatait. 2015-ben
zajlottak le a legutóbbi változások, melynek eredményeképpen 2016. január elsejétől
Család- és Gyermekjóléti Központként működik az intézmény (212/2015. (XI.13.)
GYŐR MJV Kgy. sz. határozat), mely Győr városában élőknek alapszolgáltatást
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nyújt, valamint járásközponti szerepet tölt be a gyermekek védelembe vételével
kapcsolatos hatósági munka tervezése, a gyámhivatallal való kapcsolattartás
és a speciális szolgáltatások területén. Az intézmény feladatellátása három
részre strukturálódik. A klasszikus családsegítést, valamint a gyermekvédelmi
alapszolgáltatási feladatokat az Alapszolgáltatási Csoport családsegítői végzik.
A Hatósági Csoporthoz tartozó esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodáshoz
kapcsolódó, hatósági intézkedést megelőző és követő segítő, valamint koordináló
tevékenységet végzik. A Speciális Csoport tanácsadói célorientált problémamegoldó
tevékenységet folytatnak interperszonális segítségnyújtás formájában.
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 1998. január 1-jével vált ki az Egyesített
Szociális Intézményből és kezdte meg munkáját önálló intézményként. A bölcsőde
a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását biztosító
intézmény. Az intézményhálózat jelenleg 13 bölcsődén keresztül látja el feladatát
Győr közigazgatási területén, valamint ellátása kiterjed 26 Győr környéki község
közigazgatási területére is.
Az önkormányzat saját intézménye általi feladatellátás erősségeként kiemelhetjük az önkormányzati tapasztalatokat az intézményi struktúra létrehozásában, működtetésében, az intézményi költségvetés megállapításával a stabilitás
biztosítását, valamint az önkormányzatnál évek alatt felhalmozódott szakmai
tőkét (460/2003. (XII.18.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat).
A szociális törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt
működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi
önkormányzattól vagy társulástól történő átvállalásról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet.
Jelenleg Győr város önkormányzata az 5. táblázatban megjelölt szervezetekkel
rendelkezik ellátási szerződéssel. Az ellátott feladatok tekintetében fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat kötelező feladatai közé a fogyatékos személyek
nappali ellátása, a gyermekek és családok átmeneti ellátása, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátása tartozik,
a többi önként vállalt feladat.
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5. táblázat: Győr Önkormányzatának ellátási szerződéssel ellátott feladatai a szociális
pillér keretében
Table 5 Tasks of the Municipality of Győr with a supply contract within the social pillar
Szervezet megnevezése

Ellátott feladat

Feladatellátás kezdete

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Halmozottan fogyatékos
személyek nappali ellátása

2000. március 1.

Szent Cirill és Method Alapítvány

Gyermekek és családok
átmeneti ellátása

2001. február 1.

„Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány

Idősek garzonházában
ügyeleti szolgálat
működtetése

2003. október 1.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Támogató szolgáltatás

2007. január 1.

Segítőház Alapítvány

Utcai szociális munka

2008. január 1.

Baptista Szeretetszolgálat

Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

2010. június 15.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szenvedélybetegek nappali
ellátása

2018. május 2.

Forrás: Saját szerkesztés a 191/2017. (XI.22.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat és a 20/2018.
(II.23.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat alapján

A koncepciókban továbbá kihangsúlyozásra került, hogy a városban szép
számban működnek egyházi és nem állami fenntartók, melyeknek többsége nagy
hagyományokkal és szakmai tapasztalatokkal rendelkezik (460/2003. (XII.18.)
GYŐR MJV Kgy. sz. határozat). A város fontosnak tartja a civil szervezetekkel való
együttműködést és számít a civilek közreműködésére, ugyanis ezáltal erősödik
a szociális szolgáltatások területén a civil kontroll és a civilek szerepvállalása is
hozzá tud járulni a város lakosságának közérzetjavításához[10]. A civil szervezetekkel való együttműködés a jövőben is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon,
hiszen a szervezetek, amelyekkel ellátási szerződése van az önkormányzatnak,
beigazolták szakmai felkészültségüket a feladat ellátására, továbbá a civilek
nagyon sokat segítenek az önkéntes munka keretében a lakosság érdekérvényesítő tevékenységének javításában is (346/2007. (XII.6.) GYŐRMJVÖ Kgy. sz.
határozat). A civilekkel, egyházakkal való együttműködés fontos fóruma a Szociálpolitikai Kerekasztal, melyet az önkormányzat különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának
folyamatos figyelemmel kísérésére működtet (5/2015. (II.27.) GYŐRMJVÖ rendelet) és melynek tagja a szociális intézményt működtető fenntartók képviselőin túl
minden olyan szereplő is, aki a város területén szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a lakosságnak.

[10] 421/2005. (XII.8.) GYŐRMJVÖ Kgy. sz. határozat - Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
felülvizsgálata
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Összegezve megállapítható, hogy Győr város szociális feladatainak biztosításában
többnyire az önkormányzat által fenntartott intézmények vesznek részt, szám
szerint négy intézmény. Azonban a kutatási kérdésben megfogalmazott partneri
együttműködés jegyében fontos kiemelni, hogy hét feladat tekintetében a mai napig
a nem közszektorbeli szereplők tevékenysége is megfigyelhető, mind civil, mind
egyházi oldalról. Mindez azért is kiemelendő és jó, működő helyi gyakorlatként
azonosítható, mivel a 2010 utáni államfilozófia az állami, önkormányzati feladatok
kiszervezését nem igazán támogatta, inkább egyfajta „visszaszervezési” folyamatot indított el. A jól működő győri szociális ellátórendszer egyik kulcselemeként
a Szociálpolitikai kerekasztalt kell kiemelni, mely megfelelő fórumot biztosít mind
a feladatellátásban résztvevők, mind a kapcsolódó ágazatok számára a hatékony
párbeszédre.

3.3.3. FEJLESZTÉSEK ALAPELVEI
Harmadik témakör a területet érintő fejlesztési elképzések elemzése, melyek során
azt elemeztem, hogy milyen irányvonalak, alapelvek húzódtak meg a fejlesztési
tervek összeállítása mögött. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a fejlesztési
terveket alapvetően meghatározták a helyi szükségletek, a törvényi előírások és
az önkormányzat tehervállalási képessége, mely a 2003-2009 között készült
koncepciókban közvetlenül meg is jelennek, külön kihangsúlyozásra kerülnek,
míg a 2011 és 2017 közötti koncepciók közvetve utalnak ezen alapelvek fontosságára. A 2013-as koncepció a konkrét fejlesztési tervek táblázatában az önkormányzat tehervállalási képessége tekintetében utal többek között új épületszárny
építésére a hajléktalan személyek átmeneti ellátásával kapcsolatban, az idősek
számára tartós bennlakást biztosító (Kálóczy téri) intézmény bővítésére vagy
éppen a Gyermekjóléti Központ új telephelyének kialakítására (277/2013. (XII.20.)
GYŐR MJV Kgy. sz. határozat). A 2015-ös koncepcióban a helyi szükségletek alapelv fontossága jelenik meg például a demens centrum kialakítása vagy a különböző bölcsődei fejlesztések kapcsán (213/2015. (XI.13.) GYŐR MJV Kgy. Sz. határozat), mely utóbbi határozottan tetten érhető a 2017-es koncepcióban (191/2017.
(XI.22.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat) is. A vizsgált időszakban megvalósult
fejlesztések alapján elmondható, hogy mindhárom alapelv valódi célként kísérte
végig a győri a szociálpolitikát és súlyuk, szerepük nem csökkent.
Az alapelvek mellett fontos továbbá kiemelni az ellátórendszer szerkezetének
(az 1990-es állapottól való) jelentős változását is, mely egyrészt jelenti azt, hogy
egyre inkább az egyes célcsoportokra való specializálódás, másrészt az egyre
szerteágazóbb, differenciáltabb ellátás nyújtása figyelhető meg.
Rendezési elvként a 2003-as koncepció az alábbi alapelveket fogalmazta meg,
mely a 2005-os dokumentum is megtartott:
• elsődleges a kötelező feladatok megvalósítása,
• az alapellátási feladatok ellátásának teljes lefedettsége,
• a jelentkező szükségletek nagyságrendje,
T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 2 7 7-3 0 9

2 95

• a város területén a szociális ellátásban résztvevő minden szereplő (önkormányzati, nem állami és egyházi fenntartók) tevékenységeinek és jövőbeni
terveinek figyelembevétele.
A 2007-ben elfogadott dokumentum kiegészítette és tovább bővítette a rendezési elvek körét a következőkkel:
• több ellátási formát is nélkülöző célcsoportok szükségleteinek enyhítése,
• a városban működő civilek terveinek figyelembevétele mellett, már a velük
való együttműködés fejlesztésére való törekvés jelenik meg hangsúlyosan,
• a meglévő intézmények személyi és tárgyi feltételeinek fokozatos megteremtése,
• források ésszerű felhasználása a problémák tartós megoldása érdekében.
A 2009-es koncepció a korábbihoz csupán egy új elemet illesztett, mégpedig
a kistérségi feladatok ellátásának segítését. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
2005-ben jött létre, hogy több közszolgáltatási feladatot közösen lássanak el a települések. A gyermekjóléti feladatokat a társulás 2007-től saját intézményekkel, két
mikro-központtal és Győr Város intézményén keresztül látja el. A szociális alapszolgáltatási feladatok körében a kiegészítő normatíva igényléséhez három alapszolgáltatási feladat ellátása volt kötelező, melyek biztosítására 2009 évtől került
sor az alábbi feladatok formájában: fogyatékosok nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (408/2009. (XII.7.) GYŐR MJV Kgy.
sz. határozat - Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata).
Annak alátámasztásaként, hogy a rendezési alapelvek nem csupán a koncepciók szintjén léteztek, a teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni néhány intézkedést, elemet a győri szociálpolitika vizsgált éveiből. Fontos hangsúlyozni, hogy
a koncepciókban tervezett feladatok közül több, a lakossági szükségletekre válaszoló szolgáltatást sikerült megvalósítani. A megvalósult feladatok elsősorban
alacsony működési költségű alapellátási/alapszolgáltatási feladatok voltak, melyek
egyúttal megfelelő és hatékony segítséget nyújtanak a rászorulóknak a lakókörnyezetükben. 2006-ban például megvalósult a szociális információs szolgáltatás
nyújtása, elkezdte tevékenységét a Gyermekjóléti Központ és az idősek otthonában egy intenzív gondozási részlegen elkezdődött 30 fő demens idős ellátása.
A civilekkel való együttműködés jegyében 2007-ben ellátási szerződés megkötésére került sor a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, mely által 60 fogyatékos
személy számára bővült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint szintén
velük együttműködve elindult a támogató szolgálat a városban. Ebben az évben
kezdte meg működését a fogyatékkal élők nappali és átmeneti ellátását biztosító
intézmény is. 2008-ban 500 készülékkel bővült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a személyi feltételeket tekintve 22 fő szociális gondozóval és
7 fő szociális segítővel a házi segítségnyújtás. A civil együttműködés jegyében
ebben az évben indította el a Segítőház alapítvány az utcai szociális munka szolgáltatását, valamint a Baptista Szeretetszolgálat a pszichiátriai betegek nappali
ellátását. 2009-ben a meglévő intézmények bővítése jegyében sor került az idősek
átmeneti ellátásának, valamint a bölcsődei ellátásnak a bővítésére.
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A 2011-es koncepciótól kezdve a rendezési alapelvek nem nevesítve, hanem
a fejlesztési tervek táblában konkrét intézkedések, fejlesztések formájában jelennek meg, melyek tekintetében szintén egyértelműen elmondható, hogy nem csak
„papíron léteztek”, hanem a gyakorlatban is megvalósuló elvekről beszélhetünk.

3.3.4. ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK RENDSZERE
A koncepció készítői minden esetben egy jövőképet is megfogalmaztak, melynek
keretében kialakításra került a város szociális ellátásának általános célrendszere
is, melyek szintén vizsgálódásaim részét képezték. A célrendszer 2003-as összeállítása során a korábbi években szem előtt tartott fő irányok sem merültek feledésbe, melyek a következők (460/2003. (XII.18.) GYŐR MJV Kgy. sz. határozat):
• meglévő intézmények tárgyi és személyi feltételeinek fokozatos megteremtése,
• jogszabályi előírásoknak való megfelelés,
• a városban felmerülő lakossági szükségletek kielégítése az egyes célcsoportok speciális igényeihez igazodva a szükségletek és szolgáltatások egyensúlyának megteremtésével,
• együttműködések fejlesztése, hálózatok építése, külön hangsúllyal
a szakmák, ágazatok (szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási)
közötti együttműködésre,
• források ésszerű felhasználása,
• szociális szolgáltatások korszerűsítése,
• ellátások színvonalának megőrzése,
• feladatok, funkciók összehangolása (főként a személyes szolgáltatást nyújtó,
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti területeken),
• hatékony szociális védelmi rendszer működtetése, mely hatékony segítséget
tud nyújtani,
• egyénre szabott, emberközeli, korszerű szolgáltatások a lakókörnyezetben.
Az első három általános cél átfedést mutat a fejlesztéseknél megjelölt alapelvekkel. A 2005-ös koncepció újdonsága, hogy az általános célok között említi
a lakossággal való rendszeres kommunikációt és a lakosság tájékoztatását,
a pályázati források igénybevételét, valamint egy hatékony menedzsment iránti
igényt a szociális területen, mely utóbbi a Szociálpolitikai Kerekasztal formájában valósul meg. 2007-től az összes koncepciót végigkíséri az ágazati jogszabályi
környezethez való alkalmazkodás, mint általános cél, valamint ekkor jelenik meg
a médiákkal való rendszeres kapcsolattartás is, melynek alapvető célja a gyors és
közérthető tájékoztatás az egyes ellátásokhoz való hozzáférés feltételeiről. 2007től kezdve napjainkig az általános célrendszer állandósult, elemei nem változtak,
ami jó alapot biztosított a győri szociálpolitika egyenletes fejlődésének. Egyedül
2015-ben került egy új cél a korábbiak mellé, a meglevő szolgáltatások jelenlegi,
magas szintű működtetése mellett az ellátási színvonal emelésére is külön hangsúly került (213/2015. (XI.13.) GYŐR MJV Kgy. Sz. határozat – Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata).
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A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotói a jövőképben specifikus
célokat is megfogalmaztak az alábbi három területre fókuszálva, melyeket a legrészletesebben a 2003-as koncepció tartalmazza:
1. Minőségfejlesztés
A minőségfejlesztés egyik része a szellemi erőforrás-fejlesztés, ami több elemre
bontható. Egyrészt arra, hogy a minőségi munkavégzés fontos feltétele, hogy
az intézményrendszerben dolgozók megfelelő körülmények között tudják ellátni
szakmai feladataikat. Másrészt, a minőségi feladatellátás további alapfeltétele,
hogy az intézményben dolgozók a jogszabályi követelményeknek megfelelő
szakképzettséggel rendelkezzenek. Ide szorosan kapcsolódik a képzési rendszer,
melynek keretein belül három hangsúlyos területet emelhetünk ki. Az iskolarendszerű képzések esetében kiemelten fontos a szoros együttműködés a képző és
a szolgáltató intézmények között, hiszen így lehetséges, hogy az intézmények
a gyakorlati képzés megfelelő terepeivé válhassanak. A nem iskolarendszerű
képzéseken – tanfolyamokon, szakmai tanácskozásokon, szakmai műhelyeken –
való részvétel esetében kiemelten fontos, hogy az intézmények dolgozói ne csak
hallgatóként vegyenek részt, hanem aktív módon közreműködhessenek a város
szociális ellátásainak, jó gyakorlatainak bemutatásában. A harmadik csoportot a belső képzések jelentik, melyek alatt az intézmény szakmai munkájához
szorosan kötődő elméleti és gyakorlati módszerek kimunkálását, továbbfejlesztését, valamint a város különböző intézményeiben azonos munkakörben dolgozók
tapasztalatcseréjét hivatottak segíteni.
A minőségfejlesztés másik része az ágazati információs rendszer kiépítése,
melynek célja az egyenletes fejlődés biztosítása, a részterületek fejlődési irányainak meghatározása és ezáltal a szociális ellátórendszer átláthatóvá tétele. Két
színteret kell itt megemlíteni, a szakmai színteret (szolgáltatók) és a lakossági
színteret (szolgáltatást igénybe vevők). A szolgáltatást igénybe vevők folyamatos
informálása lehetővé teszi, hogy mindenki a neki legmegfelelőbb szolgáltatást
vegye igénybe, az alábbi információforrások segítségével: média, kiadványok és
internet. A szakmai körök megfelelő informáltsága biztosítható a társintézményekkel való kapcsolattartás, a különböző képzéseken való részvétel és a szakmai anyagok publikálása révén.
A harmadik terület a szükségletfelmérés, ahol kiemelt jelentőségű az adatgyűjtés és feldolgozás módszereinek helyes megválasztása és elemzése, amin keresztül
lehetséges egy lakossági igényeket kielégítő és a változásokra legrugalmasabban
reagáló olyan szolgáltató rendszer kialakítása, mely hatékonyan szolgálja a területi
lefedettség egyenlőtlenségeinek mérséklését is.
A 2005-ös dokumentum a szociális területen dolgozó humán erőforrás fejlesztését, a képző intézményekkel való szoros együttműködést és a gyakorlatban bevált,
szakmában hasznosítható módszerek közreadását hangsúlyozza ki, míg a többi
koncepció állandó elemként a folyamatos szakmai képzést jelöli meg, mely szerint
az ágazathoz tartozó szakemberek képzése és önképzése elemi feltétele és egyben
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biztosítéka is annak, hogy a szakmával kapcsolatos kihívásoknak optimális módon
lehessen megfelelni.
2. A helyi partnerség, a civil szférával való kapcsolat erősítése
Kulcsfontosságú célról van szó. A civil szférával való valódi párbeszédre helyezi
a hangsúlyt, ami kiterjed a célszerű feladat- és munkamegosztásra a döntések
előkészítése és végrehajtása során, valamint a városi szociálpolitika (ki)alakításában komoly erőforrásként való részvételre.
Ez a speciális cél konkrétan nevesítve a 2003-as dokumentumban található
meg, valamint a 2017-es dokumentumban a civil és egyházi fenntartókkal való
folyamatos kapcsolattartás formájában, ugyanis a nem állami fenntartók szerves
részét képezik a város szociális ellátórendszerének. A korrekt, segítő együttműködés biztosítja a hatékony feladatellátást. A köztes dokumentumokban e speciális cél a különböző civil szereplőkkel való konkrét együttműködések, valamint
a Szociálpolitikai Kerekasztal formájában érhető tetten.
3. A pályázatokon való részvétel hatékonyságának fokozása
A pályázatokon való részvétel mint prioritás szintén nem új elem, specifikus célok
között való megjelenését indokolja, hogy a minőségi feladatellátás, eredményesség és hatékonyság növelése érdekében szükséges az anyagi erőforrások minél
szélesebb körű felkutatása és hasznosítása.
A pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása egyúttal megjelenik az általános célok között is, így 2005-től minden koncepciónak szerves tartalmi és megvalósult fejlesztések általi gyakorlati eleme is.
Összességében elmondható, hogy a koncepciók általános és a specifikus
célrendszerét már a 2003-as koncepció megfogalmazta és gyakorlatilag kisebb
módosításokkal napjainkig meghatározó és aktuális célok a szakterület jövőképét
illetően. A vizsgált célok viszonylagos állandósága jó alapul tudott szolgálni a győri
szociálpolitika folyamatos és egyenletes fejlődéséhez, nem volt szükség az állandó
irányváltásra, hanem tudatosan, tervezetten lehetett haladni az előre megfogalmazott fejlődési pályán. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy mindebben az „állandóságban” a helyi szociálpolitika a változó környezethez, változó igényekhez is
rugalmasan tudott alkalmazkodni.

3.4. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció több ponton is szorosan kapcsolódik Győr Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (a továbbiakban: HEP), annak céljaihoz, fejlesztési irányaihoz. Az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2011. december 22-étől hatályos 31. §-a értelmében, a települési önkormányzatoknak ötévente
öt évre szóló települési, helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia, amelyet
kétévente át kell tekinteni és módosulás esetén felülvizsgálni szükséges. A HEP
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célja a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, életkörülményeinek javítása és társadalmi részvételének biztosítása.
Két dokumentum képezte vizsgálataim tárgyát, egyrészt a 2013-2017-es időszakra,
másrészt a 2018-2023-as időszakra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program. A két
program és egyúttal a két időszak közötti változásokat három, mindkét dokumentumban megtalálható közös szempont alapján hasonlítottam össze. Elemeztem a vizsgált
célcsoportok számának alakulását, a célcsoportonként megfogalmazott problématerületeket, valamint a megfogalmazott problémákra reagáló célcsoportonkénti intézkedési terveket.
Az első szempont a célcsoportok vizsgálata volt. A 2013-ban készült HEP a városban hét esélyegyenlőségi csoportot vizsgált:
• nők,
• mélyszegénységben élők, romák,
• fogyatékossággal élő emberek,
• hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
• idősek,
• pszichiátriai betegek,
• szenvedélybetegek.
A 2018-ban elfogadott program már csak öt esélyegyenlőségi csoport vizsgálatára terjedt ki, nem tért ki a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek csoportjára, továbbá a gyermekeket tekintve a korábbi HEP-től eltérően külön foglalkozott
a szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élők gyermekek; a hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermekek; a fogyatékossággal élők gyermekek, valamint a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek/tanulók vizsgálatával.
Az egyes célcsoportok tekintetében sor került a problémák, a probléma területek azonosítására, mely közös elem mindkét dokumentumban, így ez adja a második elemzési szempontomat, mely során azt néztem meg, hogy a két dokumentum
közötti időszak távlatában e problémák állandósultak-e, illetve jelentkeztek-e új problémák az egyes célcsoportoknál.
A nők, mint esélyegyenlőségi célcsoport esetében 2013-ban három nagy problématerület azonosítható. Az első nagy csoport a munkaerőpiaci problémákat tartalmazza, mely körben elsősorban a részmunkaidős, távmunkát biztosító állások, illetve
a családbarát munkahelyek alacsony száma és a foglalkoztatási szegregáció emelhető
ki az országos tendenciákhoz hasonlóan. A második nagy problémacsoport a családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos kérdéseket foglalja össze, így a gyermek születése előtti információhiányt; a gyermek születése utáni időhiány és lelki
megterheltség, ami családi konfliktusok forrása lehet; a férfiak, az apák bevonásának
hiányosságai a gyermek körüli teendők ellátásába és a munkahelyre való visszatérés
problémái, ami a későbbiekben anyagi problémák forrása lehet. A harmadik problématerület a nők elleni erőszakkal kapcsolatos. A 2018-as dokumentumban megfogalmazott négy problématerület került azonosításra, melyek közül három már 2013-ban
is megjelent. A munkaerőpiaci kérdésben megoldandó feladat a nők esetében a belső
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migráció és a bérezésben jelentkező különbségek kezelése. A második problémacsoport az információhiányhoz kapcsolható, mely területen számos előrelépés történt
és Győrben nagyszámú, ingyenes program áll a célcsoport rendelkezésére, azonban
nehéz bevonni és mozgósítani a célcsoport tagjait. A harmadik, továbbra is fennálló
probléma a nőkkel szembeni erőszak és bántalmazás. Negyedik, új problémaként
került azonosításra a lakhatás megoldása.
A romák és mélyszegénységben élők esetében 2013-ban feltárt problémákat hat
csoportba foglalhatjuk. Az első és egyúttal fokozottan jelentkező problématerület
a foglalkoztatás, melynek hátterében számos terület problémáit is szükséges megjeleníteni, többek között kedvezőtlen munkaerőpiaci esélyek, alacsony iskolai végzettség, kedvezőtlen jövedelmi viszonyok, oktatáshoz, tanuláshoz való kedvezőtlen
viszony. Külön problématerületként azonosítható a lakhatás, valamint az egészségi
állapot. Negyedik terület a párbeszéd hiánya, mely nem csak roma és nem roma,
hanem romák egymás közötti viszonylatában is értelmezendő. Ötödik problématerület az együttműködés, kooperáció hiányát foglalja magába a romákkal (is) foglalkozó
területeken dolgozó szakemberek között. Azonosítható egy hatodik problématerület, amely inkább személyes attitűdöket foglal magába, így a felelősség, a jogtudatosság hiánya vagy éppen a többségi társadalom előítélete. E problématerületekhez
képest a 2018-as dokumentum több ponton kapcsolódó, gyakorlatilag változatlan
problématerületeket fogalmazott meg, az alábbi négy elem formájában: 1. felerősödő
drogfogyasztás és az oktatás/munka világába való beilleszkedés problémái, 2. szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályai, problémái, 3. intézmények közötti információáramlás hiányosságai és 4. alulfoglalkoztatás.
A fogyatékossággal élők célcsoportjával kapcsolatban hét problématerület
került azonosításra 2013-ban: információáramlás és együttműködés hiánya, társadalmi érzékenyítés, foglalkoztatás, akadálymentesítés, korai fejlesztés hiánya,
lakhatás, illetve a látássérült és hallássérült emberek részéről tapasztalt hiányosságok. 2018-ra a problémák kevésbé változtak, illetve oldódtak meg, hiszen
ugyanúgy megtaláljuk a problématérképen az érintett célcsoport információhiányát az ellátásokról, lehetőségekről; a munkaerőpiacra való nehezített bekerülést;
az akadálymentesítés továbbra is fennálló problémáit; továbbá új problématerületként került megnevezésre a nappali ellátásra való egyre nagyobb igény, illetve
az idősebb sérültek családban való gondozása.
A gyermekek célcsoportját elemezve fontos kiemelni, hogy míg a 2013-as program kifejezetten csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel
foglalkozott, addig a 2018-as dokumentum tágabb kontextusban, a gyermekek
helyzetével foglalkozik. A korábbi dokumentumban (2013) alapproblémaként
jelentkezett a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében
az empirikus, átfogó adatok hiánya. Igényként jelentkezett a célcsoporttal foglalkozó szervezetek munkájának összehangolásának, együttműködésének megteremtése. A harmadik problémacsoport a szabadidős és átfogó prevenciós programok, a kommunikáció és a közösségi helyek hiányát fogja csokorba, míg külön
problémaként jelentkezett a szenvedélybetegségek növekvő aránya a célcsoporT ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 2 7 7-3 0 9
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ton belül. A 2018-as problématerületek szorosan kapcsolódnak a korábbiakhoz,
így megjelenik közöttük a gyermek- és ifjúsági közösségi terek hiánya, valamint
a Győr-Újvárosi gyermekek és fiatalok nagymértékű droghasználata. Mindezek
mellett „új” problémaként került azonosításra az autista, SNI-s és BTM-s[11] gyermekek és fiatalok növekvő száma.
Az idősek célcsoportjával kapcsolatban 2015-ben alapvetően csupán két
problémakör került azonosításra: egyrészt a bentlakásos ellátás iránti folyamatosan növekvő igény és a várakozók számának problematikája, másrészt az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény klubrendszerének és többi szervezeti
egységének tárgyi fejlesztései iránti igény. 2018-as problématerületek egy ponton
nem mutatnak pozitív irányú változást, mégpedig a bentlakásos férőhelyszám
bővítése kérdéskörében, mely már hangsúlyosan jelentkezik a demens idősek
ellátásával kapcsolatban is. Azonosításra került továbbá a saját otthonban, önálló
életvitelt segítő szolgáltatások bővítésének igénye is, valamint az idősek foglalkoztatásával kapcsolatos információk hiánya. Egyre súlyosabb problémát jelent
a szakképzett szakemberek hiánya, valamint megfogalmazásra került egy 200 főt
befogadni képes közösségi hely iránti igény és a túltelített háziorvosi praxisok
problémája is.
Harmadik vizsgálati szempontként mindkét program esetében a célcsoportonkénti intézkedési tervet dolgoztam fel.
Röviden összefoglalva megállapítható, hogy a két vizsgált helyi esélyegyenlőségi programban számos területen ugyanazon problémák fennállása figyelhető
meg öt év távlatában is. Így például a romák és mélyszegénységben élők körében
egy mentorhálózat kiépítése iránti igény, a nők esetében az információ és a programok eljuttatásának javítása, a munkaerőpiaci problémák megoldása, valamint
a nők elleni erőszak kérdésköre. Új elemként, új problémaként jelenik viszont
meg a 2018-as dokumentumban többek között a romák droghasználatának csökkentését ösztönző programok kidolgozása, valamint egy interprofesszionális
jelzőrendszer kiépítése. A gyermekek körében szintén fontos elem a droghasználat csökkentése, valamint a speciális igényű gyermekek számára integrált nevelési programok biztosítása. A nők esetében új igényként jelenik meg a lakhatási

[11] A 2011. évi CXC. törvény alapján SNI-s gyermek alatt azt a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermeket, tanulót értjük, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
BTM-es gyermek az a különleges bánásmódot igénylő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített
vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
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biztonság növelése, míg az időseknél a demens centrum kialakítása. A fogyatékos emberek körében pedig a nappali ellátás bővítésének igényéről és további
akadálymentesítések szükségességéről beszélhetünk. Az intézkedések részletes
listája megtalálható a mellékletben.

