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A Hajdú-Bihar megyei sportvállalkozások likviditási helyzete
Liquidity situation of the sports enterprises in Hajdú-Bihar country
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1

Intézet,

Absztrakt. A sport a világ egyik legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező iparága. Mint
minden más ágazatban, a sportban is növekszik a mérhetőség iránti igény, valamint a döntések
számokkal való alátámasztása. A tulajdonosok és vezetők egyik mérvadó döntési kritériuma a
pénzügyi adatok, amelyek magát a vállalkozás működését vagy éppen a befektetési lehetőségek
megítélését befolyásolja. Jelen kutatásban a mérhetőség iránti igényt kielégítve és a pénzügyi
adatokat felhasználva vizsgáltuk meg a Hajdú-Bihar megyei sportvállalkozások likviditási helyzetét. A
kutatás során az OPTEN adatbázisát használtuk, ami az éves beszámolási adatokat tartalmazza a
sportvállalkozásokra vonatkozóan. A kedvezőbb kezelhetőség érdekében a sportvállalkozások
csoportosításra kerültek árbevételi kategóriák és tevékenységi kör szerint, melyek mentén összesítve,
átlagolva kezeltük a kapott likviditási számadatokat. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
megyei sportszektorban működő sportvállalkozások többségében magántulajdonban lévő
mikrovállalkozások, akik alacsonyabb árbevételi kategóriával rendelkeznek és főtevékenységként a
931 Sporttevékenység került megjelölésre. Likviditási helyzetük átlagosan kedvező, magas növekedési
potenciált mutatnak, illetve kockázatkerülő magatartás jellemzi őket.
Kulcsszavak: sport, sportgazdaság, sportszervezetek, likviditás
Abstract. Sport is one of the industries with the greatest growth potential in the world. As in any other
sector, there is a growing need for measurability in sport as well as numerical support for decisions.
One of the determinative decision criteria of owners and leaders is financial data, which influences
the operation of the company or the assessment of investment opportunities. In present research, we
examined the liquidity situation of sports enterprises in Hajdú-Bihar County. We used the OPTEN
database, which contains annual reporting data for sports enterprises. In order to be more
manageable, sports enterprises were grouped by revenue categories and scope of activity, along
which we managed the obtained liquidity datas by aggregating and averaging. Based on the results, it
can be concluded that most sports enterprises operating in the county sports sector are privately
owned micro-enterprises, which have a lower turnover category and the main activity is 931 Sports
services. Their liquidity position is on average favourable, they show high growth potential and they
are characterized by risk-averse behaviour.
Keywords: sports, sports economic, sports organizations, liquidity
JEL Kód: G32, Z21
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1. Bevezetés, témafelvetés
A mai felgyorsult világban és az emberek megnövekedett szabadidejének köszönhetően egyre
nagyobb a verseny, ezen szabadidő eltöltését célzó tevékenységeket kínáló piaci szereplők között. A
sport egyfajta előnnyel indul ebben a versenyben, hiszen az emberek, biológiai adottságaikból
adódóan különböző mértékű mozgásigénnyel rendelkeznek. Annak érdekében, hogy egy
sportszolgáltató ebben a versenyben minél előrébb végezzen szükséges egy szervezetileg jól
strukturált felépítés és gazdaságilag megfelelő működés ágazati szinten. Jelen tanulmányban a
gazdasági működés egy aspektusát, a likviditást vizsgáltuk meg a Hajdú-Bihar megyei sportszektor
tükrében.

1.1. Sport gazdasági jelentősége
A világkereskedelem 2,5-3%-át a sport teszi ki, ami nagyfokú jelentőséggel ruházza fel a sport
iparágat (Nádori, 2000; Szymanski, 2010; Nádori – Bátonyi, 2011; Ács, 2015, Balogh – Bácsné Bába,
2020). A sportipar éves átlagos növekedése 7% volt, ami meghaladta a GDP növekedési ütemét a
2010-es évek elején (Collignon – Sultan, 2014). A háztartások több mint 700 milliárd dollárt költöttek
sportra, ami a világ GDP-jének 1%-át teszi ki (Bácsné Bába et al., 2018). Mindezen adatok alapján el
lehet mondani, hogy a sport a nemzetgazdaságok esetében egyre meghatározóbb szerepet tölt be, ami
abban is megmutatkozik, hogy a GDP-hez való hozzájárulása kimutathatóvá vált.
Egy WHO (2018) kutatás összegezte az Európai Unió tagállamainak fizikai aktivitásra vonatkozó GDP
hányadát 2018-ra vonatkozóan. Az összes európai ország adata alapján elmondható, hogy az egy főre
jutó GDP 25,9 ezer euró. Az egészségre fordított termékek és szolgáltatások átlagosan 6,1%-kal, az
oktatáshoz, sporthoz és egészséghez kapcsolódó kiadások átlagosan 5%-kal, míg a sport átlagosan
0,3% kal járul hozzá a GDP-hez (WHO, 2018; Koroknay, 2020).
Magyarországra vonatkozóan elmondható, hogy az 1 főre jutó GDP 11,3 ezer euró. A GDP-hez való
hozzájárulás az egészség esetében 4,8%, az oktatáshoz kapcsolódóan 4,9%, míg a sport esetében 1,1%.
A sportnál megfigyelhető 1,1% az Európai Unióban a legmagasabb érték (WHO, 2018). A
sportgazdaság éves árbevétele körülbelül 350 milliárd forint Magyarországon. A sportban
foglalkozatottak személyi jövedelem adója éves szinten 10 milliárd forint (Ráthonyi-Odor – Borbély,
2017), és a teljes foglalkozatottakhoz viszonyított aránya 2017-re elérte a 0,36%-ot (Koroknay, 2020).
Ezen túlmenően azért is van fontos szerepe a sportnak, mert annak hiánya nemzetgazdasági terheket
von maga után (Ács el al., 2011). A fizikai inaktivitás számos megbetegedés forrása lehet, ami
megnövekedett egészségügyi és munkáltatói kiadásokat jelent. Egy újabb kutatás kimutatta, hogy a
fizikai inaktivitással kapcsolatos kiadásokban összességében 2,8%-os csökkenés figyelhető meg 2005
és 2017 között. A GDP-hez viszonyított arányban szintén csökkenés tapasztalható: 11,2%-ról 8,4%-ra.
Ennek egyik okaként a magyar lakosság fizikai aktivitásában bekövetkezett kedvező változást jelölték
meg (Ács et al., 2020). Mindezek alapján összességében elmondható, hogy a sport expanziója egyre
inkább meghatározó.