4. ÖSSZEGZÉS
A tanulmányban célként tűztem ki, hogy Győr város szociálpolitikájának 1990-től
napjainkig tartó fejlődési ívét, prioritásait, legfontosabb jellemzőit, jó gyakorlatait
vizsgálom, egy átfogó elemzés részeként. A cél elérése érdekében szakpolitikai
dokumentumok két típusát vettem alapul az elemzésekben, melyek segítségével
a megfogalmazott kutatási kérdésekre kerestem és kaptam választ.
A győri humánszolgáltatási modell kétségkívül legmeghatározóbb és legkiterjedtebb eleme a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokat
magába foglaló szociálpolitikai pillér. Bár egészen 1952-ig nyúlnak vissza a települési gondoskodás gyökerei a városban, igazi fejlődés a helyi szociálpolitikában
az 1990-es évektől tapasztalható. A formális keretek közötti stratégiai gondolkodás a területen 2003-tól valósult meg a szociális szolgáltatástervezési koncepciók
elkészítésének kötelezettségével.
A vizsgált dokumentumok segítségével a város szociálpolitikáját több szempontból (kötelező és önként vállalt feladatok, a feladatellátásban részt vevő
szereplők, általános és specifikus stratégiai célrendszer, egyes hátrányos helyzetű
csoportok) kiindulva elemeztem. A vizsgálódások eredményeképpen átfogó képet
kaphattunk a város szociálpolitikájának fejlődési ívét meghatározó alapelvekről,
prioritásokról, melyekkel kapcsolatban elmondható, hogy állandó, következetes
elemként végigkísérték a kétévente felülvizsgált szolgáltatástervezési koncepciókat és új szükségletek azonosítása esetén új elemmel bővültek, egy tudatos és
tervezett fejlődési pályát leírva. Ha a tendenciákat nézzük, az önkormányzat kötelező feladatainak száma folyamatosan csökken, mely 2010 után az állam növekvő
feladatellátását is jelentette egyúttal. A széleskörű önkormányzati felelősségvállalás jele, hogy a vizsgált időszakban a győri önkormányzat mindvégig látott el
önként vállalt feladatot, melynek hátterében a helyi szükségletek és az ellátások
fontossága azonosítható. A kötelező, de az önkormányzat által nem ellátott
feladatok számában is csökkenő tendenciát kell megállapítani, az utolsó hiányzó
szolgáltatás ellátására 2018-ban került sor, így ma az önkormányzat az összes
kötelező feladatát hiánytalanul ellátja a szociális területen.
A feladatellátásban részt vevő szereplői kört megvizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat többségében saját intézményen keresztül látja el
feladatait, de a 2000 óta jelentős a civil szereplők szerepvállalása is a szociális
feladatellátásban. A helyi győri szociálpolitika legfőbb jellemzője, hogy mindvégig a lakosság szükségleteit, a helyi igényeket állította a középpontba, melyekre
gyorsan és rugalmasan tudott reagálni. Mindennek fontos eleme a szerteágazó
együttműködés és folyamatos párbeszéd a szektorban tevékenykedő szereplők
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között, akik a Szociálpolitikai Kerekasztal formájában egy olyan együttműködési
rendszert testesítenek meg, amelyben helyet kap minden szereplő, aki a városban
működik és szociális feladatot lát el az állami és önkormányzati intézményeken
túl a civil szféra legkülönbözőbb szerveződéséig, sőt ide kell sorolni más ágazatok
intézményeit is.
A jövőbeni kutatások irányát jelentheti a győri szociálpolitika fejlődési ívének
vizsgálata a szektorban megvalósult fejlesztések és az önkormányzat anyagi
szerepvállalásának oldaláról.
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MELLÉKLET: GYŐR MJV 2013–2017-ES IDŐSZAKRA ÉS
2018–2023-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HELYI
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK
INTÉZKEDÉSI TERVE
2013-2017

2018-2023

Mélyszegénységben élők és romák

Intézkedések
- rendszeres együttműködés megvalósítása a különböző területeken dolgozó
intézmények, ill. szakemberek között
- személyes támogató rendszer kialakításának, mentorhálózat működtetésének
ösztönzése, a tanítási időn túli foglalkozások szervezése
- a munkaerőpiacon esélyt adó képzettségek megszerzésére, átképzésre lehetőséget adó tanfolyamok szervezésének
ösztönzése; a munkáltatók nyitottságának
növelése a roma foglalkoztatás támogatására irányuló kedvezményekről szóló
tájékoztatással
- tájékoztatás, felvilágosítás, az egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok roma előadók részvételével; szűrővizsgálatok megszervezése,
azon való részvétel ösztönzése
- „Felelj egy közterületért!” program
működtetése: roma családok feladata
lenne közterületek vagy közterületrészek
rendben tartása mentorálással, meghatározott ellenszolgáltatás ellenében.;
tájékoztatás, információnyújtás a jog- és
az érdekérvényesítés lehetőségeiről
- az együttműködő szerveztek ösztönzése
a roma kultúra széles körű megismertetését, közös kulturális, sportesemények
szervezését célzó programok megvalósítására
- az együttműködő partnerek ösztönzése
a primerkutatás, reprezentatív lakossági
felmérés készítésére

- a felnőttek droghasználatát csökkentő
programok kidolgozásának ösztönzése
- a roma ügyfelekkel kapcsolatban kerülő
szakemberek továbbképzése
- interprofesszionális jelzőrendszer
működtetése
- mentorhálózat kiépítése

Gyermekek

Célcsoport

- fórumok, szervezésének ösztönzése,
a célcsoporttal foglalkozó szervezetek
számára
- az egyes szakterületek összehangolt,
kölcsönös együttműködésén alapuló,
részletes szakmai egyeztetést és
helyzetelemzést követő, az aktuális
problémára adekvátan reagáló, korszerű,
a célcsoport szükségleteihez igazodó
program kidolgozása.

- napközbeni ellátás fejlesztése
- integrált nevelési programok
biztosításának ösztönzése SNI-s és BTM-es
gyermekek számára
- professzionális közösségépítés gyermekek
számára, többcélú közösségi tér létrehozása
- drogabúzus csökkentésének ösztönzése
Győr-Újvárosban, szakmaközi kerekasztal
létrehozása
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Nők
Idősek
Fogyatékossággal élők
Pszichiátriai
betegek
308

- a nők számára meghirdetett programokról
szóló információk áramlásának ösztönzése
- a célcsoporttal foglalkozó szervezetek
közötti együttműködés ösztönzése
- empirikus kutatások ösztönzése a
célcsoport tekintetében
- a bölcsődei alternatív gyermekfelügyelet
lehetőségeinek, szolgáltatásainak
fejlesztése
- a nők ellene erőszak tekintetében a Női
Egészségért Információs és Módszertani
Központ keretében önkéntes szakemberek
alkalmazása

- munkaerőpiac nőket érintő szegmense
javításának ösztönzése
- lakhatási biztonság növelése
- nők elleni erőszak ambuláns kezelése
létrehozásának ösztönzése
- nőknek szóló programok célzásának
javítása

- az EESZI szervezeti működésmódjának
vizsgálata, különös tekintettel az
ügyfélutakra és a szolgáltatások
színvonalára, önkormányzati források
stabilitásának megőrzése, pályázati
lehetőségek támogatása, koordinációs
csoport az ügyfélutak realizálásához

- INDA Pont kialakítása az EESZI Otthon
utcai demenciával élő időseket ellátó
klubjában: információs központ, támogató
programok, szállító programok
- Kulturális Főváros 2023 pályázathoz
kapcsolt tematikus programok kifejezetten
az önkormányzat idősek klubjaival és a
civil nyugdíjasklubokkal
- ápolást-gondozást nyújtó intézményi
férőhely bővítése
- háziorvosi rendelők infrastrukturális
felújításának folytatása
- háziorvosi körzetek méretének folyamatos
monitorozása
- idősek aktivitásának ösztönzése
koordinált önkéntesség által
- közösségi közlekedés feltételeinek javítása
- közösségi médiához való hozzáférés
segítése, idősbaráttá tételének ösztönzése

- klubrendszer tekintetében a tárgyi
infrastruktúra felmérése, tervezése,
pályázatok támogatása

- a nappali ellátás bővítése és differenciálása
- a fogyatékossággal élő emberek
munkához jutásának ösztönzése
- információhoz jutás és érdekképviselet
segítése, szemléletformálás
- akadálymentesítés folytatása

- a szolgáltatásokat biztosító
ellátórendszer tagjai közti kommunikáció,
információáramlás ösztönzése, az
érintettekből álló önkéntes segítő csoport
létrehozása
- egyes családsegítő központok
specializációja
- a nappali ellátások kapacitásainak további
vizsgálata

-
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Szenvedélybetegek

- meg kell tervezni és szervezni a nappali
ellátást a szenvedélybeteg célcsoport
számára
- tovább kell erősíteni a primer prevenciós
programokat úgy, hogy azok egymásra
épüljenek, hosszú távra adjanak
kapaszkodókat a veszélyeztetetteknek,
ehhez szükséges a pályázatok és a
programok koordinációja, monitorozása és
értékelése városi szinten
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NAGY KINGA ZSUZSANNA – KOVÁCS ANETT –
BÁNHIDI MIKLÓS – KOVÁCS ESZTER

A bizalom szerepe a közösségi gazdaság és
a couchsurfing megítélésében
The role of trust in the perception of the sharing
economy and couchsurfing
Absztrakt
Felismerve, hogy a közösségi gazdaság üzleti modelljét nehéz a normál piaci logikába illeszteni, a tanulmány célja megvizsgálni, hogy a különböző fogyasztói szegmensek hogyan
viszonyulnak a bizalmon alapuló megosztás új lehetőségeihez. A személyközi és az online
bizalmat, a közösségi gazdaságban való részvétel motivációit és a bizalmon alapuló szálláshelyek felértékelődésének okait a vonatkozó szakirodalom szintézise mutatja be. Az empirikus kutatás célja feltárni, hogy van-e különbség a közösségi gazdasághoz kapcsolódó
bizalomadás mértékében az alapján, hogy a fogyasztók milyen szálláshelytípust preferálnak utazásaikon. Egy 2017-ben és 2018-ban felvett online kérdőíves kutatás keretében 175
fő töltötte ki a kérdőívet. A nem reprezentatív felmérés eredményei szignifikáns különbségeket tártak fel a csoportok között. A hotelt preferálók mutatták a legalacsonyabb szintű
bizalmat a helyi közösségek és a más nemzetiségű vendégek vagy vendéglátók iránt, míg
a couchsurfing-et, a hostelt és az Airbnb-t preferálók voltak a legnyitottabbak irántuk.
Kulcsszavak: interperszonális bizalom, közösségi gazdaság, couchsurfing (CS), fogyasztók,
szálláshelytípus
Abstract
While considering that it is difficult to fit the business model of the sharing economy in
the framework of ordinary market logic, the aim of this study is to examine how various
consumer segments relate to new, trust-based sharing opportunities. The significance of
interpersonal and online trust, the motivation for participation in the sharing economy,
as well as the reasons behind the growing appreciation of trust-based accommodation
are presented in a synthesis of related academic literature. The objective of this empirical
research is to explore whether there are differences in the degree of trust, depending on
which types of accommodations are preferred by consumers while travelling. A total of 175
persons participated in the online survey that was conducted in 2017 to 2018. The results of
the non-representative survey revealed significant differences among the groups of consumers. Those preferring hotel accommodations demonstrated the lowest level of trust with
regard to local communities and foreign guests or hosts. In contrast, those choosing couchsurfing, hostel or Airbnb accommodations were the most open towards them.
Keywords: interpersonal trust, sharing economy, couchsurfing (CS), consumers,
accommodation type
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BEVEZETÉS
Kutatásunk kiindulópontja az a globális trend volt, hogy annak ellenére, hogy
a világ turizmusában egyre felerősödni látszik a bizalmatlanság az úti célok biztonságában (Kővári–Zimányi, 2011), a keresleti oldalról nézve mégis egyre népszerűbbek a helyi lakosság és az utazók közötti bizalomra épülő szolgáltatások.
A bizalom az egyik leggyakrabban használt kifejezés a közösségi gazdasággal kapcsolatos vitákban. A fogalom vizsgálata azért is kiemelten fontos, mert
a hagyományos szolgáltatókkal szemben itt nincsenek megbízhatónak tartott
márkanevek, a minőségi garanciát a fogyasztók a korábbi vásárlók értékelései alapján kapják meg. A kapitalizmus folyamatosan változó rendszerében
sorra jelennek meg olyan új elemek, amelyek a „normál” piaci logikától eltérően
működnek. A technológiai változások, a kulturális különbségek, valamint a helyi
és globális folyamatok olyan új jelenségeket hoznak létre, amelyek a fennálló
szabályozási keretekbe nem, vagy nehezen illeszthetők be és vizsgálatuk sajátos
kutatási módszereket igényel. Ilyen modern jelenség az utóbbi években megerősödött közösségi gazdaság is (Boros–Dudás, 2017). Jogosan merül fel a kérdés,
hogy ennek az új üzleti modellnek sikerül-e hosszútávon megtartani eredeti
morális értékeit, amelyek a bizalom alapjául szolgálnak?
Tanulmányunk célja feltárni a közösségi gazdasághoz kapcsolódó bizalom
mértékét az alapján, hogy a fogyasztók milyen szálláshelytípust részesítenek
előnyben utazásaikon. A tanulmány első fejezete a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintését tartalmazza. Szekunder kutatás keretében ismertetjük az általános, az interperszonális és az online térben megjelenő bizalom
azon jellemzőit, amelyek a megosztáson alapuló gazdaság működésének alapfeltételéül szolgálnak. A közösségi gazdaságban való részvétel motivációit a fogyasztók és a szolgáltatók nézőpontjából mutatjuk be. Az Airbnb[1], a couchsurfing[2]
(a továbbiakban: CS) és a hostel szálláshelytípusok népszerűsödésének okait,
illetve jelenlegi vendégkörének sajátosságait a bizalomépítést befolyásoló tényezők alapján vizsgáljuk.
A második fejezet tartalmazza a kutatási kérdéseket, a hipotéziseket és
a primer kutatás módszertanát. Adatfelvételre online kérdőívet használtunk,
amelyet a 2017 november és a 2018 március közötti időszakban a közösségi
médián keresztül utazással kapcsolatos csoportokban osztottunk meg. A 175 fős
mintánkból három csoportot alakítottunk ki az alapján, hogy utazásaik során
szállodát, Airbnb-t, vagy hostelt, illetve CS-et választanak elsődlegesen. A vizs[1] Az Airbnb nevének eredete a 2007-ben, San Francisco-ban indult szolgáltatásra utal, melynek
alapötlete a matrac és reggeli (AirBed and Breakfast) értékesítése volt. Napjainkra egyike a legnagyobb szálláshely közvetítő cégeknek, amely fő alapelvének a bizalmat és a biztonságot nevezi
meg (airbnb.com).
[2] A couchsurfing a közösségi gazdaság legismertebb non-monetáris (nem pénzalapú) szálláshelymegosztó közössége. Az ötlet az amerikai Casey Fenton-tól származik, aki barátaival 2004-ben indította el
a couchsurfing hálózatát, ami ma már közel 15 millió felhasználót érint (couchsurfing.com).
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gált minta a kis elemszám miatt nem reprezentatív a bemutatott szálláshelyeket
választó populációkra, így eredményeink csak a vizsgálatban résztvevő személyekre vonatkoztathatók.
A harmadik fejezetben empirikus kutatásunk eredményeit elemezzük.
A közösségi gazdaságról és a CS-ről való véleménykülönbségeket a csoportok
között az interperszonális bizalom tekintetében mértük fel kvantitatív kutatás
keretében, a gondolati képzettársításokat pedig a kvalitatív tartalomelemzésben
használatos szófelhő módszer segítségével vizsgáltuk a fogalmak kapcsán.

1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
1.1. A BIZALOM FOGALMA ÉS TÁRSADALMI SZEREPE
A bizalom fogalmának komplex értelmezéséhez gazdasági, szociológiai és pszichológiai megközelítésekre is szükség van. A különböző definíciókban közös,
hogy a bizalom „[…] a másik szándékaira és viselkedésére vonatkozó pozitív
elvárások alapján, a sebezhetőség vállalásának szándékát foglalja magába […].”
(Rousseau et al., 1998, 395) A bizalom ebben az értelemben nem viselkedés vagy
választás, hanem ezek előfeltétele: pszichológiai állapot, szándék (Sass, 2004).
A bizalomadással együtt tehát elfogadjuk azt a kockázatot, hogy a másik fél szándéka, viselkedése bizonytalan, így fennáll a veszteség lehetősége.
A kockázat vállalásának szándéka mellett a felek kapcsolatában létrejövő
magas szintű bizalom másik feltétele a kölcsönös függés (interdependencia).
A bizalom optimális szintjét a függés kölcsönössége növeli, míg a társadalom
tagjai közötti egyoldalú függési viszony kedvezőtlenül hat a bizalom szintjére
(Wicks et al., 1999). A gazdasági kapcsolatokban megjelenő bizalom szintje
kulturálisan meghatározott, mivel a bizalom átörökített kulturális mechanizmusokból, etikai alapú normákból, szokásokból táplálkozik. A társulási hajlamot és
a preferált társulási formát a bizalom szintje determinálja.
Míg a családcentrikus társadalmak alacsonyabb bizalomszinttel rendelkeznek, addig a nem rokoni alapú, önkéntes társadalmi berendezkedésű kultúrákban magasabb a társadalom bizalomszintje. A társadalom tagjai közötti kölcsönös bizalom társadalmi tőkeként hozzájárulhat a gazdasági lehetőségek hatékony
kihasználásához és a közös normákon alapuló együttműködéshez. Ez a koncepció
felülírja az önérdek-vezéreltségen alapuló költség-haszon elv szabályozó szerepét
a kapcsolatokra, amelyeket Fukuyama (1997) költségvonzatuk miatt a „bizalmatlanság adójának” nevez.
Az ismeretlen személyekkel való kapcsolatba lépés és a bizonytalan helyzetekben való bizalmi viselkedés az általános (generalizált) bizalom kapcsán értelmezhető. Az általános bizalom egy olyan tartós személyiségjellemzőnek tekinthető,
amelynek alapjául a korai tapasztalatok, tehát a szülők és más autoritásfigurák
megbízhatósága szolgál, illetve e személyek, vagy a társak szavahihetőségével
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kapcsolatos élmények (Rotter, 1967). A kapcsolat kezdetén a magasabb általános
bizalom kimutatása valószínűsíti a bizalom viszonzását, azonban a partnerről
szerzett ismeretek nyomán a bizalomadás alapjai megváltozhatnak (Sass, 2004).

1.1.1. AZ INTERPERSZONÁLIS BIZALOM KIALAKÍTÁSA
Az interperszonális, vagy más néven személyközi bizalom „…a személy azon
általános elvárása, hogy egy másik személy vagy csoport szava, ígérete, szóbeli
vagy írásos kijelentése megbízható.” (Rotter, 1980, 1) Az interperszonális bizalom
megfelelő gondolkodási keretet ad az emberek közötti együttműködés vizsgálatához, lehetőséget teremt a jelenségek megértésére az egyéni, a szituációspecifikus,
a szociális interakciók és a szociális-kultúraspecifikus makrojelenség szintjén
egyaránt. E szintek közül a szociális interakciók vizsgálata alkalmas arra, hogy
a bizalom társas kapcsolatokban létrejövő dinamikáját bemutassa (Peng, 1998).
Az interperszonális bizalom szociálpszichológiai megközelítésben közösségben jön létre, és racionális, illetve érzelmi összetevőkből áll (Lewis–Weigert,
1985). Az elsődleges csoportokban, mint például a családban, a kapcsolatok
jellegéből fakadóan elsősorban az érzelmi összetevők kerülnek túlsúlyba, míg
a másodlagos csoportoknál, mint például a munkahelyen a bizalom alapjául
a racionális észérvek dominálnak. A bizalomadásban a másik fél morális karakterébe vetett érzelmi alapú hit és a racionális mérlegelés játszik fontos szerepet.
McAllister (1995) szociológiai megközelítésben kognitív és érzelmi alapú bizalomról beszél, ahol a kognitív elemek valójában megbízhatóságra utalnak, mivel
az elérhető tudás, kompetencia, vagy felelősség alapján jönnek létre. Az érzelmi
alapú bizalom a kapcsolatba történő érzelmi befektetés által alakul ki, és egy
olyan érzelmi köteléket produkáló viselkedésben, vagy hitben fejeződik ki, mint
például a másik jóllétével való törődés, a gondoskodás, az adott kapcsolatba tartozás jutalmazó értékében rejlő motivációk, illetve az a remény, hogy az érzések
viszonzásra kerülnek a kapcsolatban.

1.1.2. A BIZALOM KIALAKÍTÁSÁNAK SZEREPE AZ ONLINE TÉRBEN
Az internet megjelenése, különösen a virtuális közösségek terjedése csökkenti
az olyan hagyományos bizalomépítő faktorok szerepét, mint a vérségi vagy
a földrajzi kötelékek. A virtualitás, az anonimitás és az internet nyitottsága miatt
az online bizalom építésének le kell küzdenie az észlelt anyagi, szociális, időbeli,
pszichológiai és fizikai kockázatokat (Harridge-March, 2006). Az online térben
megjelenő interperszonális bizalom két megközelítésben vizsgálható. A technológiai oldal kapcsán a technikai támogatás hatását elemzi, emberi kapcsolatokra vonatkozó oldala pedig elemezhető mind a bizalom építését befolyásoló
faktorok, mind pedig a folyamat vizsgálata által (Luo–Zhang, 2016).
Az infokommunikációs technológiák fejlődése és terjedése kulcstényezőként
járult hozzá a közösségi gazdaság szolgáltatóinak megerősödéséhez. A virtuálisan
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is létrejövő közösségi élmények, a megosztás és a közös fogyasztás fontos motivációt jelentenek a résztvevőknek. Az online visszajelzések által a fogyasztók és
a szolgáltatók is megerősíthetik egy számukra értékes csoporthoz, közösséghez
való tartozásukat és új kapcsolatokat alakíthatnak ki (Botsman–Rogers, 2010).
A szálláshelyek piacán az utóbbi években elterjedtté vált a digitális foglalási
rendszerek használata. Az utazók többségénél már nem jellemző az online platformok iránti bizalmatlanság. A fogyasztói döntéseket megkönnyíti a közösségi
véleményalkotás és a többi vendég értékítélete (Jancsik et al., 2018). Az olyan
hagyományos bizalomépítő stratégiákat, mint például a szemkontaktus, az online
technológia új mechanizmusokkal helyettesíti. A személyes találkozást megelőzően ebben a közegben az utazó kényszermegoldásként online értékelési rendszerek, nyilvános profilok, digitális fotók, publikus online kapcsolatok feltárásával
igyekszik megerősíteni partnere iránti bizalmát (Germann Molz, 2013). Az online
térben kialakuló bizalom a CS fogyasztói számára azért különösen fontos, mivel
az itt megjelenő offline világ magasabb rizikófaktorral rendelkezik, mint a többi
szállástípus esetében, így előfeltétele annak, hogy egyáltalán létrejöjjön az utazási
élmény (Riegelsberger et al., 2003).

1.2. A KÖZÖSSÉGI, AVAGY A MEGOSZTÁSGAZDASÁG
1.2.1. FOGALMI MAGYARÁZAT
A megosztáson alapuló gazdaság (angolul: sharing economy, a továbbiakban:
megosztásgazdaság) fogalma napjainkban már széles körben elterjedt, ennek
ellenére a jelenség értelmezése számos szakmai vita kiindulópontjaként szolgál.
A témával foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy egy olyan üzleti modellről van szó, amely a gazdaság szereplőit a technológiai vívmányok segítségével
kapcsolja össze (Botsman–Rogers, 2010).
Gyűjtőfogalomként való értelmezése már elfogadottnak számít a tudományos
diskurzusban, de tartalmát és jelentését illetően még nem beszélhetünk konszenzusról. A jelenség heterogén jellegét indokolja, hogy a megosztáson alapuló
gazdaság különféle vonatkozásai szociológiai, közgazdaságtani, üzleti, ökológiai, viselkedéstudományi, illetve informatikai összefüggésben is vizsgálhatók
(Jancsik et al., 2018).
Belk (2014) felhívja a figyelmet arra, hogy a „megosztás” fogalmának
altruisztikus értelemben vett használata nem minden esetben indokolt, ugyanis
ez a tranzakcióknak csak egy részét jellemzi. Véleménye szerint csak a tulajdonátruházás nélküli megosztás tekinthető valódi megosztásnak, míg a közösségi
köntösbe öltöztetett kereskedelmi kapcsolatokat (klasszikus piaci csere)
a „pszeudomegosztás” kifejezéssel illeti.
A megosztásgazdaságban a felhasználók megosztják egymással kihasználatlan
kapacitásaikat, erőforrásaikat (pl. tárgyi eszköz, szolgáltatás, pénz), on-demand
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jelleggel (a fogyasztási igény felmerülésekor azonnal), rendszerint egy IT-platformon keresztül, bizalmi alapon, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a személyes
interakciónak, közösségi élménynek, törekedve a fenntarthatóságra. Kutatások
alapján megállapítható, hogy 2025-re a szolgáltatásra épülő piacok felét várhatóan ebben az üzleti modellben működő vállalkozások fogják uralni (PWC, 2015).
A megosztásgazdaság főszereplőiként hat érdekcsoport azonosítható:
a fogyasztók, a hagyományos vállalkozások, a platformok, a szolgáltatók,
a helyi közösségek és a kormányzati szervek (Jancsik et al., 2018). A peer-to-peer
(a továbbiakban: P2P) platformok a piaci kapcsolatok sajátos szervezési modelljén alapulva az ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatteremtés technikai feltételeit
teremtik meg. Így jönnek létre az ún. kétoldalú piacok, mivel az online platform
két, jól elkülöníthető ügyfélkört szolgál ki, amelyeknek valamilyen formában
szükségük van a másikra (Rochet–Tirole, 2003; Evans–Schmalensee, 2007).

1.2.2. A MEGOSZTÁSGAZDASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MOTIVÁCIÓI
A megosztásgazdaság működése számos struktúrát foglal magában, melynek
szereplői – a vállalatok, a kormányok, és a magánszemélyek – akár egyszerre lehetnek eladók, vevők, kölcsönadók, kölcsönvevők, illetve közvetítők is. Ennek alapjait a modern társadalmakban a bizalom, megbízhatóság, átláthatóság, hitelesség,
rugalmasság, és a gazdasági hatalom átengedése teremti meg (Sharingeconomy.
com alapján Kántor, 2017). A tanulmányban a megosztásgazdaság szereplői közül
csak a P2P ügyfeleiről, a felhasználókra (fogyasztókra) és a szolgáltatókra vonatkozó megállapítások kerülnek bemutatásra.
A téma szakirodalmának kulcskérdése, hogy milyen indítékok szolgálnak alapul a megosztásgazdaságban való részvételre (Barnes–Mattsson, 2016;
Hawlitschek et al., 2016). Az áruk és szolgáltatások felhasználóiként definiált fogyasztók számára előnyt jelent a szélesebb választékhoz való – általában
kedvező árú – hozzáférés, továbbá lehetőségük van a fogyasztással kapcsolatos
nagyobb morális megelégedettségre. Lehetséges veszély számukra az információ- és bizalomhiány a szolgáltatók felé. Szolgáltatók alatt a megosztásgazdaság
kínálatát biztosító magánszemélyeket és a mikro-, illetve kisvállalkozásokat
értjük. Számukra előnyt jelent a piaci belépésre való csekély erőforrásigény,
továbbá lehetőségük van a közösségi és altruista motivációkra épülő elégedettség
elérésére (Jancsik et al., 2018).
A főbb motivációk között szerepel az erősödő környezettudatosság, mivel
a megosztás által az egyéni szinten viszonylag ritkán használt javak iránti kereslet és termelés csökkenthető (Botsman–Rogers, 2010). Emellett fontos szerepet
kap a mai társadalmi berendezkedést általánosságban elutasító szemlélettel
párhuzamosan megjelenő fogyasztásellenesség (Ozanne–Ballantine, 2010;
Albinsson–Perera, 2012). A közösségi kapcsolatok fejlesztésének vágya a tartalmas egyedi interakciók, a társadalom tagjai közötti bizalom, illetve egy megbe316
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csült közösséghez való tartozás iránti igényben is megnyilvánulhat (Tussyadiah,
2015). Az érem másik oldalán megjelentek a megosztást már csak hangzatos
szlogenként felhasználó szolgáltatók. Az Airbnb által megvalósítható rövidtávú
lakáskiadás nagymértékű felfutását az elmúlt években az együttműködésben rejlő
anyagi előnyök felismerése és a recesszió okozta kényszer motiválta (Gottlieb,
2013; Barnes–Mattsson, 2016).
A megosztásgazdaság turizmusban megjelenő gyakorlata a modern tömegturizmust – etikailag és morálisan is – elutasító fogyasztói igényekre kínál alternatívát.
Az utazók jelentős része ma már az egyéni igényekre szabott és a természeti-társadalmi környezettel való közvetlen élményeket keresi a standardizált szolgáltatások
helyett. A megosztáson alapuló és az alternatív turizmus új megjelenési formáiban (ökoturizmus, slow-és volunturizmus) [3] közös vonás, hogy az új közösségi
hálózatok technológiájának köszönhetően jönnek létre és kihívás elé állítják
a profitorientált logikára építő tömegturisztikai termékeket (Germann Molz, 2013).

1.3. A BIZALMON ALAPULÓ SZÁLLÁSHELYTÍPUSOK FELÉRTÉKELŐDÉSE
A 2000-es évek elejétől tapasztalható az alternatív, nem hagyományos szálláshelyek iránti növekvő igény, ami a megváltozott utazási igényeken, a költséghatékonyságon túl elvitathatatlanul ráépült az utazók interperszonális kapcsolatok
létesítése iránti vágyára. Ennek megvalósulása nem jöhetett volna létre a tanulmány tárgyát képező bizalom nélkül. A hotelek alternatívájaként megjelenő,
bizalomra épülő és autentikus élményeket nyújtó szálláshelyek között az utazók
a kiszámíthatóság és kockázatvállalás tengely mentén választanak (1. ábra).

[3] Az ökoturizmust az 1980-as évek végén kezdték el definiálni, kezdetben a tömegturizmus ellenpólusának tekinthető réstermékként tekintettek rá. Weaver és Lawton (2007, 1170) szerint a
fogalom az „alternatív turizmus egy természeti alapú formája”, amelynek célja, hogy a turizmus
negatív hatásait kiküszöbölje. A slow (lassú) turizmus lényege a lokalitás, a környezettudatosság,
a fenntarthatóság és az életminőség (Dickinson–Lumsdon, 2010). A slow turizmus résztvevői általában gyalogosan, vagy kerékpárral közlekednek, kölcsönhatásban vannak a körülöttük lévő emberekkel, a helyekkel, a kultúrával, az ételekkel, a kulturális/helyi örökségekkel és a környezettel.
A volunturizmus keretében az utazó vakációja alatt valamilyen szervezett formában önkéntesként
segít az anyagi szegénységben élőknek, illetve közreműködik a környezet helyreállításában, vagy
egy környezetet vagy társadalmat érintő kutatásban (Wearing, 2001).
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1. ábra: A nem hagyományos szálláshelyek kínálata
Figure 1 Non-traditional accommodation alternatives

Forrás: Martin, 2012 alapján saját fordítás és szerkesztés

Az Airbnb 2007-ben szerény körülmények között indult hódító útjára, amikor
két fiatal anyagi gondjai megoldására fekhelyet és saját készítésű reggelit kínáltak
a San Francisco-ba érkező turistáknak. Napjainkra egyike a legnagyobb szálláshely
közvetítő cégeknek, amely fő alapelvének a bizalmat és a biztonságot nevezi meg
(Salter, 2012; Kántor, 2017; airbnb.com). Az Airbnb választása mellett a leggyakoribb érv az autentikusság (Guttentag–Smith, 2017), ami ideális esetben úgy jön
létre, hogy a vendégek ott szállnak meg, olyan körülmények között, ahol a helyiek
élnek, így jobban megismerik a kultúrát, a szokásokat és kapcsolatba kerülnek
a helyiekkel, ahelyett, hogy valamelyik globális szállodalánc standardizált szolgáltatását vennék igénybe (Budapest Business Journal, 2015).
A nem monetizált (nem pénzalapú) lakáskiadás legismertebb formája
a couchsurfing, ahol a szállásadók „kanapéjukat” vagy akár egész lakásukat osztják meg térítésmentesen az utazókkal. A 2004 óta fejlődő CS közösségnek, mint
nem intézményesített utazási platformnak az elsődleges célja az ingyenes szálláshely lehetősége mellett a helyiekkel való interakció, információcsere és interkulturális kommunikáció. Erős közösségi hátterét a tagok kölcsönösségi viszonya és
egymás iránti bizalma adja, mivel működési elve, hogy mindkét fél fogadóként és
vendégként is aktív legyen. A rendszer lehetővé teszi, hogy a korábbi host-ok saját
utazásaik során surfer-ként jelenjenek meg (PWC, 2015).
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A személyközi bizalomra épülő, nem hagyományos szálláshelyek közé sorolható hostelek deklarált missziójukban[4] sok azonosságot mutatnak a megosztásgazdasághoz tartozó szállásformákkal. A hostel-piac a 2008-as gazdasági válságot követően az olcsó árfekvés mellett az Y generáció által igényelt lokális miliő
kialakítása miatt tudott talpon maradni és tovább fejlődni. A virágzásnak induló
hostelek napjainkban az eredeti küldetésükben megfogalmazott célkitűzéseken
alapulva, de immár prosperáló üzleti vállalkozásként működnek Európa-szerte.
Új köntösbe öltöztetett közösségi funkcióiknak és multikulturális értékeiknek köszönhetően ma már gyakran versenybe szállnak a hasonló árú szállodai
szobákkal. A hoteleknek így az Airbnb mellett egy reális alternatíváját nyújtják
az újdonságokra nyitott utazóknak (Veríssimo–Costa, 2018).

1.3.1. AIRBNB LAKÁSHOTELEK – A SZÁLLODÁK ÚJ VERSENYTÁRSA
Hasonlóan a világ többi nagyvárosához, az Airbnb működése már hazánkban sem
csak az erőforrások hatékony kihasználását jelenti, hanem hosszú távú profitszerzést a tulajdonosok számára. Az Airbnb ingatlanokat sokszor már lakáshotelekként emlegetik (Kántor, 2017), amit jól szemléltet az a tény, hogy Budapesten 2017
júliusára az Airbnb által elérhető férőhelyek száma kis híján elérte a szállodai
kapacitások nagyságát.
Annak ellenére, hogy az Airbnb eredetileg az ideiglenesen feleslegessé váló
ingatlankapacitások magánjellegű hasznosítása céljából jött létre, a platform lehetőséget kínál az ingatlanok üzleti jellegű hasznosítására is. Az üzemeltetők élve
ezzel a lehetőséggel így sok esetben már eleve az Airbnb-n történő kiadás céljából
vásárolják vagy bérlik az ingatlant (Jancsik et al., 2018). Ennek következménye,
hogy a fogyasztók bizalma által megelőlegezett fenntartható, közösségi alapú
szolgáltatásnyújtás helyett ún. „pszeudomegosztás” történik (Belk, 2014).
A saját márkanévvel rendelkező szállodákkal szemben az Airbnb-ben regisztrált magánszálláshelyek az online közösségi véleményalkotásra épülő hitelességi
rendszerek révén tudják meggyőzni a fogyasztókat. A szállásadó profilja egy
fényképet és egy rövid ismertetőt tartalmaz, illetve a korábbi felhasználók által
készített értékelést. Ez biztosítja a leendő vendégnek, hogy előzetesen online
bizalmat formáljon a szállásról, megkönnyítve a végső döntést (Boros–Dudás,
2017; Jancsik et al., 2018).

[4] Az 1932-ben létrejött Youth Hostel Association (YHA) missziója a fenntartható turizmus egyik
legkorábbi megfogalmazása volt: „A YHA segíteni kívánja minden nemzet fiatalságának –, de különösen a korlátozottabb lehetőséggel rendelkező fiataloknak – az oktatását hostelek és egyéb szálláslehetőségek nyújtásával, támogatni kívánja őket abban, hogy növekedjen bennük a tudás, a szeretet
és a törődés környezetük iránt. Ezeken a szálláshelyeken nincs megkülönböztetés származás, nemzetiség, bőrszín, vallás, nem, társadalmi hovatartozás vagy politikai meggyőződés alapján, alapot
adva arra, hogy jobban megismerjék embertársaikat otthon és külföldön egyaránt.” (Hostelling International, 2011)
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A hotel és az Airbnb szállások fogyasztói szegmensei közötti átjárhatóság
kérdése vitákat gerjeszt a szakirodalomban és a közbeszédben egyaránt. A hazai
adatok alapján a szezonalitási mintázatokból arra lehet következtetni, hogy
a szállodai és magánszállásvendégek, – de különösen a kisebb méretű lakások
vendégkörének – utazási szokásai nagyon hasonlítanak egymáshoz. Az Airbnb
lakások szezonalitása ráadásul sokkal szorosabban követi a szállodákét, mint
a közösségi szálláshelyekét, azaz a hostelekét (Jancsik et al., 2018).
A két részpiac közötti kapcsolatra vonatkozóan Guttentag és Smith (2017)
hasonló eredményeket kaptak. Kutatásukban arra keresték a választ, hogy
az Airbnb vendégek milyen szállást választanának, ha nem lennének magánszállások. A fogyasztók legnagyobb része (74,8%) szállodai szolgáltatót, elsősorban
középkategóriájú hoteleket nevezett meg, hostelt (ifjúsági szállót) 16,6% választana, és Airbnb hiányában mindössze 2,3% döntene úgy, hogy ebben az esetben
egyáltalán nem kelne útra.
A fogyasztói szegmensek közötti átjárhatóságot az említett kutatási eredmények
ellenére sem lehet egyértelműen igazolni. Az objektív állásfoglalást az is akadályozza, hogy a helyettesíthetőség témájával foglalkozó szerzők a két szállástípust
homogén halmazként kezelik, az alkategóriákat legfeljebb csak a szállodák esetén
különböztetik meg. A magánlakások közötti kategóriaalkotás alapját képezhetné
a férőhelyek száma, a szolgáltatások tartalma, az ingatlan minőségi színvonala és
elhelyezkedése, amelyek jelentős heterogenitást mutatnak az Airbnb piacán. Általánosságban tehát nem érdemes összevetni a hoteleket a magánszálláshelyekkel,
helyette kategóriapárok közötti összehasonlítás lenne indokolt; például a középkategóriájú hotelek és a jó minőségű, 2–4 férőhelyes lakások között (Jancsik et al.,
2018). A két szállástípus közötti választás fő szempontjaira fókuszáló kutatások
kiemelik, hogy a hotelek személytelen, sematikus és szabványkövető kínálatával szemben az Airbnb lakások mellett szól az az újszerű élménykínálat, amit
a lakások típusa, fekvése vagy dizájnja nyújtotta változatosság és a szállásadóval
létesített személyes kapcsolat kínál (Tussyadiah, 2016; Tussyadiah–Zach, 2017).
A legjobb értékelést azok az Airbnb lakások kapják, amelyeknél az üzemeltetőnek
maximum 1–3 lakás van a portfóliójában, mivel ebben a léptékben a szállásadó
még személyesen törődik a vendégeivel (Jancsik et al., 2018).

1.3.2. A COUCHSURFING KÖZÖSSÉG BIZALMÁNAK KULCSA
A CS közösség missziója egy jobb világ létrehozása, amelyben értékes és autentikus emberi kapcsolatok köttetnek a tagok között és egymás tisztelete alapértéknek számít. Ebben az értelemben egy olyan morális gazdasági formaként
tekinthetünk rá, ami hasonlóságot mutat az alternatív turizmussal abban, hogy
elutasítja a személytelen, üzleti alapokon működő tömegturizmust. A szálláshelytípushoz való tartozást erősíti, hogy a közösség tagjai a CS-et a kereskedelmi szál-
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láshelyekhez képest egy erkölcsileg felsőbbrendű alternatívaként pozícionálják
(Germann Molz, 2013). A jelenség a piaci csere szabályaival és számos szociális
normával nehezen összeegyeztethető, így a személyközi bizalom hagyományos
megjelenési formáit a CS esetében át kell értékelni (Luo–Zhang, 2016).
A CS élmény első szintjén a felek még csak a virtuális közösségben található
ajánlások alapján ítélik meg egymást. Ez a minősítő rendszer jelenti a felek közötti
kezdeti bizalom alapját és segíti elő a CS közösség fejlődését (Luo–Zhang, 2016).
A közösség tagjainak a virtuális térben létrejövő első találkozásakor kialakuló
egymás iránti bizalma azonban stabilabb alapokon áll, mint csupán a platformon
megjelenő vélemények. Egy kölcsönös, tudatalatti bizalmi állapot meglétéről
beszélhetünk, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a CS közösséghez való
tartozás a tagokat ún. sztereotíp tulajdonságokkal ruházza fel. A kategorizálás
következményeként létrejövő pozitív jellemvonások a becsületesség, az őszinteség és az együttműködési hajlandóság más CS tagokkal (Grabner-Krauter–Bitter,
2013). Az új tagok a belépésük után elfogadják a CS fő értékeit és a kölcsönösséget, egyben hiszik azt, hogy a csoport más tagjai az alapértékeknek megfelelően
megbízható, barátságos emberek. A CS csoport a tagok közötti spirituális szellemi
közösség facilitálása érdekében pszichológiai és szociális támogatást nyújt.
A CS közösségre jellemző átlagosnál magasabb kezdeti személyközi bizalom
szintjét a „Csapattag-elmélet” is alátámasztja (Turner et al., 1987). A „Csapat” egy
olyan szociálpszichológiai értelemben tipizálható csoport, amely nem a csoport
tagjai közötti interakciók által, hanem sokkal inkább a csoportidentitásból, illetve
belső csoportkultúrából formálódik. A CS közösség tagjai annak ellenére elismerik és elfogadják a belső csoportnormákat és szabályokat, hogy a világ minden
tájáról, a legkülönbözőbb országokból, etnikai csoportokból és kulturális környezetből származnak és, hogy a bizalom formálódásának kezdeti szakaszában még
csak internetes platformon keresztül tartják a kapcsolatot egymással.
Amikor idegen emberek kommunikációt kezdeményeznek egymással,
a párbeszéd sikere a szorongás és bizonytalanság kontrollálásának képességén
múlik. Azonban, amikor valaki a „Csapathoz” tartozó új személlyel kezdeményez
interakciót, a szorongás szintje a kontextus miatt lényegesen alacsonyabb lesz,
mintha a „Csapat”-on kívüli személlyel került volna kapcsolatba (Gawronski et
al., 2005). Az erős csoportidentitás és a személyes interakciók alacsony szintű
szorongás- és bizonytalanság faktora miatt a CS tagok között a személyközi bizalom ezáltal sokkal könnyebben létrejön (Luo–Zhang, 2016).
Az online és offline interakciókat is magában foglaló CS élmény során a bizalom épülését dinamikus folyamatként szükséges vizsgálni, mivel a személyközi bizalom transzferálható a különböző színterek között és a szakaszok
egymásra épülve tovább mélyítik a bizalom szintjét. A három stádiumra bontható folyamat során az általános, a racionális vagy az érzelmi alapú bizalom
aránya alakítja az interperszonális bizalmat. Az első az udvariasság fázisa, amely
a CS-re jellemző viszonylagosan magas kezdeti bizalomszint ellenére is törékeny
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jellegű. Itt az online térben dinamikus információk, a virtuális közösségi identitás által látható referenciák és a CS barátok száma, valamint a feltöltött fotók
járulnak hozzá a bizalom kialakulásához. A második fázisban a felek belépnek az
instrumentális fázisba. Az egyidejű tér-időben tartózkodásból fakadóan beindul egy mélyebb információáramlás a host személyes életterében, ahol kialakítják a társas szerepeket és a személyközi bizalmat külső jelekkel is deklarálják
egymásnak. A kapcsolat későbbi fenntartásának szándékát és az interperszonális bizalom elmélyülését ez a szakasz pecsételi meg mindkét fél számára. A CS
közösségben az online és offline interakcióban mindkét fél egyenlő intenzitással
vesz részt, így egyszerre töltik be a bizalom-adó és bizalom-befogadó (trusteras-trustee) szerepét. A harmadik fázisban a személyes kapcsolat megszűnésével
a felek visszatérnek az online kommunikációhoz, ahol a kapcsolatuk és az interperszonális bizalom szintje a második fázisban elért szinten marad. Amennyiben
a vendég (surfer) és a vendéglátó fél (host) fenntartja a kapcsolatot, a személyközi
bizalom szintje tovább növekedhet. Itt már az érzelmi-alapú bizalom dominál
a racionális komponens felett (Luo–Zhang, 2016).

1.3.3. A HOSTELVENDÉGEK PREFENCIÁI
A Hostelworld Csoport 2016-os mérései alapján a hostelekbe érkezők 70%-át az Y
generáció teszi ki. A hostel vendégek az utazásra egyfajta életstílusként tekintenek és más szabadidős utazókkal összevetve átlagosan 1 100 euróval többet
költenek utazásra évente (WYSE TC Report, 2015). A vendégkör nagyobb része
egyedül utazik és – a látszat ellenére – kimondottan keresik a szociális kapcsolatokat, más utazók társaságát és az új élményeket. Több, mint 80%-uk vallja, hogy
azért utazik, hogy emlékeket gyűjtsön és megismerje a helyi kultúrát, illetve hogy
autentikus ételeket kóstolhasson meg (Hostelworld Csoport, 2016).
A hostelek modern vendégköre ma már többet vár el, mint egy olcsón kibérelhető ágyat. A fogyasztók által kiváló minősítést kapott hosteleket az érzelmi-racionális elégedettség harmonikus egyensúlya jellemzi.
A racionális szempontokat a kényelem, a tisztaság, a jó ár-érték arány,
a modern design és dekoráció elégíti ki az utazók többségénél, azonban ez önmagában kevés ahhoz, hogy egy utazó elköteleződjön az adott szálláshely irányába.
Az érzelmi kötelékek kialakítása jelenti a valódi hozzáadott értéket az utazáshoz
(Veríssimo–Costa, 2018).
A szállásadó felé való érzelmi elköteleződést a közös értékek felismerése,
a közösséggel vagy a hostel által képviselt értékrenddel való azonosulás tudja kiváltani az Y generáció körében. A hostelek tehát akkor tudnak eleget tenni ennek
a fogyasztói szegmensnek, ha megfelelő légkört teremtenek az emberi interakciók, új barátságok kialakításához, illetve rendszeres programokat (például közös
vacsorát, városnézést, borkóstolót) szerveznek. A vendégek egyszerre szeretnék
magukat a hostel közösség részének érezni „otthonos” környezetben, miközben
autentikus élményeket szerezhetnek (Nusair et al., 2011).
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A hasonló értékek képviselete a bizalom legfőbb záloga lehet. Ezt tükrözi egy
amerikai hostelben megvalósult kezdeményezés is, amely kifejezetten a vendégek értékeivel való azonosulásra épített. Az extrém sportok űzésére alkalmas
természeti környezetben épült hostel sportoló munkatársakat alkalmazott,
hangsúlyosan környezetbarát termékeket használt és ezzel nyerte meg a hasonlóan gondolkodó vendégek bizalmát. Az explicit igények kielégítésén túl fontos
a látens igények felderítése is, olyan kívánságoké, amit még meg sem fogalmaznak a vendégek. Ezek kielégítése juttathatja őket maradandó élményhez és emeli
a meglátogatott helyet a konkurensek fölé (Horton, 2016).

1.3.4. A BIZALOM VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ FOGYASZTÓI SZEGMENSEK KÖRÉBEN
A bizalmon alapuló szálláshelytípusok népszerűsödésének vizsgálatakor a releváns hazai és nemzetközi szakirodalmi források feldolgozására törekedtünk.
A korábbi kutatások alapján megállapítható, hogy a közösségi gazdaság szolgáltatóinak sok esetben csak megosztásnak álcázott tevékenysége felfedte közösségi
köntösbe öltöztetett kereskedelmi kapcsolat jellegét (Belk, 2014). Az új üzleti
modell egyik legfontosabb értéke a felek között online és/vagy offline kialakuló bizalom lehetne, melyet azonban kihívások elé állít a fogyasztók heterogén
részvételi motivációja. A megosztásgazdasággal kapcsolatos vitákban a bizalmat eddig csak az online térben (Grabner-Krauter–Bitter, 2013; Harridge-March,
2006), az Airbnb platform használatával kapcsolatban (Rochet–Tirole, 2003;
Evans–Schmalensee, 2007), a bizalom kialakulását, illetve elvesztését pedig a CS
közösség tagjainak körében vizsgálták (Gawronski et al., 2005; Luo–Zhang, 2016).
A szakirodalmi kutatások szintézise alapján hiányzó kutatási terület
a couchsurfing-gel kapcsolatos interperszonális bizalom CS közösségen kívüli,
azaz más fogyasztók általi megítélése. A bizalom és a részvétel motivációinak
vizsgálata a CS esetében – non-monetáris jellege miatt – értékesebb eredményeket
hozhat, mint a pénzügyi ügyleteket bonyolító platformok elemzése.

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA
Tanulmányunk célja feltárni a megosztásgazdasághoz kapcsolódó bizalomadás
mértékét az alapján, hogy a fogyasztók milyen szálláshelytípust részesítenek
előnyben utazásaikon. Vizsgálatunkban két kutatási kérdésre keressük a választ:
1. Van-e különbség a hotelt, az Airbnb-t, a hostelt vagy couchsurfing-et preferáló
csoportok között a helyi lakosság iránti nyitottság tekintetében?
2. Van-e különbség a hotelt, az Airbnb-t, a hostelt vagy couchsurfing-et preferáló
csoportok között a couchsurfing iránti bizalomban?
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A kutatási kérdésekből kiindulva az alábbi két hipotézist szeretnénk igazolni
és/vagy cáfolni:
H1: Azok az utazók, akik a nem hagyományos szállástípusokat részesítik előnyben, szorosabb kapcsolatot keresnek a helyi lakossággal, mint azok a társaik, akik
utazásaik alatt inkább a hoteleket választják. Első hipotézisünk vizsgálatához
felmérjük a helyi lakosság iránti nyitottságot az utazások során, illetve a megosztásgazdaság helyi szolgáltatóival való interakció szándékát.
H2: Azok az utazók, akik a nem hagyományos szállástípusokat részesítik
előnyben, nagyobb bizalommal vannak a couchsurfing iránt, mint azok a társaik,
akik utazásaik alatt inkább a hoteleket választják. Második hipotézisünk
kapcsán a csoportok közötti véleménykülönbséget az alábbi négy témakörökben
vizsgáljuk:
•
•
•
•

az ingatlanmegosztás szolgáltatóinak megítélése,
az ingyenesség szerepe a CS szállástípus választásában,
a CS szállástípus jellegéből fakadó multikulturális környezet hozzáadott értéke,
a CS online és offline terében kialakuló bizalom és biztonságérzet mértéke.

Primer kutatásunkban a közösségi gazdaságra és a CS-re vonatkozó véleményeket és attitűdöket újszerű megközelítésben – szálláshelytípus-preferenciák szerint
kialakított fogyasztói szegmensek körében – vizsgáljuk. Hipotéziseink vizsgálatához kvantitatív kutatási módszert választottunk annak érdekében, hogy kimutassuk a csoportok közötti szignifikáns különbségeket. Online kérdőívünkben
a demográfiai adatokra, az utazási szokásokra, valamint a bizalomra és a közösségi gazdaságra vonatkozó nyitott és zárt kérdések egyaránt szerepeltek. Az adatok
kiértékelése SPSS 15.0 szoftverrel történt, a leíró statisztika után a csoportátlagok
összehasonlítására egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztunk.
A kérdőív tartalmazott egy szabad asszociációra épülő részt is, amelyben
arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az az első pár szó, ami eszébe jut a kitöltőknek a következő fogalmak hallatán: közösségi gazdaság, couchsurfing. A válaszok
feldolgozásához a kvalitatív tartalomelemzésben használatos szófelhő módszert
alkalmaztunk, amely azt szemlélteti, hogy a válaszok során mely szavak jelentek
meg leggyakrabban a válaszadók gondolati képzettársításában. Minél gyakrabban
említenek egy szót a válaszadók, az annál nagyobb méretű lesz a szófelhőben
(Heimerl et al., 2014).
Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történt 2017 november és 2018
március között. A kérdőívet magyar és angol nyelven terjesztettük utazással kapcsolatos online csoportokban a közösségi média felületén. A minta nagyság meghatározásakor minimum 150 fő elérésére, a szálláshelytípus szerinti megoszlásban
az azonos csoportméret elérésére törekedtünk, az elemzésben pedig szálláshelytípus-preferencia szerint alkottunk homogén részcsoportokat. Az online kérdőívet összesen 175 fő töltötte ki, akik közül a CS-et és a hostelt preferáló célcsoport
a célzott online megkeresés ellenére is alulreprezentált volt a mintában (2. és 4.
ábra). A minta 56%-a nő, 44%-a férfi. Életkorukat tekintve a fiatalok domináltak
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a kitöltők körében, mivel a válaszadók 48,6%-a a 25 és 34 éves korosztályból került
ki, majd a 18 és 24 évesek következtek 32%-ot képviselve a teljes mintából. A 35 és
44 éves korosztály csupán 9,1%-a vett részt a kitöltésben, valamint a 45 év feletti
korosztályból szintén csak a minta tizede képviseltette magát (10,3%). Az adatok
alapján a minta 80,6%-át az Y generációhoz tartozó, 18–37 éves[5] korosztály teszi ki
(Brosdahl–Carpenter, 2011).
A kérdőívet magyar és angol nyelven terjesztettük, ezért lehetőség nyílt a nem
Magyarországon élők számára is a kutatásban való részvételre. A CS például egy
nemzetközi közösség, ezért fontosnak tartottuk, hogy a kérdőív elérhető legyen
angol nyelven is. A kitöltők lakóhely szerinti megoszlásáról elmondható, hogy
a minta 76%-a Magyarországon élő válaszadó. A nemzetközi kitöltők 4,6%-a az USAban, 3,4%-a Angliában, 2,9%-a Csehországban, 2,3%-a pedig Portugáliában él.
A nem, életkor, és származási ország szerint elkülönített válaszok vizsgálatát
a kis minta elemszám miatt nem tartottuk indokoltnak. Vizsgálati mintánkat nem
tekintjük reprezentatívnak, így eredményeink nem általánosíthatók a bemutatott
szálláshelytípusokat választó populációkra.

3. EREDMÉNYEK – BIZALOM A KÖZÖSSÉGI
GAZDASÁG SZOLGÁLTATÓI IRÁNT
Kutatásunk céljához igazodva eredményeinket a vizsgálatba bevont minta csoportokra osztásával elemeztük ki. Csoportosító változóként azt jelöltük meg, hogy
a válaszadó milyen típusú szállást választ általában utazásai alatt. A válaszadók
négy kategóriából választhatták ki az általuk preferált szállástípust: 3–5 csillagos
szálloda, Airbnb, hostel, illetve couchsurfing szálláshely. Az adatok kiértékelésénél a hosteleket és a CS-et preferáló személyeket egy csoportosító változóba soroltuk az interperszonális bizalmon alapuló szakirodalmi kutatásunk alapján.
A csoportosító változó azt mutatja, hogy a válaszadók az Airbnb szállásokat
preferálják leginkább (69 fő, 40%), majd a szállodák következnek (53 fő, 30%) és
végül az ifjúsági hostelek vagy a CS a legkevésbé népszerű (44 fő, 25%), viszont
a válaszadók egynegyede ezt az opciót jelölte. Azon válaszadók, akik elsődlegesen a CS-et preferálják utazásaik során 5%-ot (9 fő), a hostelt választók pedig
20%-ot (35 fő) mutatnak a mintában (2. ábra).

[5] Az Y generáció, vagy másnéven a milleniálok tagjai közé az 1980 és 1999 között születetteket
soroljuk (Brosdahl –Carpenter, 2011). Az Y generációt a legértékesebb utazási szegmensként tartják számon, mivel jobban tolerálják a sokszínűséget, a különböző életstílusokat és a multikulturalizmust, mint a korábbi nemzedékek (Huang–Petrick, 2010).
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2. ábra: A kutatásba bevont vizsgálati minta szálláshelytípus-preferencia szerinti
megoszlása, %, n=175
Figure 2 Distribution of preferred accommodation types used in the study sample,
%, n=175

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján

3.1. ASSZOCIÁCIÓK A KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGRÓL
A kitöltők számára a legnagyobb fejtörést a közösségi gazdaság kifejezésre való
asszociáció jelentette. A kitöltők 22%-a (39 fő) írta, hogy nem tudja mit jelent.
Emellett a kitöltők döntően értékteremtő jelenségként tekintenek a megosztásgazdaságra. A leggyakrabban előforduló jelentések a jó vagy hasznos (22 fő), a gazdaságos, olcsó, spórolás (20 fő), a társadalmi vagy környezeti fenntarthatóság (20 fő)
és a modern, jövő, utópia szavak (15 fő) voltak a nyitott kérdésre. A platformok
közül az Airbnb-t, az Uber-t és az Oszkár-t említették (3. ábra).
3. ábra: Asszociációk a közösségi gazdaságról szófelhőn ábrázolva
Figure 3 Word Cloud visualization of thoughts associated with the sharing economy

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján a https://www.wordclouds.com/
szerkesztőprogrammal készítve
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A 3. ábrán látható szófelhő eredményei alapján a közösségi gazdaságra vonatkozó asszociációk a következőképpen foglalhatóak össze: A közösségi gazdaság egy bizalmon alapuló, hatékony, gazdaságos, modern, közösségi lehetőség.
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy még a megosztásgazdaság egyes
felhasználói (jelen esetben az Airbnb-t preferáló kitöltők) sincsenek tisztában
a fogalom pontos jelentésével.

3.2. INTERPERSZONÁLIS BIZALOM A KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGBAN
A kérdőívben szerepelt egy, az utazással és a közösségi gazdasággal kapcsolatos blokk, melyben az interperszonális bizalom témakörében fogalmaztunk meg
értékelendő állításokat. A válaszoknál 1-től 5-ig terjedő Likert-skálát alkalmaztunk az egyetértés mértékének mérésére, ahol „1=egyáltalán nem értek egyet,
2=kevésbé értek egyet, 3=nem tudom eldönteni, 4=többnyire egyetértek, 5=teljes
mértékben egyetértek” volt.
Az utazással kapcsolatos kérdésblokk válaszaiban a nyitottság 4-es átlagpontszámot kapott, ami magasnak mondható. Emellett azonban jelentős különbségeket
tapasztaltunk a szállástípus-preferenciák szerint. A felsorolt állítások esetében szignifikáns különbségeket figyelhetünk meg a három csoport között az egyszempontos
varianciaanalízis alapján. A különböző szálláspreferenciával rendelkező csoportok
eredményei alapján elmondhatjuk, hogy utazásaik során a couchsurfing-et, a hostelt,
illetve az Airbnb-t választók nagyobb nyitottságot mutatnak a helyi közösséggel
való érintkezés iránt (F=4,74 p<0,05) a szállodát preferáló szegmenshez képest; és
ők azok, akik a leginkább keresik a kapcsolatot a megosztásgazdaságban résztvevő
helyiekkel (F=10,46 p<0,01). A szállodát választó csoport eredményei a helyiek
iránti nyitottság tekintetében még a semleges és a pozitív attitűdöt jelző skálapontok közötti 3,74-es, míg a megosztásgazdaságban való részvétel szándékában már
a negatív és a semleges attitűdöt jelző skálapontok közötti, 2,34-es csoportátlagot
mutatták. Az ötfokú skálán 0,5-1 ponttal alacsonyabb csoportátlag figyelhető meg
a hotelt választóknál a másik két szállástípust preferálókkal szemben (1. táblázat).
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1. táblázat: Különböző szállástípusokat preferáló utazók véleménye a bizalom és
megosztásgazdaság témaköréről
Table 1 Views on the topic of trust and sharing economy of travellers with different
accommodation type preferences
Átlag
(Szórás)

Csoportátlagok*
(Szórás)

F érték

Szignifikancia

Nyitott vagyok, hogy közelebb
kerüljek a helyiekhez, bárhová
utazom.