1.2. Iparági elemzés
Az előző fejezetrészben bemutatott számok alapján egyértelműen megállapítható, hogy ténylegesen
beszélhetünk sportszektorról, mint iparágról. Hiszen iparág alatt azon vállalkozásoknak a csoportja
értendő, akik hasonló fogyasztói igényt igyekeznek kielégíteni, tehát hasonló fogyasztói csoport
számára kínálnak terméket vagy szolgáltatást, valamint a vállalkozások érintettjeinek köre is hasonló
(Kerecsendi-Mester et al., 2014). Egy másik megközelítésben a szektor alatt azon gazdasági szereplők
csoportját érthetjük, amelyek közel azonos gazdasági tevékenységet végeznek. (OECD, 2020). Ezek
alapján a sportszektor olyan iparág, ahol gazdasági társaságok és civil szervezetek sporttevékenység
céljából hoznak létre sportterméket és -szolgáltatást, továbbá a szervezetek jellegéből adódóan
lehetnek for- vagy nonprofit céllal működőek.
Az iparági elemzés olyan módszer, ami a vezetés számára információt nyújt egyrészt a rendszer
egészének működéséről, másrészt a rendszer egyes elemeinek (pl: beszerzési, termelési, fejlesztési
tevékenységek) módszeres vizsgálatáról (Nábrádi et al., 2008; Apáti et al., 2010). Tehát ezen elemzés
7
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során komplex képet mutatunk be az ágazat főbb jellemzőiről, jelen lévő és várható trendekről, ágazati
szereplőkről és a közöttük megjelenő versenyről, valamint a főbb piaci részesedésekről és
lehetőségekről (Szűcs et al., 2014). Az iparágon belüli gazdasági elemzés során öt fő területet
szükséges vizsgálni: a vagyoni helyzet, hatékonyság, jövedelmezőség, fizetőképesség, eladósodottság
(és egyéb pénzügyi) (Zémán – Béhm, 2016). Az előbbiekben említett fő területek közül jelen
tanulmányban a fizetőképességet, azaz a Hajdú-Bihar megyei sportszektorban tevékenykedő
sportvállalkozások likviditási helyzetét vizsgáltuk meg.
Maga a likviditás a vállalkozás fizetőképességét foglalja magában. A gazdasági társaságok törekednek
a megfelelő mértékű likvid pénzállomány fenntartására, annak érdekében, hogy kötelezettségeiknek
időben eleget tudjanak tenni. A likviditási mutatók a vállalkozás azon képességét mérik rövidtávon
milyen hatékonyan képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. A mutató nagysága megmutatja,
hogy időben képes lesz e a vállalkozás kötelezettségeit teljesíteni és finanszírozni rövidtávon esedékes
költségeit; vagy nehézségei lesznek és működési problémák lépnek fel. A legfontosabb mutatók az
általános, gyors és készpénz szintű likviditási mutató (Zémán – Béhm, 2016).

2. Anyag és módszer
Az üzletszerű tevékenységek gazdasági analízise a piaci szereplők tevékenységének tanulmányozását
foglalja magába, azaz a termelés vagy szolgálatás, illetve értékesítés vizsgálatát; kiegészítve a piacot
létrehozó szervezeti egységek erőforrásainak elemzését (Nábrádi et al., 2008). A gazdasági elemzés
módszeréül a mutatószámképzést választottuk. A választott terület a rövidtávú fizetőképesség, aminek
három fő mutatója a likviditási ráta, likviditási gyorsráta és pénzhányad (1. táblázat) (Zémán – Béhm,
2016). Rövidtáv alatt egy év, vagy annál rövidebb időszak értendő. A mutatószámok képzéséhez a
vállalkozások mérlegben található adatait használtuk fel 2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozóan.
A likvid eszközök a mérlegben található forgóeszközök, amin belül az egyes mérlegtételek fordított
likviditási sorrendben találhatóak. Mindez azt jelenti, hogy a legkevésbé likvid eszközök találhatóak
az első helyen (készletek), majd ezt követően a követelések, értékpapírok és végezetül a leglikvidebb
eszközök, a pénzeszközök (Subramanyam – Wild, 2009).

Mutató megnevezése

1. táblázat: Likviditási mutatók
Table 1: Liquidity ratios
Kiszámítás módja

Elfogadható érték

Készpénz szintű likviditás/
Pénzhányad

(Forgóeszközök – Készletek – Követelések) /
Rövid lejáratú kötelezettségek

0,25 – 0,3

Likviditási gyorsráta

(Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú
kötelezettségek

0,8 – 1,0

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

1,3 – 1,7

Általános likviditási
mutató/ Likviditási ráta

Forrás: Saját szerkesztés Subramanyam – Wild (2009) és Zémán – Béhm (2016) alapján, 2020
A sportszektorban lévő vállalkozások négy ismérv alapján kerülnek megvizsgálásra: tulajdonosi kör,
vállalkozási típus, tevékenységi kör, valamint árbevételi kategória. Jelen tanulmányban a Hajdú-Bihar
megyei sportszektor összetételét kívánjuk bemutatni. Tulajdonosi kör mentén négy kategória került
kialakításra: magán tulajdonban lévő, állami, önkormányzati tulajdonban lévő, sportegyesületi
tulajdonban lévő, illetve vegyes tulajdonban lévő vállalkozás. A vállalkozási típus szerinti
csoportosítás alapjául a 2004. évi XXXIV. törvényt, azaz a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvényt vettem. A tevékenységi kör – a tulajdonosi körhöz hasonlóan – a
cégjegyzékben található főtevékenységek és kiegészítő tevékenységek alapján kerültek
meghatározásra. A TEÁOR kódok alapján 5 kategória került meghatározásra: a versenysportcsapat
működtetéssel (1), fitnesz szolgáltatással (2), sportlétesítmény működtetéssel (3), sportszergyártással
8
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vagy sportszerkereskedelemmel (4), illetve egyéb sporttevékenységgel (5) foglalkozó vállalkozások. A
vállalkozások árbevételük szerint szintén öt csoportba kerültek besorolásra (2017. évi árbevétel az
alapja): 1.000 eFt alatti árbevétellel rendelkező (1), 1.001 – 10.000 eFt közötti árbevétellel rendelkező
(2), 10.001 – 50.000 eFt közötti árbevétellel rendelkező (3), 50.001 – 100.000 eFt közötti árbevétellel
rendelkező (4), 100.001 eFt feletti árbevétellel rendelkező (5) vállalkozás.

3. Eredmények
Jelen fejezetben a kutatás során kapott eredmények kerülnek bemutatásra két alfejezetben. Az első
alfejezetben a Hajdú-Bihar megyei sportszektor összetételét mutatjuk be négy ismérv mentén, míg a
második alfejezetben a vizsgált sportvállalkozások likviditási helyzetét kívánjuk bemutatni a 20142017 közötti időszakban.

3.1. A Hajdú-Bihar megyei sportszektor összetétele
A 2017. évi éves beszámolók alapján a Hajdú-Bihar megyei sportvállalkozások száma 50 (a vizsgált
időszakban, azaz 2014-2017 között folyamatosan működő vállalkozások). A szektor összetételt négy
ismérv mentén vizsgáltuk meg: tulajdonosi kör, tevékenységi kör, vállalkozási típus és árbevételi
kategória; amit kereszttáblás vizsgálatokkal szemléltetek (2. táblázat, 3. táblázat).
2. táblázat: Hajdú-Bihar megyei sportvállalkozások megoszlása tulajdonos és vállalkozási típus szerint (n=50)
Table 2: Distribution of sports enterprises in Hajdú-Bihar county by owner and type of enterprise (n=50)

Tulajdonos

magán

állami,
önkormányzati

egyesületi

vegyes

Összesen

Darabszám
Tulajdonosi kör szerinti
megoszlás
Vállalkozási típus szerinti
megoszlás
Darabszám
Tulajdonosi kör szerinti
megoszlás
Vállalkozási típus szerinti
megoszlás
Darabszám
Tulajdonosi kör szerinti
megoszlás
Vállalkozási típus szerinti
megoszlás
Darabszám
Tulajdonosi kör szerinti
megoszlás
Vállalkozási típus szerinti
megoszlás
Darabszám
Tulajdonosi kör szerinti
megoszlás
Vállalkozási típus szerinti
megoszlás

Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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Vállalkozási típus
mikrokisvállalkozás
vállalkozás
37
1

Összesen
38

97,4%

2,6%

100,0%

78,7%

33,3%

76,0%

3

2

5

60,0%

40,0%

100,0%

6,4%

66,7%

10,0%

2

0

2

100,0%

0,0%

100,0%

4,3%

0,0%

4,0%

5

0

5

100,0%

0,0%

100,0%

10,6%

0,0%

10,0%

47

3

50

94,0%

6,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Az 2. táblázat a vállalkozásokat tulajdonosi kör és vállalkozási típus szerint mutatja be. Az 50
vállalkozás döntő hányada (94%) mikrovállalkozásnak tekinthető, míg 6% került kisvállalkozási
kategóriába. A vállalkozások besorolása esetében leginkább a létszámadatok azok, amelyek
meghatározták a kategóriába való tartozást.
A tulajdonosi kört tekintve minden kategóriába tartoztak vállalkozások, legnagyobb hányadban, 76%ban magántulajdonban lévő vállalkozásokról beszélhetünk. Állami, önkormányzati, illetve vegyes
tulajdonban lévő vállalkozások száma 5-5 volt. (Vegyes tulajdonlás esetében a vállalkozás tulajdonosa
magánszemély és/vagy állami, önkormányzati szervezet és/vagy egyesület.)
A kereszttáblás adatok alapján látható (2. táblázat), hogy a kivállalkozások esetében háromból két
vállalkozás állami, önkormányzati szervezet tulajdonában van. Ezek a szervezetek nonprofit,
közhasznú jelleggel működnek, tehát olyan sporthoz kapcsolódó társadalmi feladatot is ellátnak, ami
az önkormányzati feladatkörbe tartozik. Mikrovállalkozás esetében a magántulajdon a leginkább
jellemző (78,7%).
A sportvállalkozások tevékenységi körére és árbevételi kategóriára vonatkozó megoszlást a 3. táblázat
mutatja be. Árbevételi kategóriát tekintve látható, hogy mind az öt csoportba kerültek vállalkozások.
Az alacsonyabb árkategóriákba közel azonos mennyiségű vállalkozások kerültek, akik összességében
a minta 82%-át teszik ki. A negyedik, azaz az 50-100 millió forintos árbevétellel 3 vállalkozás (6%),
míg 100 millió forint feletti bevétellel 6 vállalkozás (12%) rendelkezik.