4,11
(1,0)

H = 3,74 (1,2)
A = 4,23 (0,9)
CS = 4,27 (0,9)

4,74

0,010

Keresem a lehetőséget, hogy olyan
helyiekkel kerüljek kapcsolatba,
akik megosztják tulajdonaikat.
(pl. lakás, autó, étel).

3,06
(1,5)

H = 2,34 (1,4)
A = 3,39 (1,5)
CS = 3,41 (1,3)

10,46

0,000

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján
* Megjegyzés: Ötfokú Likert skála alkalmazásával
H=hotelt, A=Airbnb-t és CS=couchsurfing-et vagy hostelt preferálók csoportjai

3.3. A COUCHSURFING-RŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNY
A CS említése az utazás alatt preferált szálláshely választás esetében mindössze
5%-ot mutatott a mintában (9 fő), azonban amennyiben közelebbről megvizsgáljuk a CS használatát, láthatjuk, hogy 11% (19 fő) azok aránya, akik már vendégként igénybe vették, 2% (4 fő) akik fogadtak és 9% (16 fő), akik mindkét formában
használták már a CS-et. A kitöltők közel harmada, 29% (51 fő) még nem próbálta,
de tervezi, hogy megtapasztalja a CS élményt. A szállásforma elutasítása magas
a válaszadók körében, mivel a kitöltők közel fele, 49% (85 fő) nem is gondolkozik
ebben a lehetőségben (4. ábra).
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4. ábra: A couchsurfing szállástípus igénybevételének megoszlása a
vizsgált mintában, %, n=175
Figure 4 Distribution of using couchsurfing accommodation among
respondents, %, n=175

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján

Ahogyan a 4. ábrán látható, a CS igénybevételének szándéka megosztó volt
kutatásunk válaszadói között. Az elzárkózás egyik okaként a kitöltők azt nevezték meg, hogy nem fér bele saját komfortzónájukba ez a szoros kapcsolat, inkább
fizetnek a privát szféráért, mivel nem tudnak megbízni egy ingyenes szolgáltatásban. A CS-hez fölényesebben viszonyulók kijelentik, hogy szerencsére nincsenek
rászorulva az ingyenes szállásokra, és teljesen elégedettek a hotelekkel. Mások
azzal indokolták, hogy a vendéglátót nem szeretnék zavarni a személyes jelenlétükkel. Sokan idegenkednek tőle és kimondottan veszélyesnek tartják a CS általi
vendégéjszakát. A bizalmatlanok közé főleg az egyedül utazó nők, vagy a magukat
koruk, családjuk miatt akadályoztatottnak érző személyek tartoznak. Az elutasítók attitűdjét jól szemlélteti a következő példa: „Számomra nehéz egy ingyenes
szolgáltatásban megbízni.”
A válaszadók másik fele (51%, 90 fő) viszont nyitott attitűdöt mutatott vizsgálatunkban. A kitöltők 22%-a (39 fő) részt vett már a CS élményben vendégként és/
vagy fogadóként. A minta 29%-a (51 fő) még nem próbálta, de tervezi a CS közösségbe való belépést. A lelkes és érdeklődő attitűdöt mutatók felsorolták, hogy
milyen erőfeszítéseket tettek, de még nem volt rá lehetőségük, hogy kipróbálják,
mivel még nem találtak megfelelő fogadó felet. A társasággal való utazás szintén
akadályozó tényezőként került be az indokok közé, illetve az a bizonytalansági
faktor, hogy hogyan kellene viszonozni a szívességet. A hazai kitöltők közül páran
azzal indokolják saját tapasztalatuk hiányát, hogy a CS egy új trend, ami hazánkban még nem elég ismert. A hostel és az Airbnb helyettesítő termékként gyakran
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felbukkan a válaszok között, és ebben a kontextusban sokszor a pénzhiány tűnik
az egyetlen érvnek a CS mellett. Az elutasítók csoportjához hasonlóan a nyitott
attitűdöt mutatók körében is felmerült pár korábbi rossz tapasztalat, de őket ez
nem tántorítja el a CS élménytől.
Az 5. ábrán látható szófelhő alapján a CS-re leginkább a más kultúrákkal való
barátkozás (23 fő), az ingyenesség, az izgalom (11 fő) és a kaland szavak jellemzőek a kitöltők véleménye szerint. A helyi emberekhez és a kultúrához való közelkerülés lehetőségét is sokan említették. A szkeptikusabb utazók veszélyesnek
találják (15 fő), amit a zsákbamacska kifejezés többszöri használata is megerősít,
illetve az, hogy sokan – főleg a nők – nem merik kipróbálni. A kitöltők közül 29-en
nem tudják, hogy mit jelent a CS fogalom, közülük 12 fő Airbnb-t, 10 fő hotelt
preferáló személy.
5. ábra: Asszociációk a couchsurfing-ről szófelhőn ábrázolva
Figure 5 Word Cloud visualization of thoughts associated with couchsurfing

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján a https://www.wordclouds.com/
szerkesztőprogrammal készítve

A CS-ről alkotott véleménykülönbséget attitűdállításokkal vizsgáltuk (2. táblázat). A válaszoknál 1-től 5-ig terjedő Likert-skálát alkalmaztunk az egyetértés mértékének mérésére, ahol „1=egyáltalán nem értek egyet, 2=kevésbé értek egyet, 3=nem
tudom eldönteni, 4=többnyire egyetértek, 5=teljes mértékben egyetértek” volt.
Kiemelendő, hogy a megosztásgazdaság szolgáltatóira vonatkozó állításunkra –
miszerint „Azok az emberek, akik megosztják a lakásukat vagy szobájukat, furák.”
– alacsony átlagpontszámot (átlag=2,52) kaptunk a vizsgált mintában. A CS-ről
való vélemények adatai alapján a szófelhőben szembetűnően gyakori ingyenesség
a skálán csupán közepes átlagértékkel szerepel (átlag=3,15). A helyi közösségbe
való betekintés lehetőségének értékelése és a más nemzetiségű személyek iránti
bizalom esetén szignifikánsan magasabb átlagok figyelhetők meg a bizalmon
alapuló szállástípusokat (CS, hostel, Airbnb) választók körében, mint a hotelt
preferálók csoportjában (p<0,05). A CS biztonságosságának megítélésében nem
330
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találtunk lényeges eltérést, azonban fontos kiemelni, hogy az ötfokú skálán 3,49es átlagot mutatott (szórás=1,6) a CS biztonságának megítélése. Mindkét biztonságra vonatkozó kérdés esetében fontos kiemelni, hogy az Airbnb-t választók
csoportja mutatta a legmagasabb átlagokat. A válaszadók számára kiemelkedő
fontossággal bírnak az online értékelések (átlag=3,75), ami a bizalom szempontjából itt is rendkívül fontos eredmény. Kiemelhető eredmény tehát, hogy az online
tér egyfajta biztonságot jelent az utazóknak, mivel ezeknél a tételeknél találjuk
a legmagasabb átlagokat (2. táblázat).
2. táblázat: Különböző szállástípusokat preferáló utazók véleménye a couchsurfing-ről
Table 2 Opinions on couchsurfing of travellers with different accommodation type
preferences
Átlag
(Szórás)

Csoportátlagok*
(Szórás)

F érték

Szignifikancia

1.

Azok az emberek,
akik megosztják a
lakásukat/szobájukat, furák.

2,52
(1,1)

H = 2,58 (1,1)
A = 2,54 (1,0)
CS = 2,43 (1,2)

0,25

nincs szignifikáns különbség

2.

Azért szeretem ezt a
fajta szállástípust,
mert ingyenes.

3,15
(1,2)

H = 2,94 (1,3)
A = 3,22 (1,1)
CS = 3,30 (1,2)

1,24

nincs szignifikáns különbség

3.

Ez a szállás a legjobb
módja, hogy betekintést nyerjünk a
helyiek életébe.

3,67
(1,1)

H = 3,38 (1,2)
A = 3,70 (1,0)
CS = 3,98 (1,0)

3,79

0,025

4.

Megbízok a vendégemben/fogadómban, bármilyen
nemzetiségű.

3,01
(1,1)

H = 2,60 (1,0)
A = 3,13 (1,1)
CS = 3,30 (1,2)

5,44

0,005

5.

A couchsurfing,
mint ismert márka,
garancia a biztonságra.

2,73
(1,0)

H = 2,68 (1,0)
A = 2,83 (1,0)
CS = 2,64 (1,2)

0,53

nincs szignifikáns különbség

6.

A couchsurfing
ugyanolyan biztonságos, mint egy
hostel.

3,49
(1,6)

H = 3,21 (1,5)
A = 3,77 (1,4)
CS = 3,41 (1,8)

2,04

nincs szignifikáns különbség

7.

Az online értékelések
segítik megelőzni a
bajt.

3,75
(1,0)

H = 3,64 (1,0)
A = 3,78 (1,0)
CS = 3,84 (1,0)

0,53

nincs szignifikáns különbség

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján
* Megjegyzés: Egyszempontos varianciaanalízis, Ötfokú Likert skála alkalmazásával
H=hotelt, A=Airbnb-t és CS=couchsurfing-et vagy hostelt preferálók csoportjai
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3.4. A KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE
A megosztásgazdasággal kapcsolatos asszociációk alapján megfigyelhető, hogy
bár egyre jobban átszövi a szolgáltató szektort ez az újfajta üzleti modell, mégis
kevesen tudják meghatározni, vagy akár csak körülírni a fogalmat. A vizsgálatunkba bevont fogyasztók inkább magukat az online platformokat (Airbnb,
Oszkár) ismerik, de magát a jelenséget nem. Azok, akik tisztában vannak
a fogalommal, alapvetően a gazdasági, társadalmi, környezeti fenntarthatósághoz
kapcsolódó pozitív értékként tekintenek rá. Annak érdekében, hogy megismerjük a megosztásgazdaságban való részvétel motivációit, meg kell vizsgálnunk
a potenciális fogyasztók helyi lakosság iránti nyitottságának mértékét.
Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy azok az utazók, akik a nem hagyományos szállástípusokat részesítik előnyben, szorosabb kapcsolatot keresnek
a helyi lakossággal, mint azok a társaik, akik utazásaik alatt inkább a hoteleket
választják. Eredményeink alapján szignifikáns különbségeket találtunk a csoportok között, azonban a vizsgált minta kis elemszáma (n=175) nem teszi lehetővé
eredményeink általánosíthatóságát. Kutatási mintánkban a 3–5 csillagos szállodát
preferáló csoport kisebb hajlandóságot mutatott a helyi közösséggel való érintkezésre, míg a CS-et, a hostelt és az Airbnb-t preferálók voltak a legnyitottabbak
irántuk. Ezt a jelenséget tovább árnyalja, hogy a szállodában megszálló fogyasztói
szegmens a helyiekkel a megosztásgazdaságban való interakciótól még jobban
elzárkózott. A megosztásgazdaságban való részvételben a hoteleket preferáló
csoport átlag alatti, míg a CS-et, a hostelt és az Airbnb-t választók átlag feletti értékeket mutattak. Eredményeink alapján első hipotézisünket igazoltnak tekintjük.
Második hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy azok az utazók, akik a nem
hagyományos szállástípusokat részesítik előnyben, nagyobb bizalommal vannak
a couchsurfing iránt, mint azok a társaik, akik utazásaik alatt inkább a hoteleket
választják. Bár a couchsurfing-ről alkotott vélemények alapvetően homogének
voltak a vizsgált csoportokban (az ingatlanmegosztás szolgáltatóinak megítélése, az ingyenesség szerepe és a CS online környezetében kialakuló bizalom és
biztonságérzet mértéke terén), az interperszonális bizalomra vonatkozó attitűdállításokban[6] szignifikáns különbséget találtunk a csoportok között. Eredményeinkben a helyi közösségbe való betekintés lehetőségének értékelése, illetve a más
nemzetiségű vendégek vagy vendéglátók felé irányuló bizalom esetén szignifikánsan magasabb átlagok figyelhetők meg a CS-et, a hostelt és az Airbnb-t használók
körében, mint a szállodát preferáló turistáknál. Második hipotézisünk tehát részben beigazolódott, így érdemes kihangsúlyozni a CS jellegéből fakadó interperszonális bizalom szerepét a hipotézis kiegészítésével.

[6] 3. attitűdállítás: Ez a szállás a legjobb módja, hogy betekintést nyerjünk a helyiek életébe.
4. attitűdállítás: Megbízok a vendégemben/fogadómban, bármilyen nemzetiségű.
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Tehát: „Azok az utazók, akik a nem hagyományos szállástípusokat részesítik
előnyben, nagyobb bizalommal vannak a couchsurfing által létrejövő személyes
interakciók iránt, mint azok a társaik, akik utazásaik alatt inkább a hoteleket
választják.”
A CS igénybevételére vonatkozóan jól elkülöníthető attitűdök rajzolódnak
ki. A CS iránti nyitottság a vizsgált minta felénél megjelenik, azonban kedvenc
szállástípusként elenyészően kevesen jelölték meg. Az a csoport, aki még nem
próbálta, de érdeklődik iránta, szándékát aktivitással is kifejezte a CS közösség
felé, ők valamilyen külső okból kifolyólag nem találtak még partnert. A részükről semmilyen személyi akadály nem merült fel, amiből kitűnik, hogy alapvető
hozzáállásuk, hogy a másik fél szándékaira és viselkedésére vonatkozóan pozitív
elvárásaik vannak, és felvállalják a sebezhetőséget. A vizsgálati minta másik felénél a CS-től való elzárkózás gyakori indoka, hogy mivel nem fizetnek a szolgáltatásért, nem is tudnak megbízni abban. Azokról, akik igénybe veszik ezt az ingyenes
szálláslehetőséget, azt gondolják, hogy csak szűkös erőforrásaik miatt választják
a CS-et. Az ingyenesség szerepe egyébként a CS szállástípus választásában csak
közepes átlagot mutatott a mintában, és a csoportok között itt sem találtunk szignifikáns különbséget. A külső személyek ítéletét a CS felett magyarázza, hogy
a közösség alapértékeit nem ismerik, továbbá az „érték” fogalmát csak monetáris
alapon tudják értelmezni. Gyakori ellenérv még a CS igénybevételére a komfortzónából való túlzott kilépés, ami mind a vendég intim szférája, mind a fogadó fél
területére való behatolás miatt vált ki kellemetlen érzéseket. A szubjektív veszélyérzetet kutatásunkban az idegen kultúra ismeretének hiánya, a kiszolgáltatottság
érzése, a kettős kimenet lehetősége, és a hátrányosnak ítélt demográfiai adottságok (nők, idősek, családosak) indokolják. A hazai kitöltők körében tapasztalt
alacsony bizalomszint a CS iránt abból a hazai nemzeti örökségből is fakadhat,
amely a családcentrikus társadalmi szerkezetben gyökeredzik (Fukuyama, 1997).
A CS „márkát” önmagában egyik csoport sem tartja garanciának a biztonságra, azonban érdekes, hogy az Airbnb-t preferáló csoport tagjai értenek ezzel
egyet a leginkább. Ennek oka lehet, hogy az általuk már jól ismert, megbízható
Airbnb-hez hasonló platformként tartják számon a CS-et, mint márkát. Szintén
az Airbnb csoporthoz tartozik a legmagasabb átlagérték, amikor a hostelekkel
a biztonság alapján való összevetésre kerül sor. Ez abból fakadhat, hogy a CS-t egy
„bizalom-kategóriába” sorolják a hostelekkel, míg a másik két csoport nagyobb
különbséget tesz a két szállástípus biztonsági faktora között.
A CS esetében az online értékelések, mint rizikócsökkentő tényezők kiemelten
fontosak, viszont a szállástípus szerinti csoportok között nem találtunk ebben
különbséget. Az online tér védettségében a CS élmény a kezdeti magas szintű
érzelmi bizalom ellenére is törékeny jellegű, de az offline világban történt élmény
utáni az interneten keresztül tartott barátságok tovább mélyíthetik még ezt
a kezdeti bizalmi szintet, ami áttételesen így az egész közösségen érezhető.
A kutatás korlátai között fontosnak tartjuk megemlíteni a minta nem
reprezentatív jellegét, hiszen felülreprezentáltak voltak az Y generáció tagjai
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(a minta 80%-át a 18 és 34 éves korosztály tette ki), illetve a hazai kitöltők
(a minta ¾-e Magyarországot jelölte meg származási országnak). A lehetséges
torzítások elkerülése érdekében a kemény változók mentén nem végeztünk eltérésekre vonatkozó vizsgálatot, mivel nem ez állt a vizsgálat fókuszában. A további
elemzések és az eredmények általánosíthatósága így nagyobb reprezentatív
mintán végzett vizsgálat esetén lehetséges. Az általunk vizsgált célcsoport online
jelenléte nagyobb mintaelemszámot igényelt volna, amit a jövőbeli kutatásokban
mindenképpen figyelembe fogunk venni. Jelen tanulmányban nagyon kis mintát
sikerült elérnünk a CS közösség állandó tagjai közül, így eredményeink nem
a belső „Csapattagok” véleményét tükrözik, hanem inkább a hostel, az Airbnb és
a szálloda vendégekét.

4. ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunk célja az volt, hogy feltárjuk, van-e különbség a közösségi gazdaság és a CS iránti bizalom szintjében annak alapján, hogy a fogyasztók milyen
szálláshelytípust részesítenek előnyben utazásaik során. Szakirodalmi áttekintés
keretében feldolgoztuk a bizalom társadalmi szerepét a személyközi és az online
bizalom kontextusában. Áttekintettük a közösségi gazdaság szereplőinek részvételi motivációit és a nem hagyományos szálláshelyek népszerűsödésének okait
a bizalmat építő tényezők alapján. Primer kutatásunk során 2017 és 2018 között
online kérdőíves kutatást végeztünk 175 fő részvételével. A válaszadókat szálláshelytípus-preferenciák szerint három csoportba osztottuk: szállodát, Airbnb-t,
illetve CS-et vagy hostelt igénybevevő fogyasztókra. A csoportok közötti különbségeket egyszempontos varianciaanalízissel elemeztük ki.
Kutatásunk újdonságértékét az adja, hogy a bizalmat a közösségi gazdaság
kontextusában nem az online világban, hanem az offline térben, a személyes
kapcsolatok létesítésére vonatkozóan vizsgáltuk, a couchsurfing-ről alkotott véleményeket pedig nem a belső felhasználók, hanem a CS-en kívüli fogyasztók oldaláról mértük fel. Következtetéseinket empirikus kutatásunk limitációinak ismeretében fejtjük ki a megosztásgazdaság és a couchsurfing témakörében.
Arra a kutatási kérdésre, hogy van-e különbség a szálláshelytípus-preferenciák
alapján elkülönített csoportokban a helyi lakosság iránti nyitottság tekintetében,
azt válaszolhatjuk, hogy igen, szignifikáns különbségek vannak a csoportok
között. Vizsgálati mintánkban azt tapasztaltuk, hogy a szállodát választó csoport
tagjai kevésbé nyitottak a helyiekkel való interakcióra a nem hagyományos szállástípust preferálókhoz képest, azonban attitűdjük nem elutasító. A megosztásgazdaságban való részvételt illetően a hotelt preferálók még óvatosabbak, ami ellentmond a korábbi kutatási eredményeknek a hotelvendégek és az Airbnb réspiacok
átjárhatóságot illetően (Jancsik et al., 2018). Guttentag és Smith (2017) kutatásukban azt találták, hogy az Airbnb vendégek számára a magánszálláshelyek hiányában potenciális helyettesítő termékek lehetnek a középkategóriájú hotelek. Annak
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bizonyítása azonban, hogy a helyettesíthetőség fordítva is így működik-e, további
kutatásokat igényel.
Arra a felvetésre, hogy van-e különbség a szálláshelytípus-preferenciák alapján elkülönített csoportokban a couchsurfing iránti bizalomban, azt válaszolhatjuk, hogy az online térben megjelenő bizalomban nincsen (ez minden csoport
számára fontos), az offline világban létrejövő személyes kapcsolatok megítélésében azonban van szignifikáns különbség. A nem hagyományos szálláshelyeket
választó vendégek a helyi közösséggel való interakció lehetőségét jobban értékelték, továbbá a multikulturális környezetben megjelenő interperszonális bizalom
szintje magasabb volt, mint a hotelt választó vendégek esetében. Az eredmények
alapján megállapítható, hogy a vizsgálati minta tagjai a CS-re nem rendszeres
szállásként, hanem „egzotikus élményként” gondolnak, aminek választását egy
morálisan értékes közösséghez való tartozás vágya indokolja. A hosteleket preferáló utazók a CS közösség tagjaival a motivációk és az interperszonális bizalom
terén mutatnak hasonlóságot. Közös vonás a két szállástípus választásának motivációjában a hasonló értékek képviselete és az érzelmi-racionális elégedettség
harmonikus egyensúlya.
A megosztásgazdaság országonkénti ismertsége, kultúránkénti jelentéstartalma és értékteremtő szerepe további kutatásokat érdemel. A jövőben hasznos
lenne megvizsgálni, hogy az elmúlt 10–15 évben a közösségi gazdaság növekedésével, a szinte semmiből létrejött új szervezetek és platformok milyen növekedési problémákkal szembesülnek és meddig biztosítható fenntartható működésük. A szervezési, innovációs, adminisztratív feladatok ellátása érdekében
milyen alakváltásra „kényszerülnek” és ennek vajon milyen hatása van a felhasználók által megelőlegezett bizalomra? Az interperszonális bizalom mérése Luo
és Zhang (2016) kérdőívének adaptálása a CS közösség hazai tagjainak elérésével
hiánypótló kutatás lenne. Empirikus kutatásunkban a keresleti oldalon tapasztalt
csoportátlagok különbsége alapján továbbá úgy gondoljuk, érdemes lenne kidolgozni a közösségi gazdaság meglévő és potenciális ügyfélkörének turistatipológiák
alapján való felosztását. A kínálati oldalon vizsgálható lenne, hogy a különböző
szállástípusok üzemeltetői, milyen módszerekkel alakíthatják ki az interperszonális bizalmat annak függvényében, hogy az utazó milyen kezdeti személyközi
bizalomszinttel érkezik.
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HORVÁTH DOROTTYA

Tanulásban akadályozott és ép intellektusú,
tipikus fejlődési ütemű tanulók alapkultúrtechnikai
ismereteinek vizsgálata - A szövegértő olvasás
felmérése 8. évfolyamon
The examination of basic schools skills among
children with learning disabilities and difficulties
and intellectually intact students with typical
cognitive development rate - Survey of text
comprehension at the 8th class
Absztrakt
A tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók továbbtanulási lehetőségeit
jelentősen befolyásolja, hogy milyen mértékben sajátították el az értő olvasás képességét.
A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nyolcadik évfolyamos, enyhén értelmi
fogyatékos és ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű diákok szövegértő teljesítménye milyen
szinten áll, alkalmassá teszi-e őket a középiskolába lépésre. A vizsgálat lebonyolítása négy
Vas megyei oktatási intézményben valósult meg, 2017 májusában. A kutatás eredményeinek elemzése nyomán kirajzolódott, hogy jelentős részük funkcionális analfabétaként kerül
ki az általános iskola padjaiból. Többek között ezért is lenne fontos még nagyobb figyelmet fordítani az olvasás-írás tanítása során a megfelelő módszer kiválasztására, valamint
az egyéni igényekhez igazodó oktatásra.
Kulcsszavak: enyhén értelmi fogyatékos tanulók, szövegértő olvasás, továbbtanulás
Abstract
The level of reading comprehension significantly influences secondary education options
of students with learning disabilities and difficulties who have moderate intellectual
disability. The study explores the level of reading comprehension of 8th grade students
with moderate intellectual disability and intellectually intact students with typical cognitive
development rate, if that level is sufficient for them to start secondary education. The
research was conducted in four educational institutions of Vas County (Hungary) in May
2017. By analysing the results of the study it turned out that most of these children leave
elementary education with functional illiteracy. Consequently, it would be particularly
important to pay more attention to the selection of the optimal method of teaching reading
and writing, and to the customized, differentiated education.
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BEVEZETÉS
A kutatásban tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos és ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű 8. osztályos tanulók szövegértő teljesítményének
vizsgálata valósult meg. Kiemelt figyelmet fordítottam az egyes szövegértelmező
műveletek terén nyújtott teljesítmények elemzésére, hiszen a részképességek
szintjének feltérképezése a hatékony fejlesztés alapját képezi.
A szövegértő olvasással foglalkozó, hazai és külföldi tudományos tanulmányok
hívták fel a figyelmet arra a jelenségre, hogy a tanulók szövegértő teljesítménye
alsó tagozattól a középfokú oktatásba lépésig stagnál, vagy elenyésző mértékben
mutat javulást: visszakeresik a szövegben fellelhető konkrét információkat, azonban értelmezni, saját szavaikkal megfogalmazni már nem tudják az „olvasottakat”
(Verebélyi 2013; 2017; Nemesné–Sajtosné, 2010; Józsa–Józsa, 2014). A kutatások
megállapításai nyomán új kutatási kérdésfelvetések körvonalazódtak, többek
között az, hogy vajon a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is megfigyelhető-e ugyanez a stagnálás, vagy olvasási-szövegértési
szintjük fejlődése más tendenciát mutat.
Az olvasási folyamat megtanítása során a pedagógusnak számos dilemmával kell
szembenéznie, amelyek közül a leghangsúlyosabbak: az olvasástechnika fejlődésének szakaszai, különféle motivációs problémák, tanulók közötti egyéni különbségek, illetve az időproblémák/idő korlátok kezelése. Sajnos, már az alapfokú
oktatásban sem tudnak elég időt fordítani az egyéni igényeknek megfelelő
fejlesztésre, valamint még nem teljesen sikerült a folyamatosan változó olvasási
kultúra elvárásaihoz (különböző típusú szövegek gyors és hatékony feldolgozása,
a szöveg típusának megfelelő olvasási stratégiák elsajátítása, kiválasztása és használta) igazítani a szövegértési folyamat elsajátítását célzó módszertani eszköztárat.
A tipikus és atipikus fejlődési ütemű tanulók körében az olvasástechnika és
a szövegértő stratégiák helytelen, hiányos, illetve nem rendeltetésszerű használata nem csak kisiskoláskorban befolyásolja negatív irányba a diákok teljesítményét, hanem a középiskolákban, a felsőoktatási képzésekben, illetve
a felnőttképzésekben egyaránt (Garbe et al., 2010). Ez legfőképpen azért jelentős probléma napjainkban, mert globalizálódó világunkban egyre inkább beépül
társadalmi elvárásaink közé az élethosszig tartó tanulás, a „life long learning”,
ami magával hozza az igényt arra, hogy az emberek minél gyorsabban, hatékonyabban, célzottabban tudják feldolgozni az elsajátítandó tudásanyagot.
A munkaerőpiac a tipikus és az atipikus fejlődési ütemű személyek esetén
egyaránt sokrétű, változatos kihívások elé állítja a pályakezdőket, és a munkát
keresőket, de az állandó munkahellyel rendelkező munkavállalóknál is gyakran
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követelményként jelenik meg a továbbképzéseken való részvétel, a szakmai tudás
folyamatos bővítése, minél több területre való kiterjesztése. A hatékony tanulás,
tudásbővítés megvalósíthatatlan célirányos szövegértelmezési módszerek, stratégiák alkalmazása nélkül. A személyre szabott nevelés-oktatással megalapozhatjuk, elősegíthetjük a munkaerőpiac folyton változó igényeihez igazodó, gördülékenyebb alkalmazkodást.
A témában aktuális szakirodalmak feldolgozása nyomán a kutatás célja a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, 8. osztályos tanulók szövegértő
képességének feltérképezése, a hiányosságok feltárása, a háttérben meghúzódható okok áttekintése, hiszen csakis úgy tudunk hatékony tanulási módszereket,
stratégiákat továbbadni a felnövekvő generációk számára, ha először megvizsgáljuk azt, hogy melyik részterületek igényelnek leginkább megerősítést.
A tanulmány rövid szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, majd a módszertani
részben bemutatásra kerülnek a kutatási kérdések és hipotézisek, a vizsgálati helyszínek, a minta és a felhasznált módszerek, végül pedig a két vizsgálati csoport
csoportonkénti és összehasonlító elemzésére és a kutatás során nyert eredmények
értelmezésére egyaránt sor kerül. A tanulmány az eredmények összegzésével,
javaslattétellel, szakmai kitekintéssel zárul. A felmérés nem reprezentatív, ezért
a megállapítások kizárólag a vizsgált populációra vonatkoznak, de az eredmények
elemzése nyomán újabb hasznos kutatási irányok körvonalazódtak.

1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
1.1.TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK – FOGALMI
MEGHATÁROZÁS
A tanulási problémák közé tartozik a tanulási nehézség, a tanulási zavar, illetve
a tanulásban akadályozottság. A tanulási nehézség a tanulási problémák legkevésbé súlyos jelensége, amely az egyes tanulási helyzetekben nyilvánul meg,
átmeneti jellegű és a többségi pedagógia
„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik
az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54)
A XX. század derekán, a követelmények növekedésével kialakult egy olyan
gyermekcsoport az általános iskolákban, akik nem tudnak eredményesen tanulni,
azonban nem felelnek meg az enyhén értelmi fogyatékosság kritériumainak (idegrendszeri károsodás és 70 alatti IQ). Ezek a tanulók gyakran kerülnek a tanulásban akadályozott tanulók osztályaiba, amely a hazai szakterminológia átgondolására adott okot.
A tanulásban akadályozottság kifejezést tehát jelenleg az enyhén értelmi
fogyatékos, továbbá a nehezen tanuló gyermekek csoportjának megjelölésére
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használjuk. A tanulásban akadályozott tanulók az össztanulói népesség közel
15%-a hazánkban, ebből 2–3% az enyhén értelmi fogyatékos, a fennmaradó
15–20% pedig a kedvezőtlen szociális hátterük miatt tartós és átfogó tanulási
problémákkal küzdő diákok közé sorolható (Verebélyi, 2019, 49).

1.2. AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG FEJLŐDÉSE
Az olvasás tanulásának folyamatában a jelrendszer elsajátítását (betűtanulás)
követően kezdetét veszi a készség gyors fejlődésének időszaka. Az elsajátított
eszközök használata a kitartó gyakorlás révén lassan automatikussá válik. Ezután
következik a folyamatos olvasás, fejlődik a hangsúly, a szókincs, végül pedig
maga a szövegértés (Gaál–Hámoriné, 2000).
Garbe és munkatársai (2010) rendkívül szemléletesen ábrázolták az olvasási
módokat, illetve az iskolai évfolyamoknak megfelelő, ideális elsajátítási eloszlásukat (1. ábra). Az olvasás előkészítése már az óvodában elkezdődik, majd az első
osztály elején folytatódik. Az jelrendszer tanulásának kiemelt periódusa az iskolai
nevelés-oktatás első évfolyama, ám ezt nagyon sok tényező befolyásolhatja, sok
esetben még a harmadik osztály feladatkörébe is beletartozik.
A folyékony, független olvasás második osztályban kezd kialakulni, egészen
a felső tagozat elejéig elhúzódhat. A stratégia-orientált olvasás ötödik évfolyamtól a középiskola kezdeti osztályfokaival bezárólag van jelen. Az adaptív, kritikai olvasás megalapozása már nyolcadik osztályban elkezdődik, ideális esetben
a középiskola végéig minden diáknál kialakul. Természetesen nem húzható éles
határ ezek között a periódusok között, az olvasás és a szövegértés szintje egyénenként teljesen eltérő lehet (Garbe et al., 2010).
1. ábra: Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja az iskolaévek relációjában
Figure 1 The optimal variation of reading methods and their teaching with respect to
school grades

Forrás: Garbe et al., 2010, 6
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Azoknak a tanulóknak, akiknek az olvasástechnikai képességei magasabb
szinten állnak, sokkal jobb a szövegértése, hiszen nem kell annyi koncentrált
figyelmet fordítaniuk a jelek dekódolására, vagy a szavak összeolvasására, sokkal
inkább tudnak a tartalommal foglalkozni. A fejlesztés során rendkívül fontos,
hogy csak megértett szöveget szabad gyakoroltatni, illetve a gyermeknek tisztában kell lennie a gyakorlás céljával (Adamikné et al., 2016).
Ahhoz, hogy az olvasottakat megértsük, elengedhetetlen a szókincsbővítés,
illetve a szöveg szó szerinti értelmezése. Abban az esetben, ha az egyén tapasztalatai, intuíciói alapján képes továbbgondolni a szöveg elsődleges jelentését,
meglátja az ok-okozati összefüggéseket, következtetéseket von le és saját véleményt alkot, akkor interpretáló-értelmező olvasásról beszélhetünk. Értékelő olvasás esetén az olvasó képes megítélni az olvasottak valóságtartalmát és helyességét
(Gaál–Hámoriné, 2000).

1.3. A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE
A nevelés-oktatás folyamatában nem csak az olvasás tanulása jelenik meg, hanem
az olvasás által való tanulás és az olvasásról való tanulás is egyaránt részt vesz
ebben az egymásra kölcsönösen ható folyamat- és elvárás rendszerben. A három
szinthez különböző készség- és képességterületek kapcsolódnak (2. ábra).
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2. ábra: Az olvasás tanulása, az olvasás által való tanulás és tanulás az olvasásról
Figure 2 The acquiring of reading skills, learning via reading and studying reading

Forrás: Steklács, 2012, 8

Az olvasási stratégiák olyan cselekvések, amelyek az olvasási tevékenység
alapját képezik, a motivációval és a metakognícióval szorosan összefüggnek, és
amelyeket az egyén egy kitűzött cél érdekében alkalmaz. A jó stratégiahasználók
kiterjedt tudással és kellő motivációval rendelkeznek, továbbá a birtokukban lévő
olvasási stratégiák közül képesek kiválasztani azt, amely a szöveg értelmezésének
céljából a legmegfelelőbb (Steklács, 2012).
Azt, hogy milyen olvasási stratégia a legmegfelelőbb az adott szöveg értelmezéséhez, nagymértékben befolyásolja az olvasandó szöveg műfaja és az olvasás
célja (Steklács, 2006). Keen és Zimmermann (1997) vizsgálata szerint a leghatékonyabb stratégiák a következők: előzetes tudás aktiválása, az információk rangsorolása, a szöveg és a szerző kérdezése, különböző érzékszervi képek előhívása, következtetés levonása, újra elmondás vagy szintetizálás, javító stratégiák használata.
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Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozását segíti a lényegkiemelő képesség,
a megfelelő szókincs, és az egyes stílusjegyek felismerése. A szöveg értelmezését
célszerű az előzetes ismeretek, tapasztalatok felidézésével, a kapcsolódó kardinális
fogalmak jelentésének tisztázásával kezdeni, majd megbeszélni a szöveg fő szerkezeti elemeit. A szómagyarázatot elősegíthetjük szemléltetéssel, mondatba helyezéssel, vagy rokon- illetve ellentétes jelentésű szavak társításával. A cím, továbbá
a szöveghez kapcsolódó illusztrációk alapján megfogalmazott kérdésfeltevések
motiválóan hatnak a gyermekekre, hiszen ezekre a szövegben fogják megtalálni
a választ. Érdemes a tételmondatok felhasználásával vázlatot, jegyzetet írni, majd
reprodukálni a szöveget.
A szépirodalmi szövegek befogadását leginkább az érzelmi azonosuláshoz és
a megfelelő technikával történő olvasáshoz szükséges készségek gyakorlásának
beiktatásával tudjuk fejleszteni. Az érzelmi azonosulás kialakítása, fejlesztése
történhet személyes élmények elmesélésével, művészeti alkotásokkal történő
ismerkedéssel. Az elmélyülést és az érzelmi azonosulást segíthetik a saját készítésű illusztrációk (festmények, bábok, gyurma szobrok, makett városok stb.) (Gaál–
Hámoriné, 2000).
Nagy mintán végzett tudományos kutatások igazolták (Steklács, 2005), hogy
a tanulók az értelmezést, lényegkiemelést igénylő feladatokban sokkal gyengébben
teljesítenek, mint amelyekben egyszerűen a szövegben szereplő információ visszakeresése a cél. Azt olvassák jobban, ami rövid, egyszerű, nem sarkall gondolkodásra. Az enyhén értelmi fogyatékos diákok meglepő módon sokszor jobban értik
a szöveget, mint ahogyan az olvasástechnikai szintjük alapján feltételezhető lenne.

1.4. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KUTATÁSOK A SZÖVEGÉRTŐ
OLVASÁSRÓL
Verebélyi Gabriella (2013; 2017) a kilencedik osztályos, tanulásban akadályozott diákok mondatalkotását vizsgálta. A kutatás eredményei alátámasztották,
hogy az alapfokú oktatás alacsony eredményességgel tudja csak megvalósítani
az eltérő nyelvi szocializációs háttérből érkező gyermekek nyelvi ismereteinek
közel azonos szintre fejlesztését.
Macher Mónika (2007) elsődleges célja az volt, hogy feltárja, milyen mértékben marad el a hétéves és tízéves, ép beszédprodukciójú, tanulásban akadályozott
tanulók teljesítménye az életkori átlagtól az észlelés különböző szintjein. A tanulásban akadályozott tanulók eredményei azt mutatták, hogy rendkívül súlyos
elmaradás tapasztalható mind a beszédészlelésük, mind pedig a beszédmegértésük terén. Kiemelt jelentőségű tehát ezeknek a képességterületeknek a fejlesztése, hiszen zavartalan működésük az egyik alappillére számos magasabb rendű
műveletnek, többek között a szövegértő képességnek is.
Köböl Erika és Vidákovich Tibor (2015) legfőbb kérdésfeltevése az volt, hogy
a tanulásban akadályozott tanulók mérése során befolyásolja-e a teszt működését,
ha a feladatutasítást szóban is közlik és példával demonstrálják, továbbá hogy
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egyeznek-e a diákok által leginkább kedvelt, illetve a tesztelés során legeredményesebbnek mutatkozó segítségadási módszerek. Az eredmények elemzése
alapján megállapították, hogy jelentősen jobb teljesítményt értek el azok, akiket
magyarázattal, segítségnyújtással, példával támogattak, mint azok, akik semmiféle segítséget nem kaptak.
Józsa Krisztián és Józsa Gabriella (2014) elsősorban arra kereste a választ,
hogyan változik a szövegértés, az olvasási motiváció és az olvasási stratégiák
használata 6. és 8. évfolyam között. A kutatás eredményei szerint a gyermekek
szövegértése felső tagozatban fejlődő tendenciát mutat, az olvasási motiváltság
azonban ezzel fordított arányban csökken. Az olvasási stratégia-használatban
szintén csökkenés volt tapasztalható.
Nemesné Kiss Szilvia és Sajtosné Csendes Gyöngyi (2010) azt a feltételezést
próbálták igazolni szakiskolások körében végzett vizsgálatokkal, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek szövegértési teljesítménye jóval alul marad az elvárható életkori átlaghoz viszonyítva. Az eredmények
azt mutatták, hogy a szakiskolák 9. osztályos tanulóinak 61%-a funkcionális
analfabéta, nem tudnak a hétköznapi élet írott szövegeivel boldogulni. A tanulók
mindössze 18%-ának fejlett eléggé a szövegértési képessége ahhoz, hogy az egyén
megtalálja helyét a társadalomban, alkalmazkodjon a változásokhoz, és képes
legyen az önálló tanulásra.
Ann Daly (2015) vizsgálata rámutat arra az összefüggésre, hogy azoknak
a tanulóknak, akiknél olvasásértési nehézség volt észlelhető, a beszéde a legtöbb
esetben egyszerű szerkezetű volt. A szerző a kutatási eredményekkel arra hívja fel
a figyelmet, hogy a gyermekek beszédészlelés, beszédértési szintje előrevetítheti
az esetleges problémákat a szövegértő olvasásában, ezért nagyon fontos a gyermekek nyelvi fejlettségének felmérése és az olyan olvasási stratégiák előnyben
részesítése, amelyek a beszélt nyelv fejlődéséhez szükségesek, így a tanárok
képesek lehetnek az oktatás szempontjából hátrányos helyzetű tanulók szövegértésének célzott fejlesztésére.

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA
2.1.KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK
Az előző fejezetekben megfogalmazott elméleti alapokat figyelembe véve a kutatásom a következő kérdésekre koncentrál:
Kutatási kérdések
– Milyen teljesítménybeli különbségek lesznek az enyhén értelmi fogyatékos
tanulók és a tipikus fejlődési ütemű tanulócsoport szövegértő teljesítményei
között?
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– Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a szövegértési feladatok közül mely
típusú feladatoknál teljesítettek a legjobban?
– A lényegkiemelésre irányuló feladat melyik műveletét oldották meg a legsikeresebben az enyhén értelmi fogyatékos, illetve a tipikus fejlődési ütemű tanulók?
– A fiúk vagy a lányok teljesítménye jobb?
Hipotézisek
– Feltételezem, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szövegértő olvasás
során nyújtott összteljesítménye legfeljebb 40 százalékponttal lesz gyengébb,
mint a kontroll csoportba tartozó tanulók szövegértő teljesítménye.
– A feladatok típusa és/vagy szövegezése jelentősen befolyásolja a feladat sikeres megoldását, különösen az enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében.
– Az enyhén értelmi fogyatékos, illetve a kontroll csoportba tartozó tanulók
különböző lényegkiemelő műveletek elvégzésénél teljesítenek jól.
– A nemek között nincs számottevő különbség a szövegértési feladatok eredményessége alapján.

2.2.VIZSGÁLATI HELYSZÍNEK
A vizsgálat lebonyolítása négy különböző oktatási intézményben valósult meg,
2017 májusában. A tipikus fejlődési ütemű, 8. osztályos diákok egy Vas megyében található kisváros általános iskoláiból kerültek kiválasztásra. Az osztálylétszámokban lényeges különbség nem volt: az egyik iskolában egy 23 és egy 19,
a másikban pedig egy 23 és egy 22 fős létszámú osztály vett részt a kutatásban.
A tanulók mindkét alapfokú intézményben magyar nyelvű, általános tantervű
nevelési-oktatási tevékenységben részesültek.
Az enyhén értelmi fogyatékos diákok vizsgálata két település iskoláinak intézményegységeiben történt. Az egyik egy megyei jogú város, a másik pedig egy
nyugati határváros szegregált iskolája volt. Az egyik intézményben a tanulásban
akadályozottak közösségének 8. osztályos tanulói töltötték ki a szövegértő teljesítményt vizsgáló feladatlapot, itt 10 fő megoldásait értékeltem. A másik iskola falain
belül két, tanulásban akadályozottak nevelésére és oktatására elkülönített osztály
nyolcadikos tanulói válaszoltak a feladatlap kérdéseire. Az osztálylétszám 10, és 7
fő volt. Két értelmileg akadályozott fiú is részesült itt integrált nevelés-oktatásban,
az ő megoldásaikat nem vettem figyelembe.
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2.3. A VIZSGÁLATI MINTA
A kutatás során 112 fő 8. osztályos tanulót vizsgáltam: 87 fő ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű, többségi általános iskolában [1] tanuló (a módszertani résztől
tipikus fejlődési ütemű tanulók vagy a kontroll csoportba tartozó tanulók), illetve
25 fő tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, szegregált körülmények között oktatott diák (a módszertani résztől enyhén értelmi fogyatékos tanulók vagy a vizsgálati csoportba tartozó tanulók) oldotta meg a szövegértő teljesítményt vizsgáló feladatlapot.
A kutatásban tehát a kizárólag tanulásban akadályozott, enyhén értelmi
fogyatékos (IQ kevesebb, mint 70) tanulók vettek részt; tanulásban akadályozott,
kedvezőtlen szociális hátterük miatt tartós és átfogó tanulási problémákkal küzdő
diákok nem képezték a vizsgálat minta részét. A kutatási mintában (n=112 fő)
a fiúk és lányok aránya megközelítőleg kiegyenlített volt; 50 lány és 62 fiú szövegértő képessége került feltérképezésre.
A feladatlapot eredetileg 27 szegregált körülmények között oktatott gyermek
töltötte ki, azonban két diák megoldásait nem értékeltem, mert értelmileg akadályozott státusz szerepelt a szakértői véleményükben, integráltan oktatták őket
a tanulásban akadályozott tanulók osztályában.
A felmérés nem reprezentatív, ezért a megállapítások kizárólag a vizsgált
populációra vonatkoznak, de az eredmények elemzése nyomán újabb hasznos
kutatási irányok körvonalazódtak.

2.4. A VIZSGÁLAT MÓDSZEREINEK BEMUTATÁSA
A kutatásban részt vevő tanulók szövegértő képességét saját készítésű feladatlap
segítségével mértem fel, amelynek alapjául a 2015. évi Országos Kompetenciamérés „A” füzetének egyik feladatsora szolgált (1. sz. melléklet) (https://www.
oktatas.hu).
Az enyhén értelmi fogyatékos diákok teljesítményében sokszor több év elmaradás is tapasztalható az elvárt életkori átlaghoz viszonyítva, ezért egy 6. osztályosok számára készült feladatsort választottam. Célzottan ismeretterjesztő szöveget
kerestem, hiszen egy magasabb szintű, elvont szépirodalmi alkotás feldolgozása jóval formálisabb, komplexebb feladat.
A szöveg három sarkvidéki állatról; a jegesmedvéről, a sarki rókáról és
a császárpingvinről ad rövid leírást. Közös a fejezetekben, hogy minden élőlény
esetében szerepel életkörülmények bemutatása, illetve néhány lényeges tudnivaló

[1] A többségi általános iskola a pedagógiában, ezen belül a gyógypedagógia terminológiában használt szakterminológia. A többségi az a szakkifejezés, amelyet azokra a személyekre, intézményekre,
módszerekre stb. használunk, amelyek a populáció döntő többségéhez kapcsolódnak. A köznyelvben ezt a „normál” szóval szokták helyettesíteni, amely azonban diszkriminatív jelző az eltérő tantervvel tanulókkal (többek között az enyhén értelmi fogyatékos tanulókkal) szemben.
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a szaporodásukról és az utódok gondozásáról. A szöveg terjedelme az illusztrációkkal együtt egy és fél oldal.
A különleges jelentésű, ritka, vagy többértelmű kifejezésekhez szómagyarázatot készítettem, amelyek a lábjegyzetben, számozva szerepeltek. Az utasításokat
részben átfogalmaztam, kiegészítettem, illetve egy teljesen új feladatot is beillesztettem (11. feladat). A megértés elősegítése érdekében néhány formai átalakítást
is végeztem: a betűket 14-es méretűre növeltem, vastagon kiemeltem a mottót,
a három fejezetet pedig vizuálisan is jól elkülönítettem egymástól.
A szöveghez kapcsolódóan tizenegy feladatot kellett megoldaniuk a tanulóknak, amelyek elvégzéséhez különböző szövegértő műveletek alkalmazására volt
szükség. A szövegben pontosan fellelhető, konkrét információk visszakeresését
követően több válaszadási lehetőség közül kellett kiválasztani a megfelelőt (1; 4;
6. feladat), vagy röviden, írásban transzferálni az eredeti kifejezéseket a feladatlapra (2; 3; 5. feladat). Az egyes szövegrészekhez kapcsolódóan következtetések levonására, ok-okozati összefüggések meglátására is sor került, a válaszadás
módja pedig szintén feleletválasztás (7. és 9. feladat), vagy rövid leírás (8. és 10.
feladat) formájában valósult meg.
Az utolsó, legösszetettebb feladatban (11.), a szöveg egészének értelmezését
követően, ki kellett emelni egy tartalmilag jól elkülönülő szövegrészt, majd találó,
új címet adni a választott fejezetnek, végül saját szavakkal leírni a tartalmát úgy,
hogy minden lényeges elem megjelenjen benne, ami az eredeti szövegrészletben
szerepelt. A feladat eredményeinek elemzése során elsősorban a lényegkiemelő
műveletet és az írásbeli szövegalkotás képességét vizsgáltam. A továbbiakban
a fent említett feladatokra a hozzájuk tartozó sorszámokkal fogok hivatkozni.
A következő alfejezetekben a kutatás során kapott eredmények kerülnek
bemutatásra. A vizsgálatban résztvevő két csoport (tanulásban akadályozott,
enyhén értelmi fogyatékos és kontroll csoport) tanulóinak pontszámait először
feladatonként, majd a lényegkiemelő műveletre és a nemek közötti teljesítményeloszlásra irányulóan fogom elemezni.
Az egyes vizsgálati csoportok eredményeinek kiértékelését követően, a különböző feladatokhoz, szövegértő műveletekhez kapcsolódó teljesítményeket is
összehasonlító elemzésnek vetem alá.

3. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
3.1. AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK TELJESÍTMÉNYE
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók egyes feladatokhoz kapcsolódó teljesítménye rendkívül szerteágazónak bizonyult (1. táblázat). A legmagasabb és a legalacsonyabb átlagos eredményességgel megoldott feladatok között 60 százalékpont
különbség mutatkozott.
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A legmagasabb, 72%-os átlagteljesítmény a 6. feladatban rajzolódott ki. A tanulóknak a szövegből kellett konkrét információkat visszakeresniük, majd feleletválasztás formájában megjelölni a helyes megoldást. Az átlag feletti teljesítmény
érdekessége az volt, hogy a relációs szókincs biztos tudása alapvető feltétele volt
a válaszadási opciók megértésének, mérlegelésének. Csupán egy helyhatározó
szó különböztette meg a két legvalószínűbb állítást egymástól: nem a lábuk alatt,
hanem a lábukon tartva.
1. táblázat: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók átlagteljesítménye az egyes feladatokban (n=25)
Table 1 Average performance of students with moderate intellectual disability in
particular tasks (n=25)

Összes
elérhető pont

Elért pont

Százalékos
teljesítmény

1. feladat

25

9

36,00%

2. feladat

50

23

46,00%

3. feladat

75

35

46,67%

4. feladat

25

3

12,00%

5. feladat

25

15

60,00%

6. feladat

25

18

72,00%

7. feladat

25

7

28,00%

8. feladat

50

9

18,00%

9. feladat

25

6

24,00%

10. feladat

50

27

54,00%

11. feladat

125

77

61,60%

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

A leggyengébb teljesítményt a 4. feladatban nyújtották, a válaszok 12%-a bizonyult helyesnek. A megoldáshoz szükséges szövegértő művelet és a válaszadás
szempontjából teljesen azonos volt a legeredményesebb feladattal (6.), az információ visszakeresését azonban, jelen esetben egy másik tényező nehezítette meg.
A kérdésben és a válaszadási opciókban vörös róka szerepelt, a szövegben pedig
hazai rokonként említik az állatot. A két feladat (4. és 6.) összehasonlításának
tükrében a tanulóknak tehát elsősorban nem a szövegértő művelet (információ
visszakeresése), hanem a feladat szövegezése okozott problémát (eltérő kifejezés
ugyanarra a fogalomra a szövegben és a feladatban).
Az utolsó (11.) feladatban a megfelelő válaszadás több lényegkiemelő művelet
alkalmazását tette szükségessé. Ki kellett emelni a szöveg egészéből egy tartalmi350

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 3 3 9 -3 6 6

lag jól elkülönülő szövegrészt (bármelyik sarkvidéki állat). A mentális elkülönítést követően a fejezetet úgy kellett transzferálni, majd írásban összefoglalni, hogy
minden olyan lényeges tartalmi elem szerepeljen benne, amit az eredeti szöveg
tartalmazott. Kizárólag saját szavakkal történő írásbeli összefoglaló volt elfogadható. Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók összesített átlagteljesítménye a feladatban 61,6% volt, az egyes műveletekre vonatkozó teljesítési mutatóik között pedig
30 százalékpontos eltérés rajzolódott ki.
A legjobb átlageredményt a kiválasztott rész tartalmának megfelelő cím adásánál érték el a tanulók (80%). A címadás részfeladat megoldása természetesen
akkor is helyesnek bizonyult, ha egy tartalmilag kevésbé jól elkülönülő rész került
kiválasztásra, de az alkotott szöveg tartalmának megfelelt az új cím.
A legtöbb pontot az olvasott szövegrész tartalmi elemeinek kiemelése, transzferálása során vesztették, 50%-os teljesítményt produkáltak. Habár a 8. (közös
tényezők kiemelése az egyes fejezetek felépítésének tükrében) feladat ezt a műveletet már előkészítette, sokan nem tudták megítélni, hogy melyek azok a fontos
tartalmi elemek, amelyek minden fejezet felépítésében egyaránt meghatározók.
2. táblázat: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók átlagteljesítménye a lényegkiemelő
műveletek komplex mérésére irányuló (11.) feladatban (n=25)
Table 2 Average performance of students with moderate intellectual disability in tasks
designed for the complex assessment of summarising (n=25)
Összes elérhető pont

Elért pont

Százalékos
teljesítmény

Tartalmilag jól elkülönülő
szövegrész kiválasztása

25

18

72,00%

A kiválasztott szövegrész
tartalmának megfelelő címadás

25

20

80,00%

Lényeges tartalmi elemek
kiemelése (életkörülmények,
szaporodás)

50

25

50,00%

Saját szavakkal történő összefoglalás

25

14

56,00%

A lényegkiemelő műveletek
összességében

125

77

61,60%

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nemekhez fűződő átlagteljesítményeinek összehasonlítása révén kiderült (3. ábra), hogy összességében a lányok
nyújtottak jobb teljesítményt. A lányok az esetek 72,73%-ában (8/11 feladat),
a fiúk pedig a válaszadások 27,27%-ában (11/3 feladat) szereztek magasabb pontszámot, mint ellenkező nemű társaik.
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Az egyes szövegértő műveletek alkalmazásának eredményessége nem köthető
az egyik, vagy a másik nem teljesítményéhez. A legkisebb eltérés (2,12 százalékpont) a 3. feladatban (konkrét információk visszakeresése), a legnagyobb
(31,21 százalékpont) pedig a 7. feladatban (ok-okozati elemek feltárása) mutatkozott. Habár az utóbbi különbség jelentősnek tűnhet, a válaszok minősége, tehát
a feladatok átlagos pontszámainak értékelése alapján a tanulók összteljesítménye
között csupán 1,66 százalékpontos eltérés rajzolódott ki.
3. ábra: Az enyhén értelmi fogyatékos lányok és fiúk átlagteljesítménye az egyes feladatokban (n=25)
Figure 3 Average performance of male and female students with moderate intellectual
disability in particular tasks (n=25)

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

3.2. A TIPIKUS FEJLŐDÉSI ÜTEMŰ TANULÓK TELJESÍTMÉNYE
Az ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű, többségi általános iskolában tanuló
diákok teljesen más feladatokban érték el a leggyengébb, illetve a legeredményesebb teljesítményt, mint enyhén értelmi fogyatékos társaik. (3. táblázat). A két
szélsőérték között 36,21 százalékpontos eltérés volt megfigyelhető.
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3. táblázat: A tipikus fejlődési ütemű tanulók átlagteljesítménye az egyes feladatokban
(n=87)
Table 3 Average performance of students with typical cognitive development rate in
particular tasks (n=87)

Összes
elérhető
pont

Elért pont

Százalékos
teljesítmény

1. feladat

87

73

83,91%

2. feladat

174

126,5

72,70%

3. feladat

261

220

84,29%

4. feladat

87

71

81,61%

5. feladat

87

85

97,70%

6. feladat

87

77

88,51%

7. feladat

87

63

72,41%

8. feladat

174

107

61,49%

9. feladat

87

63

72,41%

10. feladat

174

157

90,23%

11. feladat

435

278

63,91%

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

A legjobb átlageredmény (97,7%) az 5. feladatban mutatkozott. Alig akadt
olyan tipikus fejlődési ütemű tanuló, aki hibásan válaszolt a feltett kérdésre.
Egyszerűen vissza kellett keresni azt a konkrét információt a szövegben, amely
arra a kérdésre adott választ, hogy mire vadászik a sarki róka, majd megnevezni
az zsákmányállatot. A feladatot senki nem hagyta ki, nem maradt kitöltetlen
válaszadási vonal.
A leggyengébb átlagteljesítményt a tanulók (61,49%) a 8. feladatban produkálták. A fejezetek felépítésének megfigyelése, közös tartalmi elemeik megnevezése
volt a cél. Az alacsony sikeresség arra enged következtetni, hogy a további feladatokban is problémát jelentett a szövegrészek lényegi elemeinek kiválasztása,
hiszen a feladat pontosan az utolsó kérdésnek ezt a lényeges, nélkülözhetetlen
komponensét készítette elő.
A lényegkiemelő műveletek komplex használatát vizsgáló feladatban (11.)
a tipikus fejlődési ütemű tanulók átlagosan 63,91%-os teljesítményt nyújtottak.
A legnagyobb nehézséget a kiválasztott szövegrész lényeges tartalmi elemeinek
kiemelése jelentette, a legsikeresebben pedig a saját szavakkal történő megfogalmazást tartalmazó feladat-megoldási komponenst valósították meg (4. táblázat).
A két szélsőérték között jelentős, 47,71%-os eltérés rajzolódott ki.
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Átlagosan tehát a legtöbb pontot arra kapták a tipikus fejlődési ütemű diákok
az utolsó feladatban, hogy saját szavaikkal formálták meg a kérdésre adott választ.
Ez az összes válaszadás 88,51%-ban jelent meg. Azok a tanulók, akik erre a műveletre nem kaptak részpontot, szó szerint másoltak a szövegből.
A leggyengébb teljesítményt a lényegi részek kiemelése, illetve a saját írásbeli fogalmazás formájában történő transzferálása során érték el a tanulók,
az átlagteljesítmény itt 40,8% volt. Ez az előzetes vizsgálatok tükrében
feltételezhető volt, hiszen a feladatok egymáshoz viszonyított teljesítési
eloszlásában kirajzolódott, hogy a 8. feladatot oldották meg legkevesebb sikerrel
(3. táblázat), amely pontosan az utolsó feladatnak ezt a komponensét készítette
elő. Sokan nem tudták megítélni, hogy melyek azok a fontos tartalmi elemek,
amelyek minden fejezet felépítésében egyaránt meghatározók.
4. táblázat: A tipikus fejlődési ütemű tanulók átlagteljesítménye a lényegkiemelő műveletek komplex mérésére irányuló feladatban (n=87)
Table 4 Average performance of students with typical cognitive development rate in tasks
designed for the complex assessment of summarising (n=87)
Összes elérhető
pont

Elért pont

Százalékos
teljesítmény

Tartalmilag jól elkülönülő
szövegrész kiválasztása

87

56

64,37%

A kiválasztott szövegrész tartalmának megfelelő címadás

87

74

85,06%

Lényeges tartalmi elemek
kiemelése (életkörülmények,
szaporodás)

174

71

40,80%

Saját szavakkal történő összefoglalás

87

77

88,51%

A lényegkiemelő műveletek
összességében

435

278

63,91%

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

A kontroll csoportba tartozó lányok és fiúk eredményeinek összehasonlítása során kirajzolódott, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanulók teljesítményének azonos kritériumú elemzésével egyezően, összességében a lányok teljesítettek jobban (2. diagram). A lányok az esetek 63,64%-ában (11/7 feladat), a fiúk
pedig a válaszadások 36,36%-ában (11/4 feladat) értek el jobb eredményt, mint
ellenkező nemű társaik.
A legkisebb eltérés (1,13%) a 7. feladatban (ok-okozati összefüggések feltárása), a legnagyobb (14,29%) pedig a 11. feladatban (lényegkiemelő műveletek
354
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együttes alkalmazása) mutatkozott. A tipikus fejlődési ütemű tanulók nemek
szerinti összteljesítménye között 3,37%-os eltérés rajzolódott ki.
4. ábra: A tipikus fejlődési ütemű lányok és fiúk átlagteljesítménye az egyes feladatokban
(n=87)
Figure 4 Average performance of male and female students with typical cognitive development rate in particular tasks (n=87)