1001 10.000 eFt
között
10.001 50.000 eFt
között
50.001 100.000 eFt
között
100.000 eFt
fölött

Árbevétel kategória

1000 eFt
alatt

3. táblázat: Hajdú-Bihar megyei sportvállalkozások megoszlása tevékenységi kör és árbevételi kategória szerint
(n=50)
Table 3: Distribution of sports enterprises in Hajdú-Bihar county by field of activity and sales category (n=50)

Összesen

Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás
Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás
Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás
Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás
Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás
Darabszám
Vízszintes
megoszlás
Függőleges
megoszlás

Tevékenység
sportlét.
sportszergyárműk.
tó/kereskedő
0
0

sportcsapat műk.
1

fitnesz
szolg.
4

7,7%

30,8%

0,0%

9,1%

26,7%

1

egyéb

Összesen

8

13

0,0%

61,5%

100,0%

0,0%

0,0%

40,0%

26,0%

6

1

0

6

14

7,1%

42,9%

7,1%

0,0%

42,9%

100,0%

9,1%

40,0%

33,3%

0,0%

30,0%

28,0%

3

4

2

1

4

14

21,4%

28,6%

14,3%

7,1%

28,6%

100,0%

27,3%

26,7%

66,7%

100,0%

20,0%

28,0%

2

1

0

0

0

3

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

18,2%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

4

0

0

0

2

6

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

100,0%

36,4%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

12,0%

11

15

3

1

20

50

22,0%

30,0%

6,0%

2,0%

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

100,0%

Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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A vállalkozások tevékenységi körét tekintve szintén 5 csoport került meghatározásra. A vállalkozás
neve, jellege és tevékenységi köre alapján lettek kialakítva a csoportok. A legtöbb vállalkozás egyéb
kategóriába került (40%). Ezen vállalkozások esetében a név és tevékenységi kör szerint
(főtevékenység: 9319’ Egyéb sporttevékenység) nem lehetett másik kategóriába sorolni.
Versenysportcsapat működtetésével 11 vállalkozás (22%), fitnesz szolgáltatással 15 vállalkozás
(30%), sportlétesítmény üzemeltetéssel 3 vállalkozás (6%), illetve sportszergyártással és
kereskedelemmel 1 vállalkozás foglalkozik (2%). Utóbbi esetében jóval nagyobb létszámra
számítottunk előzetesen, azonban feltételezhető, hogy azok a vállalkozások nem a TEÁOR szerinti 93as főcsoport tevékenységi körök valamelyikét jelölte meg főtevékenységként.
Legnagyobb árbevételi kategóriába 4 versenysportcsapatot működtető és 2 egyéb sporttevékenységet
végző vállalkozás van. Az 50-100 millió közötti bevételi kategóriában szintén versenysportcsapatot
működtető (2), valamint fitnesz szolgáltató (1) vállalkozás található. A sportszergyártó és -kereskedő
vállalkozás a harmadik kategóriában, míg a sportlétesítményt üzemeltető vállalkozások a második
(33,3%) és harmadik (66,7%) árbevételi kategóriában találhatók.
Az 2. és 3. táblázat alapján elmondható, hogy a Hajdú-Bihar megyei sportszektorban működő
sportvállalkozások – vállalkozási típust tekintve – mikrovállalkozások túlnyomórészt (94%). Ezek a
vállalkozások leginkább magánszemélyek tulajdonában vannak (78,7%). Az árbevételi kategóriákat
tekintve a három legalacsonyabban vannak közel azonos arányban a vállalkozások, ami az összes
vállalkozást figyelembevéve 82%-ot takar. A legnagyobb jövedelemmel rendelkező vállalkozások
közé sportcsapatot működtető, illetve egyéb sporttevékenységet végző szervezetek kerültek.

3.2. Likviditási helyzet árbevételi kategóriák szerint
A 4. táblázat foglalja össze és mutatja be a vállalkozások likviditási mutatóit árbevételi kategóriák
szerint.
4. táblázat: Likviditási mutatók árbevételi kategóriák szerint csoportosítva
Table 4: Liquidity ratios grouped by revenue category

Árbevétel

Mutatók
Általános likviditási mutató
Likviditási gyorsráta
1000 eFt alatt
Készpénz szintű likviditás
Általános likviditási mutató
1001-10.000 eFt
Likviditási gyorsráta
között
Készpénz szintű likviditás
Általános likviditási mutató
10.001-50.000 eFt
Likviditási gyorsráta
között
Készpénz szintű likviditás
Általános likviditási mutató
50.001-100.000 eFt
Likviditási gyorsráta
között
Készpénz szintű likviditás
Általános likviditási mutató
Likviditási gyorsráta
100.001 eFt felett
Készpénz szintű likviditás
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

2014
24,185
21,678
10,752
45,113
45,109
44,248
1,933
1,821
0,933
0,916
0,903
0,681
4,165
3,986
2,567

2015
41,271
40,066
12,388
69,396
69,377
69,175
1,753
1,524
0,424
1,000
0,992
0,705
1,964
1,852
1,020

2016
83,807
82,733
65,651
260,306
260,294
258,982
2,390
1,866
0,923
2,041
2,034
1,153
2,623
2,553
1,619