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

3.3. AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÉS A TIPIKUS FEJLŐDÉSI ÜTEMŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTŐ-OLVASÁSI
TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A két vizsgált csoport szövegértő teljesítményének összehasonlítását az összesített pontszámokból számított százalékos adatok segítségével végeztem el. A vizsgálatban részt vevő tanulók átlagosan 60,34%-os eredményt értek el. Ez a teljesítmény, a középiskolákban használt érettségi pontozás szerint a 4-es érdemjegy
alsó határának felel meg.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók, összesített pontszámaik alapján,
41,66%-os, az ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű diákok pedig 79,02%-os
teljesítményt nyújtottak. A két vizsgálati csoport átfogó eredményei alapján tehát
37,36 százalékpontos eltérés rajzolódott ki, a középiskolai osztályozás szabályai
szerint két érdemjegy különbség mutatkozott.
Jelen vizsgálati mintára vonatkozólag megállapítható, hogy a 8. osztályos,
pályaválasztás előtt álló diákok szövegértő képessége elmarad az középiskolába lépéshez szükséges szinttől, hiszen az osztályfokuk alapján elvárhatónál
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3 55

két évvel alacsonyabb elvárásokat támasztó szövegértelmezési- és szövegalkotási
feladatok megoldása során is lényeges hiányosságok voltak megfigyelhetők (instrukció-értés, ok-okozati összefüggések feltárása, lényegkiemelés).
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók teljesítményében jelentős eltérés figyelhető meg az egyes feladatok között: a legmagasabb és a leggyengébb átlagos eredmény között 60 százalékpont különbség mutatkozott, míg a kontroll csoportnál
csupán 36,01 százalékpontos eltérés rajzolódott ki a két szélsőérték között (5. ábra).
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a 6. feladatot oldották meg a legeredményesebben, itt 72%-os átlagteljesítmény rajzolódott ki, a kontroll csoport tanulói
pedig az 5. feladatban érték el átlagosan a legjobb teljesítményt, 97,7%-ot. Mindkét megoldási analógia a konkrét információk visszakeresésére irányult.
5. ábra: A két vizsgált csoport átlagteljesítményének összehasonlítása az egyes feladatokban (n=112)
Figure 5 Comparison of the average performance of the investigated groups in particular
tasks (n=112)

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a leggyengébb teljesítményt a 4. feladatban nyújtották, átlagosan válaszaik 12%-a bizonyult helyesnek. A megoldáshoz
formális, lényegkiemelő műveletre volt szükség.
Ezzel ellentétben a tipikus fejlődési ütemű tanulók a 8. feladatban érték el
a legalacsonyabb átlagos teljesítményt a többi feladathoz viszonyítva, ebben
az esetben 61,49%-os eredményt produkáltak. A legegyszerűbb szövegértő művele356
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tet, a konkrét információk visszakeresését kellett használni, azonban a szövegben
megjelenő kifejezéstől eltérő módon nevezték meg az instrukcióban az állatot.
Az ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű, többségi iskolában tanuló diákok
minden feladatnál jobb teljesítményt értek el, mint az enyhén értelmi fogyatékos
tanulók, a két csoport közötti teljesítménykülönbségek azonban rendkívül szerteágazóak (6. ábra).
A két vizsgálati csoport teljesítménye között 69,61 százalékpontos eltérés
bizonyult a legnagyobbnak, amely a 4. feladat kapcsán jelent meg. Az információ
visszakeresését nehezítette, hogy a kérdésben és a válaszadási opciókban vörös
róka szerepelt, a szövegben pedig hazai rokonként említik az állatot. Az enyhén
értelmi fogyatékos tanulóknak az instrukció értelmezése problémát okozott,
a kontroll csoporthoz tartozó diákoknak azonban nem.
A legkisebb eltérés (2,31 százalékpont) pontosan a legösszetettebb, több
lényegkiemelő művelet alkalmazását igénylő feladatnál jelent meg.
A két vizsgálati csoport tagjai által helyesen, illetve helytelenül vagy hiányosan használt lényegkiemelő műveletek elemzésével elsősorban arra a kérdésre
kerestem a választ, hogy melyik az a művelet, amely legalacsonyabb szinten áll
a pályaválasztás előtt álló diákok körében. Fontos információ, hogy átfedésben
állnak-e a legsikeresebb és a leggyengébb lényegkiemelő komponensek (ugyanabban teljesítenek-e legjobban és legrosszabbul).
6. ábra: A két vizsgált csoport átlagteljesítményének összehasonlítása a lényegkiemelő
műveletek komplex mérésére irányuló feladatban (n=112)
Figure 6 Comparison of the average performance of the investigated groups in tasks
designed for the complex assessment of summarising (n=112)

Forrás: Saját felmérés alapján saját szerkesztés
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók összesített átlagteljesítménye a feladatban
61,6%, a tipikus fejlődési ütemű tanulóké pedig 63,91% volt (6. ábra). Az enyhén
értelmi fogyatékos tanulók a legjobb átlageredményt a kiválasztott rész tartalmának
megfelelő cím adásánál érték el (80%), a többségi tanulók pedig a legtöbb pontot
arra kapták, hogy saját szavaikkal formálták meg a kérdésre adott választ (88,51%).
A legtöbb pontot egyöntetűen az olvasott szövegrész tartalmi elemeinek
kiemelése, transzferálása során vesztették a tanulók. Az enyhén értelmi fogyatékos diákok 50%-os, a többségi tanulók pedig 40,8%-os teljesítményt produkáltak.
Újabb kutatási irányokat felvető eredmény, hogy a legkomplexebb művelet
végrehajtásában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók jobban teljesítettek, mint
ép intellektusú társaik. Feltételezhetően szegregált intézmények rehabilitációs
foglalkozásai során folyamatosan megjelenő készség-képességfejlesztés, illetve
a célzott, lényegkiemelésre irányuló, játékos tanórai feladatok eredményezik
az olvasástechnika szintjéhez viszonyítottan is magas színvonalú műveletvégzést.
Többek között ezért is lenne fontos, hogy a többségi pedagógus továbbképzéseken, továbbá a nevelési-oktatási folyamatban rendszeresen hangsúlyt fektessünk
az egyéni igényekhez igazodó, differenciált oktatásra, illetve a folyamatos készség-, képességfejlesztésre.

3.4. A VIZSGÁLAT SORÁN NYERT EREDMÉNYEK ELEMZÉSE,
ÉRTELMEZÉSE
A két vizsgált csoport eredményeinek összehasonlítása tükrében megállapítható,
hogy a tipikus fejlődési ütemű tanulók teljesítménye sokkal egyenletesebb, mint
az enyhén értelmi fogyatékos diákoké. Azt feltételeztem, hogy az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók szövegértő olvasás során nyújtott összteljesítménye legfeljebb 40
százalékponttal lesz gyengébb, mint a kontroll csoportba tartozó tanulók szövegértő teljesítménye. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók összesített pontszámai
alapján 41,66%-os, az ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű, többségi általános
iskolában tanuló diákok pedig 79,02%-os teljesítményt nyújtottak. A két vizsgálati
csoport átfogó eredményei alapján tehát 37,36 százalékpontos eltérés rajzolódott
ki, a feltételezés beigazolódott.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók egy olyan feladatban érték el átlagosan a legjobb teljesítményt, amelyben a konkrét információ visszakeresését kellett
végrehajtani a szövegből, az azonban egészen meglepő, hogy a második legkiemelkedőbb pontszámot éppen a legösszetettebb, több lényegkiemelő műveletet
alkalmazását is igénylő, utolsó feladatban (11.) szerezték. Az a hipotézis, miszerint a feladatok típusa és/vagy szövegezése jelentősen befolyásolja a feladat sikeres megoldását, különösen az enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében, teljes
mértékben beigazolódott. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók sokkal jobb eredménnyel oldották meg a magasabb gondolkodási műveletek használatát és absztrakt gondolkodást igénylő, lényegkiemelésre irányuló feladatokat, mint azokat,
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amelyekben az instrukciók és válaszadási lehetőségek megértésével kapcsolatosan adódhattak problémáik.
A két vizsgálati csoport eredményeinek nemek szerinti eloszlását különkülön elemeztem, hiszen a két csoport hazai populációban megjelenő arányaihoz
igazítottam a mintán belüli csoportlétszámokat. Mindkét vizsgált csoport esetén
a lányok teljesítettek jobban. A szövegértő képességet vizsgáló feladatlap összesített eredményei alapján az enyhén értelmi fogyatékos lányok (40,4%) és fiúk
(38,74%) teljesítménye között 1,66 százalékpontos, az ép intellektusú, tipikus
fejlődési ütemű lányok (80,91%) és fiúk (77,54%) helyes megoldásainak százalékos aránya között pedig csupán 3,37 százalékpontos differencia mutatkozott.
A nemek között tehát nem volt számottevő különbség a szövegértő feladatok eredményessége alapján.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a lényegkiemelésre irányuló feladat
műveletei közül a kiválasztott rész tartalmának megfelelő címadást, a kontroll
csoportba tartozó tanulók pedig a saját szavakkal történő összefoglalást oldották
meg a legjobb eredménnyel. Ezzel beigazolódott a kutatásnak az a hipotézise,
miszerint az enyhén értelmi fogyatékos, illetve a kontroll csoportba tartozó tanulók különböző lényegkiemelő műveletek elvégzésénél fognak jól teljesíteni.

4. ÖSSZEGZÉS
A kutatás célja a szövegértő képesség átlagos szintjének feltérképezése, a hiányosságok feltárása, továbbá a háttérben meghúzódható okok áttekintése volt.
A szövegértő olvasással foglalkozó, hazai és külföldi tudományos tanulmányok, valamint a közelmúltban végzett Országos kompetenciamérések és
a PISA mérések eredményeinek elemzése nyomán kirajzolódott, hogy a tipikus
fejlődési ütemű tanulók szövegértő képessége alsó tagozattól a középfokú
oktatásba lépésig stagnál, vagy elenyésző mértékben mutat javulást. A kutatások megállapításai nyomán új kutatási kérdésfelvetések körvonalazódtak, többek
között az, hogy vajon a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is megfigyelhető-e ugyanez a stagnálás, vagy olvasási-szövegértési
szintjük fejlődése más tendenciát mutat.
A kutatás során 112 fő 8. osztályos tanulót vizsgáltam: a vizsgálati csoportba
tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, szegregált körülmények
között oktatott diákok tartoztak, a kontroll csoportot pedig ép intellektusú, tipikus
fejlődési ütemű, többségi általános iskolában tanulók diákok alkották. A szövegértő képesség feltérképezésére saját készítésű feladatlapot használtam, amelynek feladatai különböző készség-és képességterületeket vizsgálatára irányultak,
kiemelt figyelmet fordítva a lényegkiemelő képesség szintjének feltérképezésére.
A szövegértő teljesítmény mérésére létrehozott feladatsor eredményei alapján elmondható, hogy a vizsgálatban részt vevő 8. osztályos, pályaválasztás előtt
álló diákok átlagosan 60,34%-os eredménnyel, azaz az érettségi pontozás szerint
4-es osztályzatnak megfelelően teljesíttek, az osztályfokuk alapján elvárhatónál
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két évvel alacsonyabb elvárásokat támasztó szövegértelmezési- és szövegalkotási
feladatok megoldása során.
A kutatásban szereplő vizsgálatok elemzését követően az alábbi hasznos
megállapítások rajzolódtak ki: a pedagógusképzésbe ágyazottan a különböző
típusú szövegekhez kapcsolódó olvasási stratégiák elsajátítása, továbbá módszertanilag sokszínű és hatékony átadásuk előkészítése az egyik alappillére a sikeres
szövegértés tanításnak. Célszerű lenne újragondolni az óvodák, mint alapfokú
nevelés-oktatást megalapozó intézmények jelentőségét, hiszen a jelrendszer elsajátításának előkészítése, valamint az olvasáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása szempontjából az óvodás kor a legszenzitívebb életkori periódusnak tekinthető (Steklács, 2012). Az általános iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a szövegértés tanítására, a tanulási módszerek és stratégiák megtanítására, illetve kiemelt figyelmet fordítani a lényegkiemelő képesség fejlesztésére,
mert ezek hiányában, illetve hiányos, vagy zavart működésük esetén a diákok
az élet több területein jelentős hátrányokkal szembesülhetnek a felnőtt élet során.
A gyógypedagógiai tevékenység során ezeknek az ismereteknek, készségeknek
és képességeknek a fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen az atipikus fejlődési
ütemű embereknek a társadalmi előítéletek, megbélyegzés, vagy akár a gyengébb intellektus és/vagy fizikai teherbírás okán, sokkal nehezebb az írott és
hallott információk dekódolása, értelmezése. A hatékony tanulás, tudásbővítés
megvalósíthatatlan célirányos szövegértelmezési módszerek, stratégiák alkalmazása nélkül, a személyre szabott nevelés-oktatással azonban megalapozhatjuk,
elősegíthetjük a munkaerőpiac folyton változó igényeihez igazodó, gördülékenyebb alkalmazkodást; az élethosszig tartó tanulást.
A kutatási eredmények nyomán újabb vizsgálati irányok körvonalazódtak.
A jelenlegi, integrált nevelés-oktatásra törekvő köznevelési rendszerben érdekes
lenne szegregált, illetve integrált keretek között oktatott enyhén értelmi fogyatékos tanulók szövegértő teljesítményének összehasonlítása. Ez a kutatási irány
azért lesz nehezen vizsgálható, mert rendkívül kevés enyhén értelmi fogyatékos
gyermeket integrálnak. Az eredmények értékelése során tehát a földrajzi távolság,
az eltérő lehetőségek és oktatási módszerek miatt egyaránt megkérdőjelezhető
lenne a minta reprezentativitása. Érdekes lenne továbbá a szociális hátteret, mint
független változót beemelni a vizsgálatokba, s ezáltal átfogó képet kapni arról,
hogy a kedvezőtlen szociális háttér milyen irányú és erősségű együttjárást mutat
a szövegértő képesség szintjének alakulásával tanulásban akadályozott tanulók
körében.
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MELLÉKLET: A szövegértő képesség szintjének
feltérképezésére irányuló feladatlap*
Olvasd el a sarkvidékről szóló újságcikket, és válaszolj a hozzá kapcsolódó
kérdésekre!
A számmal jelölt kifejezésekhez a lap alján találsz magyarázatot!

Élet a sarkvidéken[2]
A sarkvidéken igazán embert és állatot próbáló az élet. Főként a hosszú és
kemény tél miatt. Nem csoda hát, ha fontos a családi összefogás az állatok
között.
Az Északi-sark legnagyobb ragadozója, bár
a rövid nyár alkalmával egy kis „zöldséget”
(zuzmókat és algákat) is fogyaszt a hús mellé.
Hatalmas testét igazi csodabunda borítja!
Bundáját két réteg alkotja. A felső réteg a vízálló
„dzseki”. A hosszú, durva, olajjal átitatott
fedőszőrök még úszás közben is szárazon
tartják az alsó réteg piheszálait. Az alsó réteg
pulóver és mentőmellény egyben. A csőszerű pihesálakban, valamint a szálak
között megrekedt levegő ugyanis kiválóan szigetel. Ráadásul úszás közben a víz
felszínén tartja az állatot. Képzeld, ez a bunda olyan jól szigetel, hogyha infravörös kamerán[3] néznéd meg a mackót, szinte csak a lehelete látszódna, mert
a bunda nem bocsát ki hőt!
Ilyen felszereléssel sem könnyű neki, hiszen a sarkvidék nem bővelkedik
táplálékforrásban. Ennél fogva mackóinknak az élete szinte állandóan vándorlásból áll. Éppen ezért kiváló futók és úszók. Gondoltad volna, hogy akár napi hetven
kilométert is lekocognak, és kilenc napig is képesek egyhuzamban úszni?
A bocsok pedig a legzordabb tél végén jönnek a világra. A gondos mamamackó
barlangot váj a hóba és a jégbe. Itt alszik aztán téli álmot, amelynek a végén
megszületnek a kisbocsok! (Általában ikrek.) A kis, újszülött macik csupaszok.
Az első néhány hónapjukat a hóba vájt barlangban töltik. Utána a mindenre odafigyelő mamával együtt bújnak elő. Hogy sok játék közben felfedezzék a világot.

* A mellékletben megtekinthető feladatlap - a folyóirat formai követelményeire való tekintettel – nem
egyezik meg teljesen a vizsgálat során használt felmérő eszközzel.
[2] A sarkvidékek a Föld legészakibb és legdélibb területei, tehát az Északi-sark és a Déli-sark
egyaránt idetartozik. Egész évben nagyon hideg van ezeken a vidékeken, ezért az állat- és növényvilág is alkalmazkodott a zord időjárási körülményekhez.
[3] Az infravörös kamera olyan eszköz, amelynek segítségével láthatjuk az állatokból, emberekből
kiáramló hőt, testük melegét.
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Lompos farkú vörös rókánk sarkvidéki rokona a sarki róka. Hazai rokonánál
kisebb termetű, és fülei sem akkorák, hogy
a hővesztesége[4] minél kisebb legyen. Gyakran kíséri el a jegesmackókat egy-egy vadászatra néhány jó falat [5] reményében. Ha nem
sikerül a maradékból elcsennie, akkor sem esik
kétségbe: lemminget[6] fog a sarkvidék pusztaságain. Rendkívül tömött bundáját évente kétszer
lecseréli. Divatosan, évszakhoz illően öltözködik: téli bundája hófehér, nyári
bundája szürkésbarna.
A sarki rókák igazán családcentrikusak,[7] hiszen a rókakölykök gyakran egy
éves koruk után is a szülőkkel maradnak. Ha kell, besegítenek az újabb rókakölykök felnevelésében is. Csak ezt követően választanak maguknak párt és
költöznek el hazulról.
Hiába keresnénk őket az Északi-sarkvidéken,
mert délen laknak.[8] Nagyon elegánsak, feketefehér tollruhájuk akár az öltöny, és nagyon jól
szigetel. Odavannak a társaságért. Nagy csapatokban gyűlnek össze, úgy halásznak. Még
a fiókákat is együtt nevelik! Tojásaikat a lábukon tartva, hasukkal melegítve keltik ki. Miután
a fiókák kikeltek, és már kinőttek a totyogós
korból, összeterelik őket az „óvodába”, amíg
a szülők halászni mennek. Itt nagyobb biztonságban vannak a ragadozóktól is.
A kis pingvinek sokat játszanak és csúszkálnak a jégen.

[4] A külső hideg hatására az állat testhőmérséklete csökken, veszít test melegéből, ez a hőveszteség.
Mértékét befolyásolhatja, az állat testének, testrészeinek mérete, kültakarójának (bundájának, zsírrétegeinek) nagysága.
[5] A jó falat itt a jegesmedve zsákmányából visszamaradt táplálékot jelenti.
[6] A lemming hörcsöghöz hasonló rágcsáló, többek között a sarki róka tápláléka is.
[7] A róka gyerekek szüleikkel közösen gondozzák, nevelik fel egy évvel fiatalabb testvéreiket,
s csak ezután alapítanak saját családot.
[8] A Föld legdélibb pontján, a Déli-sarkon is hasonló időjárás uralkodik, mint az Északi-sarkon,
egész évben nagyon hideg van, itt él a császárpingvin.
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FELADATOK
1. Mi jellemzi a jegesmedve táplálkozását? Mit eszik a jegesmedve? Karikázd be
a helyes válasz betűjelét!
A Egész évben vegyesen húst és növényeket is eszik.
B Csak húst eszik.
C Nyáron növényeket eszik, míg télen csak húst fogyaszt.
D Általában hússal táplálkozik, de nyáron növényeket is eszik.
2. Mi alkotja a jegesmedve bundájának egyes rétegeit? Hogyan nevezik a szövegben
az alsó és felső réteget?
1. felső réteg:
.......................................................................................................................
2. alsó réteg:
.......................................................................................................................
3. Nevezd meg a jegesmedve bundájának HÁROM fő funkcióját!
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. Mi a különbség a vörös róka és a sarki róka külseje között? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét!
A A vörös róka kisebb termetű, és a füle is kisebb, mint a sarki rókáé.
B A vörös róka kisebb termetű, de a füle nagyobb, mint a sarki rókáé.
C A vörös róka nagyobb termetű, és a füle is nagyobb, mint a sarki rókáé.
D A vörös róka nagyobb termetű, de a füle kisebb, mint a sarki rókáé.
5. Mire vadászik a sarki róka?
..........................................................................................................................
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6. Hogyan költik ki a tojásaikat a császárpingvinek? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!
A A hasuk alatt melegítve.
B A hóba vájt üregben.
C A jégen csúszkálva.
D A lábuk alatt tartva.
7. Mi a szerző célja a vastagon szedett bevezető szöveggel? (Keresd a szöveg elején!)
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A Elmagyarázni, miért írta meg a cikket.
B Ismertetni a cikk felépítését.
C Megnevezni a cikk fő témáját.
D Összefoglalni a cikk legérdekesebb állításait.
8. Mind a három állatról külön fejezetben olvashatsz. Mi a közös a fejezetekben?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9. Mi a szerepük a Jegesmedvéről szóló fejezetben a felkiáltójeles mondatoknak?
Mit szeretett volna a fejezet írója kifejezni a felkiáltójeles mondatokkal? Karikázd
be a helyes válasz betűjelét!
A A szerző érzelmeit nyomatékosítják.
B Cselekvésre buzdítják az olvasót.
C Kiemelik a legfontosabb tudnivalókat.
D Meghökkentő tények közlését jelzik.
10. Ezt a cikket gyerekek számára írták. Nevezd meg a szöveg KÉT olyan jellemzőjét,
amely alátámasztja ezt.
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
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11. Melyik rész tetszett a legjobban? Írd le saját szavaiddal és adj neki címet!
.................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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köny vismertetés

BALOGH ZITA

Könyvrecenzió – Keith Dinnie: Nation Branding
című művéről
Keith Dinnie, Nation Branding című könyvének második kiadása 2016-ban jelent
meg a Routledge Taylor & Francis Group-nál, az első kiadás ugyanitt jelent meg
2008-ban. A könyv egyedülállóan mutatja be az országmárkázás témáját, fejti
ki az országmárkázással kapcsolatos koncepciókat, valamint számos példán
keresztül írja le az országmárkázás gyakorlatát. A téma egyre erőteljesebb fontosságát jelzi az, hogy világszerte alakulnak olyan szervezetek, tanácsok, melyek
feladata az adott ország márkájának kidolgozása, pozicionálása. Ezen gyakorlati
jelenséget elméleti megközelítésből összegző legfontosabb könyv Keith Dinnie
műve, melynek jelentőségét mutatja a könyv újbóli, átdolgozott kiadása is.
Keith Dinnie a Middlesex University, UK, kari tagja, a világ egyik vezető szakértője az országmárkázás témakörben. Számos publikációja jelent meg többek
között az olyan akadémiailag világszerte is elismert magazinokban, mint az International Marketing Review, Journal of Brand Management, Journal of Consumer
Marketing.
A könyv négy témakörön belül tíz fejezetet tartalmaz. A szerző az első fejezet
elején a márka illetve az országmárka fogalmát definiálja. Hiányolom ebben a fejezetben a „nemzet“ illetve az „ország“ pontos, behatároló definícióját. A könyvben
felsorakoztatott példák mind országokról szólnak, ezekből, illetve más utalásokból is kitűnik, hogy országmárkázásról van szó. Az angol „nation“ szó azonban
nemzetet is jelenthet, viszont a két fogalom – ország, nemzet – nem teljesen
fedi egymást. A szerző az országmárkázás céljaként a kereskedelem (főképpen
az export) fejlesztését, a beáramló befektetések és a turizmus ösztönzését határozza meg, emellett hangsúlyozza – főleg a felsőoktatásban résztvevő diákok és
a szakképzett munkaerő szempontjából az ország attraktivitásának növelését.
Ha egy ország globálisan versenyképes szeretne maradni, akkor a célok eléréséhez
tudatos márkaépítésre van szükség. A könyv felsorakoztatja a témával foglalkozó
elismert szakemberek álláspontját (W. Olins, F. Gilmore, P. Mihailovich, S.
Anholt), valamint az „országmárkázás“ fogalom megszületésének, kialakulásának
viszonylag rövid történetét is, bemutatva a témához 1993-tól kapcsolódó publikációkat. Az országmárkázás gyakorlati megvalósítását több példa (Németország,
Skócia, Spanyolország vagy Nagy-Britannia) is szemlélteti, esettanulmányként
az „Obama“ márkáról, illetve az Egyesült Arab Emirátusok (UAE) márkaépítéséről olvashatunk.
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A második fejezet az országmárkázás elméleti kérdéseivel foglalkozik,
az író az országmárkázás komplex témakörében helyezi el a márkaidentitás,
márkaimázs és márkapozicionálás fogalmakat. Abban látja az identitás és imázs
közötti különbséget, hogy az identitás egy ország maradandó, esszenciális lételemeit foglalja magában, mint pl. az ország történelme, nyelve, területe, politikai
berendezkedése, vallása, zenei kultúrája. Az imázs pedig a különféle kommunikációs csatornákon az ország identitásáról a (cél)közönséghez eljutott benyomásokat foglalja magába. Ezen (cél)közönségek lehetnek hazai vagy külföldi fogyasztók, cégek, befektetők, kormányok, médiák, tehát a nemzeti identitás előfeltétele
az imázs kialakulásának. Az országmárka pozicionálásánál a vállalatokra definiált márkapozicionálás elméletét hívja segítségül a szerző. A pozicionálást megnehezíti, ha politikailag az adott országban nincs egység.
A harmadik fejezet az országmárka értékével foglalkozik. A szerző részletesen bemutatja a márkaérték mérésének fogyasztói, illetve pénzügyi irányát.
A fogyasztói oldalon a „customer-based brand equity” (CBBE) módszert ismerhetjük meg. A kutatók különböző szempontok szerint definiálják a módszer komponenseit, megismerhetjük többek között Keller, Pappu és társai, Aaker, Jones,
Temporal, Baker, Riezebos Chernatony és McDonald álláspontját. Szinte mindegyik koncepció a hagyományos vállalati megközelítésből taglalja a márkaértéket.
Az országmárkaérték fogyasztói megközelítésére (mint a márkaérték egy specifikus esetére) kiegészítő utalásokat találhatunk. Teljes, csak az országmárka értékre
vonatkozó modellt fogyasztói megközelítésből nem találunk a könyvben. Például
Pappu a márkaérték négy dimenzióját emeli ki: márkaismertség, márkaasszociációk, az észlelt minőség és a márkahűség. Ám a szerző arra figyelmeztet, hogy
ezen dimenziók országmárka-értékre gyakorolt hatását még fel kell tárni. Erre
tett kísérletet Magyarországon Jenes Barbara doktori disszertációja. Az országmárka-érték pénzügyi perspektívájával kapcsolatban a szerző rávilágít arra, hogy
a márkaérték számításával kapcsolatban nincs egyértelmű konszenzus, számos
technika létezik a márkaérték mérésére (pl. múltbeli befektetések mérése, jövőbeli
haszon mérése). A könyv a világszerte ismert Interbrand modellt írja le röviden.
Az országeredet-hatás témakörben az elmúlt évtizedekben született tudományos kutatásokról szól a negyedik fejezet. Az országeredet-hatás azt jelenti, hogy
egy termék vagy szolgáltatás származási helye milyen hatást gyakorol a fogyasztók viselkedésére. Például a francia parfümök, a svájci órák vagy az olasz divat
esetében, melyeknél az eredet és a termékek között pozitív kapcsolat létezik.
További jó példa erre a kínai Li Ning cipő és sportruházati márka esete, mely
sikeresen vette fel a harcot a Nike vagy az Adidas márkákkal, úgy, hogy kiemelték a márka olimpiai bajnok névadó tulajdonosának kínai mivoltát. Van azonban
olyan eset is, amikor a származási ország negatívan hat az ország termékeire vagy
márkáira. Ilyen esetekben Kotler és Gertner szerint, könnyebb új pozitív asszociációkat képezni, mint a régi negatívokat megcáfolni. A szerző megemlíti, hogy
sokszor nem egyértelmű, hogy a termék márkája hat pozitívan az országra, vagy
fordítva (például a japán Sony esetében).
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Az ötödik fejezet témája a nemzeti identitás és komponensei. A szerző
szerint a nemzeti identitás kulcselemei közé tartozik többek között az ország
területe, mítoszai, történelmi emlékei, közös kultúrája, jogi környezete, gazdasági egysége. További elemek – amelyek fontos aspektusait részletesen ki is fejti
– az ország nyelve, irodalma, zenéje, építészete. Egy ország vizuális megjelenítésében fontos szerepet töltenek be az ország tájai, zászlója, népviselete, építészeti
stílusai. A kormányoknak lehetőségük van a nemzeti identitás bizonyos aspektusaira építeni és így alakítani a nemzeti imázs megjelenítését. A nemzeti identitás
kulturális elemeinél szó esik a kontextus-gazdag és kontextus-szegény kultúrák
közötti különbségekről. A kulturális műalkotásoknak, mint például a filmeknek,
nagy szerepük van a nemzeti sztereotípiák alakításában.
A hatodik fejezet átemeli az előző két fejezetben tárgyalt fogalmakat és segítségükkel a szerző felállítja az országmárkázás úgynevezett kategóriákra épülő
folyamatmodelljét, mely a könyv fő tudományos koncepciója. Az országeredet
és a nemzeti identitás közös meghatározói a nemzeti sztereotípiák, a kulturális megnyilvánulás, az individualizmus versus kollektivizmus témaköre valamint a nemzeti identitás és az országeredet fogalmak elmosódásának ténye.
Ezen meghatározó elemek mindegyike az adott ország kultúrájában gyökerezik
és kiemelkedő szerepet játszik az országmárka stratégiájának kialakításában.
A szerző bemutatja az országmárkázás folyamatmodelljének három fő szakaszát.
Az első szakaszhoz tartoznak azok az előzmények, melyek az országmárkázás
előtt léteztek: sztereotípiák és személyes tapasztalatok. Ezekből az előzményekből kiindulva halad a modell a második szakasz elemein, a komplexitáson, a keretbefoglaláson és a kulturális megjelenésen keresztül a harmadik
szakasz, a konzekvenciák (elkötelezettség) felé. A szerző ezen kategóriák
mindegyikét részletesen ki is fejti. A sikeres országmárka kialakításánál a legnagyobb kihívás az országmárkázás komplex természetéből fakad, hiszen sokkal
többoldalúbb, mint egyetlen cég márkája és az érdekelt felek száma is jóval
nagyobb. A komplexitáshoz sorolja az egy ország társadalmában jelen levő kulturális és szociális különbségeket, az ország egységes márkájának kialakításában
résztvevő szervezetek sokszínűségét valamint a célközönség széles körét. Minél
nagyobb az országon belüli diverzitás, annál kevésbé lehet kontrollálni az egyes
elemeket és annál nagyobb kihívás egy konzisztens, széles körben elfogadott
országmárka kialakítása. A kulturális megjelenés magában foglalja a nemzeti
örökséget, a tájat és a művészeteket. A nemzeti örökség alatt az adott ország történelmét, hagyományait és építészeti értékeit értjük. A táj igen erős érzelmi töltettel és szimbolikus értékkel rendelkezik. A harmadik kategória a keretbefoglalás:
a megfelelő márkatulajdonságokat olyan keretbe kell rendezni, mely a célközönség felé lehetővé teszi az egyértelmű, konzekvens kommunikációt. Végül a modell
harmadik szakaszát, az elkötelezettséget ismerhetjük meg, amikor az a cél, hogy
az érdekelt felek széles köre – ide sorolva a diaszpórát is – elkötelezve érezze
magát az országmárka iránt. Megfelelő sikertörténetek és a legjobb gyakorlati
példák egészítik ki ezt a fejezetet.
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A hetedik fejezet az országmárkázás során felmerülő etikai témaköröket tárgyalja. Az első a legitimációhoz kapcsolódik: kinek van legitimációja az országmárka menedzselésére. A szerző szerint a megoldás a köz- és
magánszféra közötti együttműködés kereteiben megvalósuló struktúra, ahol
az állampolgárok érdekeit a demokratikus úton választott politikusok, az üzleti
érdekeket pedig iparági kamarák, társaságok képviselik. A második témakör
az országmárkához fűződő értékek beazonosításához és kiválasztásához való
jogosultságot érinti. Itt megoldásként egy átfogó kutatást – kvalitatív és kvantitatív
– javasol, melybe ajánlott bevonni a kulcsfontosságú érdekcsoportokat is. További
témakörök ebben a fejezetben a környezeti fenntarthatósági indexek rangsorában elért helyezések fontossága az országmárka tekintetében. Ezen indexek rangsorában elért jó helyezés az országmárka tekintetében pozitív halo-effektushoz
vezethet. Hasonló eredményt jelent a más indexekben elért jó helyezés is, mint
például az afrikai országokra vonatkozó Ibrahim Index vagy az ENSZ Fejlesztési
Programja (UNDP) által kialakított Emberi Fejlődési Index.
A nyolcadik fejezetben a szerző az országmárkázás koncepciójának megvalósítása során felmerülő kihívásokat tárgyalja. Számára az első fontos kérdés az,
hogy milyen érdekcsoportokat kell az országmárka kialakítása során bevonni
a folyamatba. Az ideális állapotban az adott kormánynak kulcsszerepe van, koordinációs tevékenységet végez és egy független koordináló testület állít fel. A valóságban azonban gyakrabban megfigyelhető, hogy az ideális állapottól eltérően,
programspecifikusan történik az orzságmárka kialakítása. Erre példák az „Izland
természetesen“, a „Brazil IT“ és az „Új-Franciaország“ programok. A második
fontos kérdés az országmárkázással kapcsolatos érintkezési pontok (touchpoints)
koordinálása, melyhez az integrált marketingkommunikáció (IMC) elveit ajánlott
alkalmazni. A harmadik fontos kérdéskör az országmárka architektúráját érinti.
Az országmárkaarchitektúra-modell három szintet különböztet meg. Az ország
márkája egy esernyő márka, hozzá kapcsolódnak a második szinten az almárkák,
mint például a turizmushoz, exporthoz, sporthoz, kultúrához tartozó almárkák.
Harmadik szinten pedig az almárkák és úgynevezett egyedülálló márkák keverékét találjuk, például a turizmushoz tartozó almárkához az egyes régiók, városok
márkái. Stratégiai cél ezen márkákban rejlő szinergiák maximális kihasználása.
A kilencedik fejezetben az országmárkázással kapcsolatos stratégiai lépésekről
olvashatunk. Az országmárkázás kiindulási helyzetének elemzése az első lépés.
Ezt követi a stratégiai tervezett állapot meghatározása, ahol a szerző az ismert
Ansoff-mátrix használatát ajánlja az ország speciális esetére adaptálva. Harmadik lépés a választott stratégia implementálása. A továbbiakban a fejezet azokat
a speciális elemeket tárgyalja, melyeket országmárkázás stratégiájának kidolgozásakor figyelembe kell venni. Ide sorolhatjuk többek között az országmárka reklámozását, a PR tevékenységet, az online márkázást, a közösségi médiák és applikációk használatát, az országmárka nagykövetek és a diaszpóra mobilizálását.
A tízedik fejezet kitekintést ad az országmárkával kapcsolatos trendekről. Az országmárkázásnál várható, hogy a márkamenedzsment nyugati érté37 2