2017
45,601
43,114
28,889
32,319
32,203
29,724
1,837
1,515
0,642
1,799
1,792
1,073
3,821
3,671
1,645

Az első és második árbevételi kategóriába tartozó (azaz a kevesebb, mint 10 millió forintos
árbevétellel rendelkező) vállalkozásokról elmondható, hogy átlagosan jóval nagyobb mértékű
forgóeszköz állománnyal rendelkeznek, mint rövidlejáratú kötelezettségekkel. Mindhárom likviditási
mutatóra igaz, hogy jóval az elfogadható értékhatár fölött vannak a számított értékek. Ezek alapján
elmondható, hogy a vállalkozások kockázatkerülők és megfelelő mennyiségű tartalékkal rendelkeznek
későbbi kötelezettség vállaláshoz a növekedés érdekében.
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A 10.001-50.000 eFt közötti árbevételi kategória esetében a likviditási ráta az elfogadható értékhatár
(1,3-1,7) körül mozog, így ezen kategória vállalkozásai kedvező fizetőképességgel rendelkeznek. A
likviditási gyorsráta és készpénz szintű likviditás esetében az irodalomban elfogadott értékhatárokat
(előbbi esetében 0,8-1,0, utóbbi esetében 0,25-0,3) a kapott értékek jóval meghaladják így fizetési
nehézségek nem feltételezhetők ezen vállalkozások esetében.
Az 50.001-100.000 eFt közötti árbevételi kategóriába tartozó vállalkozások általános likviditási
mutató értékei az első két évben az értékhatár alatt, a második két évben azonban felette helyezkednek
el. Az első két évben figyelembe véve a gyorsráta és készpénz szintű likviditásról is elmondható, hogy
összességében a vállalkozás képes volt azonnali fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, ami a második
két vizsgált évben is igaz, hiszen az értékhatár fölött találhatóak meg az értékek. A legnagyobb
árbevételi kategória esetében szintén az általánosan elfogadott értékhatárt meghaladó átlagos adatok
láthatóak.
Mindezek alapján összességében elmondható, hogy a vállalkozások odafigyelnek arra, hogy rövidtávú
kötelezettségeit képesek legyenek bármelyik pillanatban kielégíteni.

3.3. Likviditási helyzet tevékenységi kör szerint
Az 5. táblázat a likviditási mutatók tevékenységi kör szerinti csoportosítás mentén láthatóak. A
sportlétesítmény üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások három mutatójának átlagos értékei közel
azonos értékűek az adott években, amelyek nagymértékben meghaladják az elfogadható
értékhatárokat. A közel azonos értékekből adódóan elmondható, hogy a vállalkozások likvid eszközei
(értékpapírok és pénzeszközök) rendre legalább 100, 136, 490 és 32-szeresei a vállalkozás rövid
lejáratú kötelezettségeinek az adott vizsgált évben.
5. táblázat: Likviditási mutatók tevékenységi kör szerint csoportosítva
Table 5: Liquidity ratios grouped by scope of activities
Tevékenységi kör
versenysportcsapat
működtetése

fitnesz szolgáltató

sportlétesítmény
üzemeltető

egyéb
sporttevékenység

Mutatók

2014

2015

2016

2017

Általános likviditási mutató

1,673

1,247

2,146

2,210

Likviditási gyorsráta

1,583

1,199

2,110

2,153

Készpénz szintű likviditás

0,989

0,684

1,462

1,510

Általános likviditási mutató

12,813

27,448

106,486

14,570

Likviditási gyorsráta

12,716

27,260

106,228

14,160

Készpénz szintű likviditás

12,580

27,150

105,982

11,753

Általános likviditási mutató

104,727

138,628

493,797

34,730

Likviditási gyorsráta

104,727

138,421

493,738

34,663

Készpénz szintű likviditás

100,375

136,800

489,945

32,293

Általános likviditási mutató

18,829

33,681

91,360

36,003

Likviditási gyorsráta

17,376

32,934

90,543

34,487

10,665

15,808

80,159

25,337

Készpénz szintű likviditás
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A fitnesz szolgáltatók és egyéb sporttevékenységet végző vállalkozások átlagos likviditási mutatóiról
egyaránt elmondható, hogy meghaladják a legmagasabb elfogadható értéket, ám kisebb mértékben,
mint a sportlétesítmény üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások.
A versenysportcsapatot működtető gazdasági társaságok 2014 és 2015. évi általános likviditási mutatói
elfogadhatók, ám a 2016 és 2017. év mutatók is csak 0,5-0,6 tizeddel haladják meg a felsőhatárt. A
likviditási gyorsráta minden évben közel azonos az általános mutatóval, ami azt mutatja, hogy a
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vállalkozások átlagosan alacsony készlettel gazdálkodnak. Míg a készpénz szintű likviditásból az
látható, hogy a felső értékhatárt kismértékben meghaladják a mutatók. Ezek alapján elmondható, hogy
ezen gazdasági társaságok képesek azonnali fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni a leglikvidebb
eszközeik felhasználásával.

4. Következtetések és javaslatok
Jelen tanulmányban a Hajdú-Bihar megyei sportszektor gazdasági társaságait vizsgáltuk meg
likviditási szempontból. A szektorösszetétel vizsgálata alapján elmondható, hogy a vállalkozások
döntő hányada, 94%-a mikrovállalkozás. A vállalkozási típus megállapítása esetében a legtöbb
vállalkozás azért került alacsonyabb besorolásba, azaz mikrovállalkozás kategóriába, mert a magasabb
létszámkorlátoknak nem tudtak eleget tenni. Tulajdonosi kört tekintve leginkább magánvállalkozások
figyelhetőek meg (76%), illetve állami, önkormányzati és vegyes tulajdonban lévő vállalkozások
vannak 10-10%-ban.
Tevékenységi kör megoszlása esetében túlnyomó részt (40%) egyéb sporttevékenységet végző
sportvállalkozások, illetve fitnesz szolgáltatók (30%) és versenysportcsapatot működtető (22%)
szervezetek vannak. Árbevételi kategóriák szerinti csoportosításnál az 50 millió Ft alatti árbevétellel
rendelkező szervezetek teszik ki a minta 82%-át. Mindezek alapján elmondható, hogy a Hajdú-Bihar
megyei sportszektorban működő sportvállalkozásokra jellemzőek, hogy magántulajdonban lévő
mikrovállalkozások, amelyek árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot. Tevékenységi kört
tekintve a TEÁOR szerinti 9319’ Egyéb sporttevékenység, mint főtevékenység van a legtöbb
vállalkozás esetében megjelölve.
A likviditási helyzet vizsgálatakor három mutató került kiszámításra, amelyek között nem volt lényegi
különbség, így ezek alapján megállapítható, hogy a vállalkozások átlagosan nem rendelkeznek
nagymértékű készletekkel, ami a különböző likviditási mutatók értékeit befolyásolná (mindez a
vállalkozások elszámolási gyakorlata miatt figyelhető meg). Az alacsonyabb árbevételi kategóriába
sorolt csoport esetében elmondható, hogy a mutatók magasak, jóval meghaladva az elfogadható
értékhatárt, ami növekedési potenciált rejt, hiszen van szabad kapacitása és rövidtávú fedezete idegen
tőke bevonására. A 10.001-50.000 eFt közötti, valamint 100.001 eFt feletti árbevételű csoportba
tartozó vállalkozások mutatóinak átlagos értéke már kedvezőbben alakult, ám a felső értékhatárt így is
meghaladja, ami kockázatkerülő magatartásra utal. A legjobb rövidtávú fizetőképességet az 50.001100.000 eFt közötti árbevétellel rendelkező vállalkozások mutatnak, hiszen a kapott mutatók az
elfogadható értékhatáron belül, vagy annak a közelében mozognak.
A tevékenységi kör szerinti csoportosítás esetében a legnagyobb mutatóértékekkel a sportlétesítmény
üzemeltetők rendelkeznek, ami kockázatkerülő magatartásra utal, ám ez nem meglepő, hiszen nagy
értékű vagyonnal gazdálkodnak. A fitnesz szolgálatók és egyéb sporttevékenységet végző
vállalkozások átlagos mutatói is magasak, ám kisebb mértékben térnek el az elfogadható érték felső
határától. A legjobb likviditási mutatókkal a versenysportcsapat működtető gazdasági társaságok
rendelkeznek, amelyek így képesek rugalmas finanszírozási politikát folytatni.
A likviditási mutatók alapján a Hajdú-Bihar megyei sportszolgáltatókról elmondható, hogy a
vállalkozásoknak átlagosan nincsenek fizetési nehézségeik, hiszen a különböző likviditási mutatók
növekedési potenciált és kockázatkerülő magatartást mutatnak.
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Absztrakt
A fitnesz szolgáltatók által kínált edzések bárki számára könnyen elérhetőek, számtalan típusú, méretű
fitneszközpont áll a sportolni vágyók rendelkezésére, amelyet azért is szükséges kihangsúlyozni, mert a
mindennapos testmozgás fontos színterei lehetnek ezek a sportlétesítmények. Azt, hogy mi alapján választanak a
fitnesz fogyasztók edzőtermet, számos tényező befolyásolhatja, kiemelt szerepet játszanak ebből a szempontból a
szektorban dolgozó fitnesz szakemberek. Ahhoz, hogy egy fitnesz vállalat versenyben maradhasson a piacon,
nélkülözhetetlen, hogy a megfelelő személyiséggel és szaktudással rendelkező edzőket alkalmazzon, sok esetben
azonban elmarad a képzettséget igazoló okmányok ellenőrzése. Kutatásunkban 20 fitneszedzővel készítettünk
interjút, akik olyan fitneszteremben dolgoznak, amelyek csoportos órákat is kínálnak a fogyasztóknak. Vizsgáltuk
az edzők legmagasabb végzettségét és edzői munkához kapcsolódó végzettségeit, valamint azt is, ezt mennyire
ellenőrzik a munkáltatóik. Eredményeink szerint a legtöbb megkérdezett edző OKJ-s végzettséggel rendelkezik,
azonban megdöbbentő, hogy alkalmazásuk előtt a legtöbb fitnesz szolgáltató egyáltalán nem ellenőrizte
képzettséget igazoló papírjaikat. A fitnesz szakemberek végzettségének ellenőrzése a fitneszklubok érdeke lenne,
hiszen nem csak a balesetek lennének ezzel elkerülhetőek, hanem a csoportos órák látogatottságát is növeli, ha
megbízható, pozitív személyes példát mutató edzőket alkalmaznak.
Kulcsszavak: fitneszklub, fitneszedző, fitnesz programok, fogyasztók
Abstract
Fitness workouts are easily accessible for everyone, and there are numerous types of fitness centers which can
play an important role in everyday physical activity. There are many factors that can influence the choice of
fitness consumers for the gym, also fitness professionals play a key role in this regard. It is essential for fitness
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clubs in order to remain competitive on the market, to employ fitness instructors with the optimal personality
and expertise, but in many cases, there is a lack of verification of qualifications. In our study, we conducted
interviews with 20 fitness instructors who work in a fitness center that offers group lessons to consumers. The
interview included questions about trainers highest qualifications, qualifications related to trainer work and the
extent to which this is monitored by their employers. Most of the interviewed trainers have OKJ qualifications,
but the results reflect that fitness providers have not checked their qualifications at all before applying them.
Controlling the qualifications be in the interest of fitness clubs, not only avoiding accidents, but also increasing
attendance at group classes by employing reliable, excellent personal trainers.
Keywords: fitness club, fitness trainer, fitness programs, consumers