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 3 69 -37 3

keken alapuló paradigmái meg fognak változni. A legnagyobb kihívást, nem
az országmárkázás elméletének megértése jelenti, hanem azoknak a területeknek
a megtalálása, amelyekkel az országmárkázás során foglalkozni kell, valamint
a stratégiai tevékenységek koordinálása. A rendelkezésre álló anyagi források
effektív felhasználása érdekében fontos lenne az országmárkázásban kulcsszerepet játszó politikusok, közalkalmazottak márkázással kapcsolatos ismereteinek növelése. Országok összefogására is lehet számítani úgynevezett co-márkák
formájában, mint azt például Ausztria és Svájc esetében láttuk a 2008-as Labdarúgó
Európa Bajnokság megrendezésénél. Várható, hogy a digitális térben az állampolgárok egyre nagyobb szerephez juthatnak kreatív ötletek generálásában és
reklámkampányok végrehajtásában az úgynevezett közös alkotás (co-creation)
folyamatán keresztül. Legvégül a szerző ismerteti az országmárkázás ICON –
modelljét (Integrated – integrált, Contextualized – kontextusfüggő, Organic – organikus, New – Új).
Feltűnő, hogy a felsorakoztatott elméleti tézisek többsége 2010 előtti, a mai
gyorsan változó világban az átdolgozott kiadásban szerencsésebb lett volna aktuálisabb kutatásokra is hivatkozni, ám ezt ellensúlyozza a bemutatott példák
időszerűsége. A könyv legutolsó fejezetének legvégén találjuk azt a modellt
(ICON), amely keretbe foglalja az országmárkázás stratégiájának kidolgozását és
implementálását, egy egész oldalt szánva a modell magyarázatára. Célszerű lenne
ezt a modellt előbb, a stratégiai kérdéskörnél tárgyalni és bővebben kifejteni. Tény
az is, hogy a szerző több helyen a speciális, csak az országmárkázásra vonatkozó tézisek hiányában - a vállalati marketingből ismert téziseket, eszközöket (pl.
márkapozicionálás, Ansoff-matrix) javasolja alkalmazni az országmárkázással
kapcsolatban.
Összefoglalva megállapítható, hogy ezen mű ismerete elengedhetetlen azon
kutatók, hallgatók, gyakorlati szakemberek számára, akik országmárkázással
foglalkoznak. Mind tartalmát, mind logikai felépítését, mind nyelvezetét tekintve
haszonnal forgatható olvasmány. A felsorakoztatott, „best practice“ példák kiválóan kiegészítik az elméleti értekezéseket, fellazítva, megkönnyítve a könyv
olvasását és a téma befogadását. Meggyőződésem, hogy az országmárkázás
téma aktualitása és növekvő fontossága miatt a jövőben további kiadás(ok)ra lehet
a számítani.
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konferenciabeszámoló

GONDOS BORBÁLA

„A rendezvényszervezés jövője - design, gondolkodás és technológia a fókuszban”
konferencia beszámoló
2019. február 26-án a Magyar Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége
(MARESZ) immáron harmadik alkalommal szervezte meg az Event Touch rendezvényét, ahol a rendezvényszakma találkozik. A kétévente sorra kerülő esemény
helyszíne és témája mindig más: idén Budapesten az Europa Congress Center
adott otthont a rendezvénynek a téma pedig aktuális volt, azaz hogyan jelenik
meg a rendezvényszervezésben a digitalizáció, milyen elemei vannak, amelyek
élményt nyújthatnak a résztvevőknek.
Az eseményt a Maresz elnöke, egyben a Hungexpo vezérigazgatója, Ganczer
Gábor nyitotta meg, akit két plenáris előadó és egy kerekasztal beszélgetés követett. Többek között aktuális statisztikai adatok, trendek és tendenciák hangzottak el a rendezvénypiacra vonatkozóan. A további előadásokban már hangsúlyos
szerepet kapott a digitalizáció. Kurják Gábor (New Edge Kft. ügyvezető igazgató)
kiemelte, hogy fontos a digitalizáció, de nem minden erről szól, lényeg az egyensúly. Számtalan jó példát hozott a rendezvények világából a digitális jelenléttel
kapcsolatosan, mint például olyan buborékfújó eszközt hoztak létre, amelynek
megfújása során a falra vetíti ki a buborékokat, vagy olyan virtuális valóságot
teremtenek egy helyiségben, mintha ott lennénk (pl. természet), illetve agyhullámok segítségével irányíthatjuk az autókat egy versenypályán.
Vaskó Tünde a Visualpower Kft. marketing és kommunikációs igazgatója a digitalizáció és interaktivitás szerepét vizsgálta a rendezvénytechnológiában. A rendezvények esetében több területen is találkozhatunk ezek meglétével,
akár már a beléptetés kapcsán, regisztrációnál, a rendezvény alatt és a visszacsatolásnál. Fontos kiemelni, hogy nem mindegy az adott rendezvény típusa, ugyanis
más igények jelentkeznek egy vállalati rendezvény vagy éppen valamilyen kulturális rendezvény megszervezése kapcsán, illetve más azok digitalizációja vagy
interaktivitása az esemény előtt, alatt és után. Olyan technológiai megoldásokat
használhatunk, mint a drónok, videostreaming, különböző applikációk, érintőképernyők. Az egyes rendezvények esetében az úgynevezett mapping is megjelenik, ami egyfajta kivetítése egy elképzelt tartalomnak, például egy történet vagy
esemény megjelenítése. Ezeknek a különleges vetítéseknek több fajtája is létezik:
például kézmozdulatokkal vezérelt tartalom, generatív animáció, ami egy olyan
vetített képet jelenthet, ami a zene ütemére mozog vagy a holotüll és generatív
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animáció, ami valós időben kézmozdulatokkal alakított képet jelent. Ezeknek
a megjelenítése komoly, összehangolt csapatmunkát, kreativitást, időbeni tervezést jelent, amellett fontos szerepe van a megrendelő anyagi helyzetének és
nyitottságának is.
Sárosi Róbert a Duelbox alapítója, ügyvezető igazgatója a rendezvény alatti
digitalizációt emelte ki, azon belül is, hogy milyen tipikus buktatói lehetnek.
Nap, mint nap jelennek meg új applikációk, digitális szolgáltatások, amelyeket
az élet számos területén használunk, így a rendezvényszervezésben is. Az ültetéstervezés, regisztráció, visszajelzés, az icebreaking vagy a gamification is mind
olyan területek, ahol elengedhetetlen valamilyen digitális eszköz, applikáció
alkalmazása a rendezvényeken. A használatuk előtt, alatt felmerülhetnek olyan
problémák, buktatók, amelyekre érdemes a rendezvény szervezése során is
gondolni. Az egyik ilyen probléma lehet, ha túl sok elvárást támasztunk az applikációkkal szemben, például, hogy megold mindent, erre tapasztalatból tudjuk
a választ, hogy ez nem lehetséges. A másik előforduló buktató, hogy azt gondolják a szervezők, hogy a rendezvényen résztvevők maguktól fogják tudni használni ezeket az appokat, ami nem így van, mert folyamatosan fel kell hívni a használatára a figyelmet az esemény előtt és alatt is. További probléma lehet, hogy
nincs elég idő betanulni az applikáció használatát, vagy nem a célnak megfelelő
appot használjuk. Az applikáció fejlesztése során nem tudjuk elképzelni miért
annyiba kerül maga a fejlesztés, mert nem egy kézzelfogható termékről van szó.
Az app tervezése és fejlesztése során, amennyiben más kontinensen készül, eltérő
időzónából következően máskor válaszolnak a felmerülő kérdéseinkre, amely
szintén megnehezíti a munkánkat.
Csánk László (Special Effects Intl Zrt. és Kraftwerk Design and Production,
Dubai, kreatív vezetője) előadásában a vizuális élményekre helyezte a hangsúlyt
és több, Dubai-jal kapcsolatos példát is hozott. Az egyik ilyen volt, hogy egy ismert
autómárka új gépkocsijának promóciója kapcsán bele lehetett ülni az autóba,
melléjük vetítették az utat, mintha vezetnének és közben mindezt kamerára vették.
A „tesztelés” végén pedig, egy összevágott pár másodperces reklámvideót kaptak
meg okostelefonukra a résztvevők, akik a főszereplői voltak ennek a videónak.
További vizuális élménnyel kapcsolatos Dubai példákat is hozott, mint a 10 éves
bevásárlóközpont születésnapja alkalmából készített vizuális effektus megjelenésről (a látogatók kézmozdulatukkal irányíthatták mi jelenjen meg a 10 éves
feliratban), vagy éppen díjátadó ünnepség kapcsán megtervezett látványelem, egy
focilabda megjelenítése, illetve további elemek szerepeltetése a háttérben.
A felsorolt meglévő fejlesztések, technikák, alkalmazások mind olyan elemek,
amelyek élményeket nyújtanak és emlékezetesebbé tehetnek egy rendezvényt is,
ehhez viszont olyan megrendelői felfogásra is szükség van, akik felismerik a technikában rejlő élménynyújtási lehetőségeket. A fentieken túl előadást hallhattunk
az Y és Z generáció munkaerőpiaci jelenlétéről, munkatársak ösztönzési lehetőségeiről, fenntarthatóságról, kommunikáció fontosságáról.
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A rendezvényen közel 60 kiállító vett részt, akik között rendezvényszervezők, rendezvényhelyszínek, catering és rendezvénytechnikai cégek szerepeltek. Nagyon jó lehetőséget nyújt a rendezvényszakmának az, hogy egész napon
keresztül egy helyen szerepelnek a rendezvényszervezésben érintett szolgáltatók,
így nyújtva számukra megjelenési és üzleti lehetőséget.
Az egész rendezvény során találkozhattunk a digitalizáció különböző formáival. A regisztráció és részvételi díj befizetése után több e-mailt kaptak a résztvevők
arra vonatkozóan, hogyan érdemes letölteni az eseményre készített applikációt,
ugyanis sok információt tartalmaz (pl. előadók, programok), és ezzel játékban
is részt lehetett venni. A kiállítói standokon elhelyezett QR kódok közül kellett
minél többet begyűjteni. A rendezvény alatt folyamatosan találkozhattak a részvevők két robottal, amelyek értékelést kértek a rendezvényről (smile-k közül kellett
választani) és utána ölelést is adtak.
Elhangzott az a jó tanács is, hogy merjünk kreatívak lenni és ezeket az elképzeléseket megmutatni a megrendelőknek, mert sokan nincsenek is tisztában azzal
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a rendezvény piacán, amivel még jobb
hangulatot, élményt lehet elérni. A rendezvényen debütált egy látványshow (falra,
plafonra vetítve egy történetet jelenítettek meg), amely szintén sikert aratott,
további rendezvényeken biztos találkozunk még ezzel a megoldással.
Összességében nagyon hasznos volt szakmabeliként részt venni az eseményen, mert több a rendezvényszervezésben érdekelt cég, vállalat települt ki és
mutatta meg azt, hogy miért érdemes őket választani egy-egy esemény szervezése kapcsán. Az esemény sikerességét mutatja az is, hogy 2019-ben közel 500
fő vett részt a rendezvényen. Fontos, hogy mindegyik rendezvény valami újat,
mást nyújtson az előtte lévőhöz képest, amit idén is megoldottak a szervezők
a két robot folyamatos jelenlétével, QR kódok vadászatával, használható applikáció létrehozásával, látványshow bemutatásával, így egyértelműen a design és
technológia volt a fókuszban.
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beszámoló

REISINGER ADRIENN

Beszámoló a folyóirat 2018-as évéről

A folyóiratnál 2018 februárjában főszerkesztőváltás történt, 2017-ben Prof. Dr.
Dusek Tamás egyetemi tanár volt a főszerkesztő, 2018-tól Dr. habil Reisinger
Adrienn egyetemi docens látja el a főszerkesztői feladatokat, aki Dr. DernóczyPolyák Adrienn egyetemi docenssel együtt az olvasószerkesztésért is felelős.
A folyóirat célja, hogy a társadalomtudomány területén színvonalas tanulmányokkal járuljon hozzá a szakmai élet fejlődéséhez.
2018-ban a folyóiratnak 4 száma jelent meg, ebből az első egy projekthez
kapcsolódó magyar tematikus szám volt („GINOP-2.3.4-15-2016-00003 számú
„Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen”), melyben túlnyomó többségben a Széchenyi István Egyetem kollégái
publikáltak. A második és harmadik szám magyar nyelvű, míg a negyedik angol
nyelvű kiadvány volt. A négy kiadványban összesen 38 darab tudományos
tanulmány, két könyvismertető és két konferencia beszámoló került közlésre.
A 38 tanulmányt 51 szerző jegyzi, akik közül 28 fő a Széchenyi István Egyetemen dolgozik, 11 fő PhD hallgató vagy doktorjelölt, 4 fő egyetemi tanár és 1 fő
külföldi szerző. Összességében megállapítható, hogy az első tematikus szám
kivételével mindegyik számban közel fele-fele arányban publikáltak kollégák
a Széchenyi István Egyetemről és más intézményekből.
A 38 tanulmányt 64 kolléga lektorálta, akiknek közel a kétharmada a Széchenyi István Egyetemen dolgozik. Minden befogadott tanulmány átesik két lektor
általi vaklektoráláson, általános elv, hogy a tanulmányok lektorai a szerzőktől és
egymástól is független intézményben dolgozzanak. A jövőben cél, hogy külföldi
lektorok is segítsék a folyóirat szakmai munkáját.
Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be a folyóirat 2018-as évének főbb
mutatóit.
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1. szám
Tematikus

2. szám

3. szám

4. szám
Angol

Összes tanulmány, db

14

8

8

8

Könyvismertetés, db

0

1

1

0

Konferencia beszámoló, db

0

1

1

0

13 fő

13 fő

14 fő

11 fő

Szerző a Széchenyi István
Egyetemről

11 fő
(84,6%)

6 fő
(46,2%)

6 fő
(42,9%)

5 fő (45,5%)

Szerző a SZE Kautz Gyula
Gazdaságtudományi
Karról

11 fő

5 fő

6 fő

5 fő

3 fő (23,1%)

5 fő
(38,5%)

2 fő
(14,3%)

1 fő (9,1%)

2 fő (15,4%)

1 fő
(7,7%)

1 fő (7,1%)

0 fő (0%)

Összes szerző
(csak tanulmány)

PhD hallgató/doktorjelölt
Egyetemi tanár
Külföldi szerző

0 fő

0 fő

1 fő

0 fő

Összes lektor

19 fő

12 fő

17 fő

16 fő

Lektor a Széchenyi István
Egyetemről

18 fő

7 fő

9 fő

8 fő

Forrás: Saját szerkesztés

380

T ÉR G A Z DA S ÁG E M BER , 2 019/ 2 -3 , 7, 37 9 -3 8 0

SZERZŐINK
BALOGH ZITA: PhD hallgató, Soproni Egyetem, Széchenyi István Doktori
Iskola, E-mail: zita_balogh@hotmail.com
Balogh Zita másodéves PhD hallgató a soproni Széchenyi István Doktori Iskolában. Kutatási területe a fogyasztók vásárlási döntéseinek vizsgálata. Egyetemi
tanulmányait a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetemen folytatta és 15 évig dolgozott egy osztrák biztosítótársaság bécsi központjában.
DR. HABIL BÁNHIDI MIKLÓS: habilitált főiskolai tanár, Széchenyi István
Egyetem, E-mail: banhidi.miklos@sze.hu
Bánhidi Miklós a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakfelelős tanára,
amelyben rekreációszervezés elmélete és módszertana, sportturizmus tantárgyakat oktat. Fő kutatási területe a rekreáció, a sport és a turizmus földrajzi környezetének vizsgálata terület- és településfejlesztési céllal. Emellett több tárgyat oktat
idegen nyelven a Pécsi Tudományegyetem sporttudományi képzésein, valamint
doktori témavezető a Testnevelési Egyetemen. Tudományos tevékenységében
több kutatócsoport aktív tagja, szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában aktív
szereplő. Ezek közül kiemelkedő a World Leisure Organization-ban vállalt vezetői
tagság, különböző kutatócsoportokban való koordinátori szerepkör.
DR. BEKE DÓRA, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, E-mail: beke.dora@sze.hu
Beke Dóra 2001-ben szerzett agrármérnöki diplomát a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán. PhD tanulmányait a Pannon Egyetem
Georgikon Karán végezte, dolgozatában a talajtömörödés kérdéskörével foglalkozott. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte meg. 2006 óta a Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar munkatársa. Egyetemi docens beosztásban Földműveléstant, Víz- és talajkármentesítést oktat. Kutatási területe: talajművelés, talajtömörödés, szervesanyag-pótlás, talajvédelem.

ERNHAFT ATTILA: egyetemi hallgató, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi
és Számviteli Kar, E-mail: attila.ernhaft.49@unibge.hu
Ernhaft Attila a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának
BA hallgatója. Fő kutatási területe a fesztivál és kulturális marketing. Marketing
menedzserként dolgozik az Új Színház Nonprofit Kft.-nél.
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FARAGÓ BEATRIX: egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, Széchenyi István
Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr,
E-mail: farago.beatrix@sze.hu
Faragó Beatrix a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék egyetemi tanársegédje és a Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola PhD hallgatója. Sportmenedzserként végzett a Testnevelési Egyetemen,
amit élsportolói pályafutása mellett valósított meg. A Széchenyi István Egyetemen kutatási területét képezik a sportolói kompetenciák munkaerőpiaci megjelenése, a sport
területi hasznosulása, a helyi sportgazdaság fejlesztése, az egészség és a sport társadalmi-, gazdasági megjelenése. Az egyetemen oktatott tárgyai: rekreációszervezés,
rekreációs projektmenedzsment, rekreációs terápiák, küzdősportok.
PROF. DR. FARAGÓ LÁSZLÓ, DSC: egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék; tudományos tanácsadó
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Tudományi
Intézet, E-mail: farago.laszlo@krtk.mta.hu
Faragó László egyetemi tanár a Széchenyi István Egyetem Regionális Tudományi
és Közpolitikai Tanszékén és tudományos tanácsadó a Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont Regionális Tudományi Intézetében. Elsősorban tervezéselmélettel, térelmélettel és az EU regionális politikájával foglalkozik.
FEKETE KÁROLY: területfejlesztő geográfus, Balaton Fejlesztési Tanács,
E-mail: karoly.fekete@balatonregion.hu
Fekete Károly első szakmai tapasztalatait a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban és a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályán
szerezte. Jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének kutatójaként
elsősorban térségi elemzésekkel, fejlesztéspolitikai döntéstámogató tanulmányok
készítésével foglalkozik. Fő érdeklődési területe a területi tervezés és monitoring,
a területfejlesztési politikák, a helyi gazdaságfejlesztés.
FERENCZI BALÁZS: PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, E-mail: feba78@gmail.com
Ferenczi Balázs okleveles logisztikai mérnök, közlekedés mérnök a Széchenyi
István Egyetem volt tanulója. 2003 óta dolgozik logisztika területén, jelenleg egy
magyar tulajdonú vállalat logisztikai vezetője. 2016 óta a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási területe a logisztikai rendszerek modellezése és optimalizációja.
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GONDOS BORBÁLA: mb. tanszékvezető, Edutus Egyetem, doktorandusz,
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,
E-mail: gondos.borbala@edutus.hu
Gondos Borbála a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a mozgáskorlátozottak szerepe és
lehetősége a turizmusban. Az Edutus Egyetem Turizmus tanszékének megbízott
vezetője. Turisztikai alapismeretek, rendezvényszervezés, turisztikai kutatások,
turisztikai protokoll, animáció, szociológia tárgyak oktatásával foglalkozik.
GUBÓ RICHÁRD: PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Kémia Doktori
Iskola, E-mail: richardgubo@hotmail.com
Gubó Richárd egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kémia- és
vegyész szakán folytatta, ahol 2016-ban szerzett okleveles vegyész diplomát,
majd 2018-ban vegyész-közgazdász szakképzettséget. Jelenleg az Egyetem
Kémia Doktori Iskolájának végzős hallgatója. Egyetemi évei alatt számos, a tanulmányi eredményeit és kutatási tevékenységét elismerő ösztöndíjban részesült.
Három alkalommal jutalmazták SZTE Talent ösztöndíjjal, 2016-ban a Sófi Ösztöndíj Alapítvány fődíját nyerte el.
GYIMESI ÁRON: PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola, E-mail: gyimesi.aron@yahoo.com
Gyimesi Áron a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási témája az Ipar 4.0 paradigma és az Ipar
4.0 vállalati versenyképességet befolyásoló, módosító hatása. Kutatási tevékenysége során különböző nézőpontokból vizsgálja az Ipar 4.0 paradigmát és annak
megjelenési módozatait. Megközelítése gyakorlat, üzlet és menedzsment orientált, aminek gyökerei a nagyvállalati informatikai piacon eltöltött tizenöt éves
tapasztalatából, valamint számos K+F projektben való részvételéből fakad.
HORVÁTH DOROTTYA: tanulásban akadályozottak pedagógiája specifikus
gyógypedagógus, pszichológia szakos egyetemi hallgató, Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye, E-mail: horvathdorkaaa@gmail.com
Horváth Dorottya tanulásban akadályozottak pedagógiája specifikus gyógypedagógus, már több ízben végzett empirikus kutatásokat; 2014-ben a zene értelmi
fogyatékos gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálta, 2017-ben pedig tanulásban
akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, 8. osztályos diákok szövegértő teljesítményét vette górcső alá. Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári
Tagintézményében végez diagnosztikus és terápiás gyógypedagógiai tevékenységet, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia szakos hallgatójaként bővíti
szakmai kompetenciáit.
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HUNYADI ZSUZSANNA: tudományos munkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem, E-mail: hunyadi.zsuzsanna@uni-bge.hu
Hunyadi Zsuzsanna szociológus pályafutása során számtalan kutatási programban vett részt, illetve irányított kutatásokat. Kiemelt szakterülete a kultúra és
a fesztiválok. 2017 óra a BGE fesztiválgazdaságtani kutatócsoportjának tagja.
DR. IMRE GABRIELLA, PHD: egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem,
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, E-mail: imre.gabriella@sze.hu
Imre Gabriella doktori fokozatát 2014-ben szerezte meg a Széchenyi István Egyetemen. Doktori disszertációját „A Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések sajátosságai a magyar-ukrán határtérség társadalmi-gazdasági folyamatainak
tükrében” címmel készítette el. 2015-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara Nemzetközi Gazdaságtan tanszékének, 2018-től a győri Széchenyi
Egyetem Nemzetközi és elméleti gazdaságtan tanszékének adjunktusa.
DR. KABAI GERGELY, PHD: társadalomkutató, szakpolitikai elemző, E-mail:
kabaigergely@hetfa.hu
Kabai Gergely egy évtizede dolgozik elemzőként különféle szakpolitikai területeken. Fő témái: vidékpolitika, regionális tudomány, területfejlesztés, foglalkoztatás
politika és társadalmi vállalkozások. Doktori címét a Pécsi Tudományegyetemen
szerezte politológia szakirányon. Egyebek mellett jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakértőjeként dolgozik.
DR. KONCZOS CSABA, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem,
Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, E-mail: konczos.
csaba@sze.hu
Konczos Csaba a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar,
Sporttudományi Tanszékének oktatója. Számos tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Szakterülete a pedagógia, pedagógiai-pszichológia, sport- és
rekreációpedagógia, azon belül az egészségtudatosság, egészségmagatartás és
a fittségi vizsgálatok.
DR. KOPPÁNY KRISZTIÁN, PHD: egyetemi docens, dékánhelyettes, Széchenyi
István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar; tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, E-mail:
koppanyk@sze.hu
Koppány Krisztián okleveles közgazdász, doktori fokozatát a közgazdaságtudományok területén monetáris makroökonómiából szerezte. Érdeklődése az elmúlt
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években a pénzügyi szféra felől egyre inkább a hazai reálgazdaság folyamatainak, ágazati szerkezetének és értékláncainak változásai, s ezek kockázatai felé
terelődött. Kutatásaiban elsősorban a kibocsátás, a hozzáadott érték, a gazdasági
növekedés, a jövedelmi és munkaerőpiaci folyamatok és a környezeti kategóriák
alakulását vizsgálja input-output táblák és társadalmi elszámolási mátrixok segítségével. Több éve foglalkozik a Győrre és vonzáskörzetére fókuszáló GyőRIOSZEconomy modell fejlesztésével. Nemcsak a nemzetgazdaság, hanem kisebb
területi egységek (régiók, megyék, városrégiók, ipari körzetek stb.), sőt konkrét
vállalatok, vállalatcsoportok és projektek szintjén is végez hatáselemzéseket.
A Széchenyi István Egyetem Gazdaságmodellező Kutatócsoport, a Gazdaságmodellezési Társaság és az International Input-Output Association tagja.
KOVÁCS ANETT: MSc rekreáció szakos egyetemi hallgató, Testnevelési Egyetem, E-mail: anett.kovacs918@gmail.com
Kovács Anett a Testnevelési Egyetem MSc Rekreáció irányító szakos végzős hallgatója. Diplomadolgozatában a különböző turistatípusok fogyasztói magatartását, utazási szokásait vizsgálta, a bizalmon és a megosztáson alapuló közösségi
szolgáltatások vonatkozásában. Jómaga is aktív hátizsákos utazó, így szoros
kapcsolat fűzi őt a turizmus alternatívabb formáihoz.
DR. KOVÁCS ESZTER, PHD: szociológus, az egészségtudományok doktora,
Semmelweis Egyetem, E-mail: kovacs@emk.sote.hu
Kovács Eszter szociológus, az egészségtudományok doktora. Kutatási területe
fókuszában a családi kapcsolatok, a társas támogatás, a vallásosság és a testi-lelki
egészség, valamint az ifjúság életmód- és magatartásvizsgálata áll. Jelenleg egyetemi adjunktusként dolgozik a Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központjában.
KOVÁCSNÉ DR. TÓTH ÁGNES, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, E-mail:
tagnes@sze.hu
Kovácsné Tóth Ágnes 20 éves kórházi klinikai tapasztalatot követően kezdett el
dolgozni az egyetemen. PhD fokozatát egészségtudományból szerezte a SOTE-n.
Kutatási területe a népesség egészségi állapota, kiemelt figyelmet fordít az egyetemi hallgatók vizsgálatára. A kutatás során szerzett ismereteket és eredményeket
beépíti a hallgatók egészségfejlesztés oktatásába.
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LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA: PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, E-mail: takacs.timea@sze.hu
Laczkovits-Takács Tímea a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Kutatási területe a humán közszolgáltatások szervezése, különös tekintettel Győr város humánszolgáltatási modelljére. A Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
és a Gróf Bethlen István Kutatóközpont munkájában működik közre.
DR. LUKOVICS MIKLÓS, PHD: a közgazdaságtudományok doktora, Szegedi
Tudományegyetem, E-mail: miki@eco.u-szeged.hu
Lukovics Miklós a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense és a Tempe-ben található amerikai, Arizonai Állami Egyetem (ASU)
kinevezett megbízottja. Legfőbb kutatási területei a felelősségteljes innováció,
gazdasági fejlődés és területi (regionális) egységek versenykésessége. Harminchét
darab angol és több mint száz darab magyar nyelvű cikk és könyvfejezet szerzőjeként tartják számon a tudományterületen.
NÁDAS NIKOLETTA: junior szakértő, Első Magyar Felelősségteljes Innovációs
Egyesület, E-mail: nadas.nikoletta@gmail.com
Nádas Nikoletta közgazdászként diplomamunkáját a felelősségteljes kutatás
és innovációról írta. Fő érdeklődési területei az innováció, az RRI (Felelősségteljes Kutatás és Innováció), a STIR (Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás)
és az RRI regionális versenyképességre gyakorolt hatásai. 2016-ban részt vett
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). 2017-ben elnyerte az Új
Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját „A felelősségteljes innováció regionális
versenyképességre gyakorolt hatásának” kutatásával. A közelmúltban csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem RRI kutatócsoportjához, amely a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlati alkalmazására összpontosít.
NAGY KINGA ZSUZSANNA: PhD hallgató, egyetemi tanársegéd, Testnevelési
Egyetem, E-mail: nagykingatf@gmail.com
Nagy Kinga egyetemi tanársegéd a budapesti Testnevelési Egyetem Rekreáció
Tanszékén. Oktatott tárgyai a sportrekreáció, szabadidősportok és turizmus, illetve
a sport- és egészségturizmus témakörökbe sorolhatók. Az egyetem Társadalomtudományi doktori iskolájának PhD hallgatója. Kutatási érdeklődése a tapasztalati
tanulás és turizmus kapcsolata, a flow élmény és motiváció vizsgálata vízisportot
űzők körében és a turizmus társadalmi, szociálpszichológiai hatásai.
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DR. NÉMETH PÉTER, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Audi
Hungaria Járműmérnöki Kar, E-mail: nemethp@sze.hu
Németh Péter a Széchenyi István Főiskola volt tanulója, okleveles közgazdász.
A Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori
Iskolájában szerezte meg a PhD fokozatot. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének egyetemi docense. Fő kutatási területe a mesterséges intelligencia és döntési tudományok alkalmazása a logisztika területén. Győrben él, három gyermek édesapja.
DR. NÉMETH SZILÁRD, PHD: főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem,
Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment Tanszék, E-mail: nemeth.szilard@
uni-bge.hu
Németh Szilárd 2009-ben végzett a Széchenyi István Egyetemen okleveles közgazdászként. Ezt követően PhD hallgatóként tanult a Széchenyi István Egyetemen,
2012 óta pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem dolgozik oktatóként. Fő kutatási
területe a fogyasztói etnocentrizmus; a védjegyek szerepe a fogyasztói döntéshozatali folyamatban; a családi vállalkozások. Jelenleg fő érdeklődési területe a fesztivál és kultúra marketing.
DR. NÉMETH-TORKOS ANETT SZILVIA, PHD: egyetemi docens, Széchenyi
István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, E-mail: nemeth.
anett@sze.hu
Németh-Torkos Anett 2001-ben szerzett gazdasági agrármérnök diplomát a NyugatMagyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán. Doktori
disszertációját, melyben az állatvédelmi előírások hatását vizsgálta a baromfi
szektorban, 2005-ben sikeresen megvédte. Ezt követően tudományos érdeklőse
a piackutatás és a marketing irányába tolódott el, amit az általa oktatott tantárgyak – agrármarketing, élelmiszermarketing stb. – is jól tükröznek.
DR. NICK GÁBOR ANDRÁS, PHD: tudományos munkatárs, Széchenyi Egyetem,
Járműipari Kutatóközpont, E-mail: nick.gabor@sze.hu
Nick Gábor András közgazdász kutatási területei az Ipar 4.0 magyarországi helyzete, ipari digitalizáció, a negyedik ipari forradalom gazdasági aspektusai. Részt
vett az Ipar 4.0 NTP stratégia megfogalmazásában és az annak alátámasztására szolgáló Kérdőívprojekt megalkotásában és kiértékelésében.

387

PÁPAI ZSÓFIA: egyetemi óraadó, Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, E-mail: papai.zsofia@sze.hu
Pápai Zsófia egyetemi tanulmányait a győri Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Karán kezdte és a Széchenyi István Egyetem Egészség- és
Sporttudományi Karán végezte, ahol okleveles rekreátorként végzett. 2018-tól
óraadóként részt vesz az egyetem Sporttudományi Tanszékének munkájában.
Kutatóterülete a teljesítménydiagnosztika.
PÓLYÁNÉ DR. HANUSZ BORBÁLA, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István
Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, E-mail: polyane.hanusz.
borbala@sze.hu
Pólyáné Hanusz Borbála 1993-ban végzett a Pannon Agrártudományi Egyetemen, agrármérnökként. PhD tanulmányait a Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetemen végezte gyümölcsfaiskolai témában. Fokozatát 2002-ben szerezte meg.
Jelenleg egyetemi docens beosztásban gyepgazdálkodás és alternatív növények
termesztése tárgyakat oktat a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karán.
RADÁCS EDIT: nyelvtanár, közgazdász, E-mail: edit.radacs@gmail.com
Radács Edit nyelvtanár, közgazdász jelenleg oktatási tevékenységet folytat.
A távközlési-informatikai piacon eltöltött vállalati gyakorlatban szerzett tapasztalataival (projektmenedzsment, EU-pályázatírás, vállalkozásfejlesztésre irányuló
kutatások), valamint német, orosz, angol nyelvtudásával tanácsadóként, fordítóként működik közre tudományos munkák, projektek kidolgozásában.
DR. HABIL REISINGER ADRIENN: egyetemi docens, dékánhelyettes, Széchenyi
István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Elemzések
Tanszék, E-mail: radrienn@sze.hu
Reisinger Adrienn 2010-ben szerzett PhD fokozatot a győri Széchényi István
Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2017-ben
regionális tudományokból habilitált. Jelenleg az egyetem Gazdasági Elemzések
Tanszékének egyetemi docense, ahol többek között az alábbi tantárgyakat oktatja:
Statisztika; Nonprofit gazdaságtan; Közösségi tervezés és technikái; Társadalmi
részvétel és módszerei. 2016 szeptembere óta az egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományszervezési dékánhelyettese. 2016-ban jelent
meg Nárai Mártával közösen írt monográfiája „Társadalmi Felelősségvállalás és
Részvétel” címmel a Dialóg Campus kiadónál. Kutatási területei: civil szervezetek
működése, gazdálkodása; társadalmi részvétel és felelősségvállalás; aktív állampolgárság; vállalati társadalmi felelősségvállalás.
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DR. REMSEI SÁNDOR, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék,
E-mail: remsei.sandor@sze.hu
Remsei Sándor mérnök-közgazdász. Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1998-ban, majd PhD fokozatát a Nyugat-magyarországi Egyetemen 2005-ben szerezte. Közgazdaságtant és külkereskedelmet oktat
az egyetemen. Kutatási területe a jármű hajtóanyagok előállításának és fogyasztásának gazdasági és környezeti kérdései.
DR. HABIL SOLT KATALIN, CSC: professzor emerita, Budapesti Gazdasági Egyetem, E-mail: solt.katalin@uni-bge.hu
Solt Katalin 40 éven keresztül oktatott a felsőoktatásban elméleti közgazdaságtani tantárgyakat, 20 éven keresztül látott el különböző szintű vezetői feladatokat.
Kutatási témái a közgazdasági elméletek története és alkalmazott gazdaságtani
kutatások. Több kutatási program megvalósítását irányította szakmai vezetőként.
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetemen több kutatási projektet vezet.
DR. HABIL SZABÓ PÁL: tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék, E-mail: szpkact@caesar.
elte.hu
Szabó Pál 1998-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen terület- és
településfejlesztő geográfusként és földrajztanárként. 2001 óta oktatóként dolgozik a Regionális Földrajzi, majd Regionális Tudományi Tanszéken. Kutatási és
oktatási témái: regionális földrajz, regionális tudomány, regionális politika. Tudományos tevékenységének jellemzői: 50 konferencia előadás, 136 publikáció, 559
független hivatkozás.
DR. HABIL SZAKÁLY ZSOLT: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem,
Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék Győr, E-mail:
szakály.zsolt@sze.hu
Szakály Zsolt a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar,
Sporttudományi Tanszékének oktatója. Számos tudományos közlemény szerzője
és társszerzője. Szakterülete az edzéselmélet, edzés diagnosztika, a sportolók
élettani vizsgálata, teljesítmény diagnosztika. Kutatási területe kiterjed az egészségtudatosság, egészségmagatartás és a fittségi vizsgálatokra.
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DR. HABIL SZIGETI CECÍLIA: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem,
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék, E-mail: szigetic@sze.hu
Szigeti Cecília közel 170 tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Szakterülete a környezet-gazdaságtan, azon belül az ökológiai lábnyom kutatások.
Jelenleg ökológiai lábnyom kalkulátorokkal foglalkozik.
PROF. DR. SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN, DSC: egyetemi tanár, Széchenyi
István Egyetem, az MTA doktora, a földrajztudomány kandidátusa, E-mail:
sziren@rkk.hu
Szörényiné Kukorelli Irén egyetemi tanár a Széchenyi István Egyetemen, témavezető az Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások
Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán tudományos tanácsadóként dolgozik.
TÓTH CSABA: PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodásés Szervezéstudományok Doktori Iskola; Értékbecslés Üzletág Vezető, Otthon
Centrum, E-mail: csb_toth@yahoo.com
Tóth Csaba 2003-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
diplomázott. Ingatlanértékeléssel 2003 óta foglalkozik, széleskörű tapasztalatait
kereskedelmi bankoknál, illetve piacvezető ingatlanközvetítő hálózat üzletágvezetőjeként szerezte. 2011 óta igazságügyi szakértő ingatlan értékbecslés területen. Jelenleg a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe az ingatlan értékelés, valamint
az ingatlan-fejlesztések árakra gyakorolt hatása.
DR. TÓTH PÉTER, PHD: egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Apáczai
Csere János Kar, Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék, E-mail: ptoth@
sze.hu
Tóth Péter szociológusként és történészként végzett az ELTE-n, tudományos
fokozatát 2012-ban szerezte a regionális tudományok területén a Széchenyi István
Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában. Az Egyetemen
a szociológia alapozó és módszertani tárgyak mellett az információs társadalommal és helyi társadalommal kapcsolatos tárgyakat tanítja. Kutatási területe:
társadalmi struktúra és rétegződés, helyi társadalmak, az információs társadalom
területi vetületei.
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DR. VÖRÖS TÜNDE, PHD: egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem,
Egészség- és Sporttudományi Kar, E-mail: tunde.voros@gmail.com
Vörös Tünde a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskolában folytatta doktori tanulmányait. Oktatóként részt vett a Nemzetközi- és Elméleti Gazdaságtan Tanszékének munkájában, jelenleg a Sporttudományi Tanszék munkatársa. Fő kutatási területe, érdeklődési köre a költség-haszon
elemzés módszertanához, a sport és a közlekedés ágazatok közgazdasági kérdéseihez kötődik.
DR. ZSIGMOND SZÁVA, PHD: adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment Tanszék, E-mail: zsigmond.szava@
uni-bge.hu
Zsigmond Száva egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán végezte, ahol 2019-ben szerzett doktori fokozatot. 2010 óta a Budapesti
Gazdasági Egyetem (korábban Főiskola) oktatója. Kutatási területei közé tartozik a vállalkozásfejlesztési mentorálási folyamatok hatékonyságának vizsgálata;
a coaching és mentorálás, mint fejlesztő tevékenységek vizsgálata; valamint
a fesztiválok marketingtevékenységének vizsgálata és a kulturális gazdaságtan.
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and Regional Studies, E-mail: farago.laszlo@krtk.mta.hu
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scientific publications. His research and teaching portfolio cover special fields
of pedagogy, pedagogical psychology, sports and recreation pedagogy, such as
health consciousness, health behaviour and fitness tests.

3 95

DR. KOPPÁNY, KRISZTIÁN, PHD: associate professor, vice-dean, Széchenyi
István University, Kautz Gyula Faculty of Economics; senior research fellow,
Budapest Business School, Faculty of Finance and Accountancy, e-mail:
koppanyk@sze.hu
Krisztián Koppány has BA, MA and PhD in monetary economics, but shifted his
focus from the monetary sector to the real economy, especially the value chains
and the economic growth of the Hungarian Economy. His current research topics
and methods include: economic impact analysis; input-output tables and social
accounting matrices; sectoral structure and value chains of the Hungarian real
economy; GO, GDP, growth, income, labour and environmental impacts of final
demand, primary input and structural changes; structural decompositions,
hypothetical extractions; regional impact analysis for the city of Győr and its
agglomeration (SZEconomy-GyőRIO model).
KOVÁCS, ANETT: MSc university student, University of Physical Education,
E-mail: anett.kovacs918@gmail.com
Anett Kovacs is graduating at the Master’s program of Recreation Management at
the University of Physical Education. In her master thesis her major interest was
consuming behaviour and traveling habits of different types of tourists, related to
trust and sharing economy. She has always been an active backpacker, thus she is
familiar with various types of alternative tourism.
DR. KOVÁCS, ESZTER, PHD: sociologist and Doctor of Health Sciences, Semmelweis University, E-mail: kovacs@emk.sote.hu
Eszter Kovács focuses in her research on family relationships, social support,
religiosity and physical and psychological health, as well as the lifestyle and
behaviour of the youth. She currently holds the position of assistant professor at
the Health Services Management Training Centre of the Semmelweis University.
DR. KOVÁCSNÉ TÓTH, ÁGNES, PHD: associate professor, Széchenyi István
University, Faculty of Health and Sports Sciences, Department of Sport Science;
E-mail: tagnes@sze.hu
Kovácsné Ágnes Tóth started working at the university after 20 years of clinical
experience. He obtained his PhD in Health Sciences from SOTE. Her research
area is the health status of the population, but she pays special attention to the
examination of university students, too. Students will incorporate the knowledge
and results gained in the research into health promotion education.

396

LACZKOVITS-TAKÁCS, TÍMEA: PhD student, Széchenyi István University,
Doctoral School of Regional- and Economic Sciences, E-mail: takacs.timea@
sze.hu
Tímea Laczkovits-Takács is a PhD student of the Doctoral School of Regional- and
Economic Sciences at Széchenyi István University. Her field of research is the
provision of human services with special focus on human services model of Győr.
She also participates in the work of the Department of Regional Studies and Public
Policy and Count István Bethlen Research Centre.
DR. LUKOVICS, MIKLÓS, PHD: PhD in Economics, University of Szeged, E-mail:
miki@eco.u-szeged.hu
Miklós Lukovics is an associate professor at University of Szeged, Faculty of
Economics and Business Administration and possesses a “courtesy appointment”
affiliation at Arizona State University (ASU) in Tempe, Arizona (USA). His main
research fields are responsible innovation, economic development and regional
competitiveness. He has published 37 English and more than 100 Hungarian
articles and book chapters in these fields.
NÁDAS, NIKOLETTA: junior expert, First Hungarian Responsible Innovation
Association, E-mail: nadas.nikoletta@gmail.com
Nikoletta Nádas is an economist (University of Szeged, Faculty of Economics and
Business Administration). In 2016 she worked as a logistic assistant at Mercedes Benz Manufacturing Hungary. Currently she works as a junior expert of
the D-STIR and ROSIE project at the First Hungarian Responsible Innovation
Association. As an economist, she wrote her thesis of her bachelor studies the topic
of responsible research and innovation. Her main areas of interest are innovation,
RRI (Responsible Research and Innovation), STIR (Socio-Technical Integration
Research), and the effects of RRI concerning regional competitiveness. In 2016
she participated at the National Conference of Scientific Students’ Association
(OTDK). In 2017 she was awarded with Új Nemzeti Kiválóság Program scholarship
for ‚The impact of responsible innovation on regional competitiveness’ research.
Recently, she joined the research group on RRI at the University of Szeged
concentrating more on responsible research and innovation.
NAGY, KINGA ZSUZSANNA: PhD student, assistant lecturer, University of
Physical Education, E-mail: nagykingatf@gmail.com
Kinga Nagy is a junior assistant professor at the Department of Recreation of the
University of Physical Education. She teaches sport recreation, leisure sports and
tourism among other subjects of sport and health tourism. She is also a student
397

at the Doctoral School of Social Sciences of the university. Her research interest is in the connection between experiential learning and tourism, the flow
experience and motivation in the context of water sports, and the social and social
psychological effects of tourism.
DR. NÉMETH, PÉTER, PHD: associate professor, Széchenyi István University,
Department of Logistics and Forwarding, E-mail: nemethp@sze.hu
Péter Németh is the former student of Széchenyi István University. He earned his
bachelor and masters degree in economics. He finished his PhD studies also at
the Széchenyi University at the Doctoral School of Multidisciplinary Engineering
Sciences. He is currently working at the Department of Logistics and Forwarding
as an associate professor. His main research area is artificial intelligence and
decision sciences in logistics. He is the father of three children. He lives in Győr.
DR. NÉMETH, SZILÁRD, PHD: college associate professor, Budapest Business
School University of Applied Sciences, Faculty of Finance and Accountancy,
Management Department, E-mail: nemeth.szilard@uni-bge.hu
Szilárd Németh graduated at Széchenyi István University as an economist in 2009.
Afterwards, he studied at the Széchenyi István University as a PhD student and
since 2012 has been working as a teacher at the Budapest Business School. His
main research area are consumer ethnocentrism; the role of the trademarks in the
consumer decision making process; family business and entrepreneurship. His
current research of interest concentrates on festival and cultural marketing.
DR. NÉMETH-TORKOS, ANETT SZILVIA, PHD: associate professor, Széchenyi
István University, Faculty of Agriculture and Food Sciences, E-mail: nemeth.
anett@sze.hu
Anett Németh-Torkos graduated as agricultural engineer specialised in economics
from University of West Hungary Faculty of Agricultural Sciences in 2001. She got
her PhD degree in 2005, her thesis was about the animal protection regulation in
poultry breeding. At present she teaches marketing and food marketing.
DR. NICK, GÁBOR ANDRÁS, PHD: research fellow, Széchenyi István University,
Research Center of Vehicle Industry, E-mail: nick.gabor@sze.hu
Gábor András Nick is a graduated economist. His research fields are: Industry 4.0
related ecosystems in Hungary, industrial digitisation; economy aspects of the
4th industrial revolution. Participated in the formulation of the Industry 4.0 NTP
Strategy, the related Questionnaire Project to support its recommendations and
also in the evaluation thereof.
398

PÁPAI, ZSÓFIA: university lecturer, Széchenyi István University, Faculty of
Health and Sports Sciences, Department of Sport Science, E-mail: papai.zsofia@
sze.hu
Zsófia Pápai started her university studies at the Apáczai Csere János Faculty
of the West Hungarian University of Győr and graduated from the Széchenyi
István University, Faculty of Health and Sport Sciences, where she graduated
as a qualified recruiter. Since 2018, she has been a lecturer at the University’s
Department of Sport Science. Her research area is performance diagnostics.
PÓLYÁNÉ DR. HANUSZ, BORBÁLA, PHD: associate professor, Széchenyi István
University, Faculty of Agriculture and Food Sciences, E-mail: polyane.hanusz.
borbala@sze.hu
Borbála Pólyáné Hanusz graduated as an agricultural engineer from Pannon
Agricultural University in 1993. She completed her PhD studies at the University
of Horticulture and Food Sciences specialised in fruit tree nursery. She obtained
her PhD degree in 2002. At present she teaches grassland management and
alternative crop production as an associate professor at the Faculty of Agriculture
and Food Sciences, Széchenyi István University.
RADÁCS, EDIT: language teacher, economist, E-mail: edit.radacs@gmail.com
Edit Radács is a language teacher and an economist, currently she is engaged
in education activities. Based on her experience gained in corporate practice
on ICT-market (project management, EU-tender/proposal writing, business
development research) as well as with German, Russian and English language
skills she participates in the development of scientific works and projects as
a consultant and a translator.
DR. HABIL REISINGER, ADRIENN: associate professor, vice-dean, Széchenyi
István University, Kautz Gyula Economics Faculty, Department of Economic
Analyses, E-mail: radrienn@sze.hu
Adrienn Reisinger graduated as an economist at the Széchenyi István University
in Győr in 2005, she got the PhD degree in 2010 at the University Doctoral School
of Regional- and Economic Sciences and the habilitation degree in 2017. Now she
is working at the University at the Kautz Gyula Economics Faculty, Department of
Economic Analyses as a university associate professor and she is the vice-dean of
scientific cases at the Faculty. She teaches Statistics, Community planning and its
methods, Nonprofit Economics. Her research areas are the followings: the role of
the civil/nonprofit organisations in the local development processes; the theoretical
and practical background of the citizen/social participation; the personal and
399

social responsibility; active citizenship; corporate social responsibility. She is the
co-author of the Hungarian book Társadalmi felelősségvállalás és részvétel (Social
responsibility and participation).
DR. REMSEI, SÁNDOR, PHD: associate professor, Széchenyi István University,
Kautz Gyula Faculty of Business and Economics, Department of International
and Theoretical Economics, E-mail: remsei.sandor@sze.hu
Sándor Remsei is an associate professor at Széchenyi István University, Gyula Kautz
Faculty of Business Administration, Department of International and Theoretical
Economics. He is an engineer-economist. He graduated as an economist from
the Budapest University of Economic Sciences in 1998 and earned his PhD at the
University of West Hungary in 2005. At resent he teaches economics and foreign
trade. His field of research is the economic and environmental issues of vehicle
fuel production and consumption.
DR. HABIL SOLT, KATALIN, CSC: professor emerita, Budapest Business School,
E-mail: solt.katalin@uni-ge.hu
Katalin Solt taught economics for 40 years in higher education, for 20 years,
she has held managerial positions at different levels. Research topics include
the history of economic theory and applied economics. He led several research
programs as a professional leader. Currently she is research project manager at
Budapest Business School.
DR. HABIL SZABÓ, PÁL PÉTER: associate professor, Eötvös Loránd University
(ELTE), Department of Regional Science, E-mail: szpkact@caesar.elte.hu
Pál Szabó graduated at ELTE as geographer and geography teacher in 1998. Since
2001 he has been working as a teacher at the Department of Regional Geography
and later at the Department of Regional Science. His research and educational
area the followings: regional geography, regional science, regional policy.
Characteristics of his scientific activity: participation in 50 conferences, 136
publications, 559 independent citations.
DR. HABIL SZAKÁLY, ZSOLT: associate professor, Széchenyi István University,
Faculty of Health and Sports, Department of Sport Science, E-mail: szakály.
zsolt@sze.hu
Zsolt Szakály is working for the Health and Sport Sciences Faculty as an associate
professor of the Department of Sport Science. Author and co-author of numerous
scientific publications. His research and teaching portfolio cover special fields
of training theory, training diagnostic, physiological examination of athletes,
400

performance diagnostics. His field of research covers health awareness, health
behaviour and fitness.
DR. HABIL SZIGETI, CECÍLIA: associate professor, Széchenyi István University,
International and Theoretical Economics Department, E-mail: szigetic@sze.hu
Cecília Szigeti is the author and co-author of cc. 170 papers and articles. Her
research field is environmental economics, especially ecological footprint.
Currently her main topic is ecological footprint calculators.
PROF. DR. SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI, IRÉN, DSC: professor, Széchenyi István
University, Doctor of Science, E-mail: sziren@rkk.hu
Irén Szörényiné Kukorelli is a full professor at the Széchenyi István University and
a thesis supervisor at the Doctoral School of Regional- and Economic Sciences.
She works as a scientific adviser at the Centre for Economic and Regional Studies,
Institute for Regional Studies, West Hungarian Research Department.
TÓTH, CSABA: PhD student, University of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral
School of Management and Business; Head of Property Valuation, Otthon Centrum Ltd., E-mail: csb_toth@yahoo.com
Csaba Tóth graduated in 2003 at Budapest University of Technology and
Economics. He is engaged with property valuation since 2003, he acquired his
wide experience at several banks and at Hungary’s leading residential real estate
advisory company as head of property valuation. He’s member of Hungarian
Chamber of Forensic Experts since 2011, specialized in property valuation. For the
time being he’s PhD student of Károly Ihrig Doctoral School of Management and
Business at the University of Debrecen. His research area is property valuation
and the impact of developments to prices.
DR. TÓTH, PÉTER PHD: associate professor, Széchenyi István University,
Department of Social Studies and Sociology, E-mail: ptoth@sze.hu
Péter Tóth graduated as a sociologist and historian at ELTE. He got his PhD degree
in the area of the reginal sciences in 2012 at the Doctoral School of Regionaland Economic Sciences at Széchenyi István University. He teaches introductory
lectures on sociology and social research theory, information society and local
societies at the Széchenyi István University. His research fields: social stratification
theory, local societies, spatial aspects of the information society.

4 01

DR. VÖRÖS, TÜNDE, PHD: assistant lecturer, Széchenyi István University,
Department of Sport Science, E-mail: tunde.voros@gmail.com
Tünde Vörös graduated at the Doctoral School of Regional- and Economic Sciences,
Széchenyi István University. She participated in the work of the Department of
International and Theoretical Economics, now she is working at the Department
of Sport Science. Her field of research relates to the theory of social cost-benefit
analysis, sport economics and transport economics.
DR. ZSIGMOND, SZÁVA, PHD: assistant professor, Budapest Business School
University of Applied Sciences, Faculty of Finance and Accountancy, Management Department, E-mail: zsigmond.szava@uni-bge.hu
Száva Zsigmond graduated and completed her doctoral studies at University of
Miskolc. Since 2010 she has been working at Budapest Business School. Her fields
of research are entrepreneurial mentoring system and process, coaching and
mentoring, marketing activity of festivals and cultural marketing.

4 02

LEKTOROK/REVIEWERS
Ablonczyné Mihályka Lívia (Széchenyi István Egyetem)
Borbély Csaba (Kaposvári Egyetem)
Bugovics Zoltán (Széchenyi István Egyetem)
Bujdosó Zoltán (Eszterházy Károly Egyetem)
Dőry Tibor (Széchenyi István Egyetem)
Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem)
Endrei Dóra (Pécsi Tudományegyetem)
Gróz Andrea (Széchenyi István Egyetem)
Haidegger Géza (MTA SZTAKI)
Juhász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Kárpáti Árpád (Pannon Egyetem)
Kocziszky György (Miskolci Egyetem)
Konczosné Szombathelyi Márta (Széchenyi István Egyetem)
Koppány Krisztián (Széchenyi István Egyetem)
Kovács András (Budapesti Gazdasági Egyetem)
Kovács Tibor (Eszterházy Károly Egyetem)
Kozma Gábor (Debreceni Egyetem)
Lazányi Kornélia (Óbudai Egyetem)
Mészáros Attila (Széchenyi István Egyetem)
Nárai Márta (Széchenyi István Egyetem)
Pavluska Valéria (Pécsi Tudományegyetem)
Perger József (AUDI Hungária Zrt.)
Poór József (Szent István Egyetem)
Sólyom Andrea (Budapesti Corvinus Egyetem)
Soósné Kiss Zsuzsanna (Semmelweis Tudományegyetem)
Szegedi Zoltán (Széchenyi István Egyetem)
Takácsné György Katalin (Óbudai Egyetem)
Tóth Balázs István (Soproni Egyetem)
Tóthné Kardos Krisztina (Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ)
Zseni Anikó (Széchenyi István Egyetem)

403