JEL Kód: Z20

Bevezetés
A mindennapos testmozgás, a népesség minél nagyobb arányú bekapcsolódása a szabadidősportba
napjainkban megkérdőjelezhetetlen jelentőségűvé vált nemcsak az egészségügyi, hanem gazdasági
szempontokból is. Számos kutatás bizonyította már, hogy a fizikai inaktivitásnak nemcsak közvetlen,
hanem közvetett módon megnyilvánuló gazdasági költségek is a következményei lehetnek. Talán ez is
az egyik oka annak, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a szabadidősport lehetőségeket nyújtó
sportlétesítményekre, köztük a széles rétegek számára elérhető fitneszközpontokra.
A fizikai inaktivitás magas mutatói ellenére a fitneszklubok száma világszerte dinamikusan növekszik.
Ebben az érdekes helyzetben megnövekszik a fitnesz szakemberek jelentősége, akik sokak szerint
értékes közegészségügyi erőforrásokká válhatnak és nélkülözhetetlen képviselői az inaktivitás
csökkentése érdekében folytatott küzdelemnek (De Lyon et al., 2016). Annak ellenére, hogy a
történelem során az edzőket nem tekintették egészségügyi szakembernek (Muth, et al., 2015), Howley
és Thompson (2012) a 20. század fordulóján már a legsúlyosabb betegségek elleni vakcinákat
kidolgozó tudósokhoz hasonlítja őket, megfogalmazásukban a fitnesz szakemberek az egészségért
folytatott tevékenységek képviselőinek élvonalához tartoznak.
A fitnesziparban dolgozó szakemberek akkreditálása, tanúsítványainak, licenszének kidolgozása évek
óta központi téma ezen a területen, hiszen az egész szegmens számára hitelességet biztosíthatnának az
általánosan elfogadott szabványok (Mikeska – Alexander, 2017).
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
(FEOR–08) szerint a fitneszedzőket a fitnesz és rekreációs programok irányítójaként határozza meg. A
fitnesz szakemberek közé sorolja az edzők mellett az aerobik oktatókat, a fitnesz-wellnesz
asszisztenseket, valamint a fitnesz oktatókat is. Munkakörük ellátása érdekében elvégzett feladataik
közé tartozik az egyének és csoportok számára különböző szabadidős, fitnesz, rekreációs és egyéb
tevékenységek folytatásának oktatása, valamint az edzések vezetése, irányítása (KSH).
A megfelelő szaktudással és ismeretekkel rendelkező szakemberek alkalmazása a sérülések elkerülése
érdekében nélkülözhetetlen jelentőségű. Annak érdekében, hogy a szabadidősport valóban az egészség
megőrzését, fejlesztését szolgálja, nemcsak az edzőnek, hanem a sportolóknak is tisztában kell lennie a
mozdulatok szabályos, biztonságos kivitelezésével. Ennek feltétele, hogy az edző a tudás átadásához
megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen. Az edzőnek emellett tisztában kell lennie azzal, milyen
gyakorlatokból építse fel az edzést a résztvevők edzettségi szintjének megfelelően, valamint különös
figyelemmel kell lennie az új vendégek iránt (Kamelska et al., 2014).
A fitnesz instruktorok képzésében, elvárt kompetenciáiban és alkalmazásának szabályozásában
Európaszerte nagy különbségek vannak. Számos intézmény folytat számukra oktatást, az egyszerű és
gyors online tanfolyamoktól kezdve az egyetemi diplomát nyújtó képzésekig, széles palettán
mozognak a lehetőségek. A fitneszedzők tekinthetők a testmozgással kapcsolatos ismeretek
társadalom felé történő közvetítésének fő forrásaiként. Azonban nemcsak információkat szolgáltatnak,
hanem gyakorlati tanácsokkal is ellátják a sportolni vágyókat, valamint az edzettségi szint
megállapításában is komoly segítséget nyújthatnak (Jankauskiene - Pajaujiene, 2018). Az
edzésprogramok hatékonyságát nagymértékben meghatározza az, hogy a fitneszedző milyen
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képzettséggel és kompetenciákkal rendelkezik (Melton et al., 2010). Az edzők szaktudása mellett
nagyon fontos szerepet játszik megjelenésük, viselkedésük is, hiszen az egészséges életmód
képviselőiként számos szabadidő-sportolónak, fitnesz fogyasztónak nyújtanak követendő példát
(Tánczos, 2018). A szakmai végzettségek és tapasztalat mellett kiemelkedő szerepet játszanak az edző
társas készségei is, hiszen munkájának feltétele, hogy jól tudjon kommunikálni és együttműködni más
emberekkel (Tánczos – Bognár, 2018).
Az edzők és a fitneszklubok vezetői is egyetértenek abban, hogy a sportolók szívesebben edzenek
olyan edzőkkel, akik megfelelő empátiával, a meghallgatás és a motiválás képességével rendelkeznek.
Emellett a fogyasztók elégedettebbek magával az edzőteremmel is, ha edzőjüket megfelelően
támogatónak, valamint jó irányítónak találják (Melton et al., 2010). Azzal kapcsolatban azonban még
mindig kevés kutatási eredmény áll rendelkezésünkre, hogy az edző képzettségét hogyan értékelik a
hozzájuk járó sportolók.
Korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy nem elég a sikerességhez az, ha egy edző kiterjedt
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik (Moh et al., 2017). A színvonalas edzések összeállításához
magas szintű ismeretekkel kell rendelkezniük a táplálkozás, egészségügyi szűrések, tesztek,
felmérések területén valamint speciális tudással a veszélyeztetett csoportokról (Moh et al., 2017).
Az edzők szakmai munkáját nagymértékben meghatározza képzettségük sokrétűsége, ismereteik
széleskörűsége és meggyőzősége. A folyamatos tanulás az edzők számára elengedhetetlen, hiszen a
naprakész tudás és rugalmasság megőrzése nélkülözhetetlen a különböző edzői feladatok teljesítéséhez
(Werthner - Trudel, 2006).
Moh és munkatársai (2017) vizsgálatukhoz kidolgoztak egy fitneszedzők tudását, ismereteit mérő
módszert (Fitness Instructors Knowledge Assessment) abból a célból, hogy feltárják az edzők
fitneszben szerzett tapasztalatainak, végzettségeinek, szakmai okleveleinek és tényleges fitnesz
ismereteinek a jelentőségét hatékonyságuk szempontjából. Eredményeik szerint a fitneszedző fő
feladata, hogy értékelje, motiválja, oktassa és gyakoroltassa a hozzá járó sportolókat egészségük
fejlesztése, megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy ezeket a célokat teljesíteni tudja, az edzéssel
kapcsolatban szilárd alapokon nyugvó ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyet leginkább a formális
oktatás során sajátíthat el. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a formális oktatáson való
részvétel sokkal nagyobb szerepet játszik egy edző hatékonyságában, mint az akár évtizedek alatt
megszerzett szakmai tapasztalat.
Magyarországon a fitneszedzők végzettségének ellenőrzése céljából létrejött rendszer napjainkban
még nem működik, az EU-n belül az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) jött létre a
minőségbiztosítás érdekében (Szabó, 2012).
Magyarországon a három legnagyobb fitnesz-szakemberképző intézmény közé tartozik a Fitness
Akadémia, a Fitness Company és az International Wellness Institute (IWI) (Szabó, 2012). A Fitness
Akadémia 1996 óta az első államilag elismert magániskola, amelyet 1997-ben a Fitness Company
megnyitása követett, valamint 2000-ben az International Wellness Institute, (2003 óta IWI Európa
Oktatási Központ) (Szabó, 2012; Fóris - Bérczes, 2006).

1. Anyag és módszerek
Kutatásunk elsődleges célja annak feltérképezése volt, hogy milyen képzettségű szakemberek
dolgoznak a debreceni fitnesztermekben. Vizsgálatunkat a csoportos edzéseket tartó edzők körében
végeztük. Legfőbb kutatási kérdésünk az volt, milyen végzettség a legelterjedtebb a mintában az edzői
szakmához kapcsolódóan. Felmértük azt is, hogy mennyi figyelmet fordítanak a fitnesz szakemberek
önfejlesztésükre az alapján, hogy járnak-e különböző tanfolyamokra, továbbképzésekre. Végül fontos
célkitűzéseink közé tartozott annak feltérképezése, hogy a fitnesz szolgáltatók ellenőrzik-e a hozzájuk
jelentkező vagy általuk alkalmazott edzők szakmai felkészültségét valamint azt, hogy rendelkeznek-e
az edzői tevékenység folytatásához szükséges képzettséggel. Emellett megkérdeztük az edzőket a
fitnesztermi csoportos órákat látogató fogyasztók összetételéről valamint óraválasztási preferenciáiról
is.
Kutatásunk elsődleges módszere a szakértői interjús megkérdezés volt debreceni fitnesztermekben
dolgozó edzők körében. Azért választottunk kvalitatív módszert, hogy a válaszadók véleményének
bővebb kifejtésére adjunk lehetőséget, ezzel elősegítve több információ megszerzését valamint
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mélyebb összefüggések feltárását. Az alanyok segítőkészek voltak, ami megkönnyítette munkánkat.
Az interjúk 19 főbb kérdést érintettek, amelyek a demográfiai adatokra, a fitnesztermi szolgáltatásokra
és saját edzői munkájukra irányultak. A fitneszedzőknél beválasztási kritérium volt, hogy olyan edző
teremben tartsanak órát, ahol csoportos órák is vannak.
Összesen 20 edzővel készült interjú, akik közül 15 fő nő és 5 fő férfi volt. Az 1. ábrán látható, hogy a
nők sokkal nagyobb arányban szerepelnek a vizsgálatban, mint a férfiak. Az eredmény vélhetően
annak is köszönhető, hogy csoportos órákat tartó edzőket kérdeztünk meg, ahol a tapasztalatok alapján
nagyobb arányban nők tartják az órákat. Ugyanez megfigyelhető a vendégek körében is, hiszen a
csoportos edzéseken is nagyobb számban vesznek részt hagyományosan a nők, mint a férfiak, még
azon órák esetében is, amelyek nem kifejezetten sorolhatók a nőies mozgásformák közé (mint például
a TRX, gerinctorna stb.).

1. ábra: A megkérdezett edzők nem és kor szerinti megoszlása (%)
Figure 1: Distribution of fitness trainers by gender and age
Forrás: saját szerkesztés, 2019
A demográfiai adatok elemzésekor megvizsgáltuk az edzők életkor szerinti megoszlását is (1. ábra).
Az edzők 35 százaléka (7 fő) a 20-30 és 31-40 éves korosztály között van. Ennek egyik lehetséges oka
az, hogy a csoportos órákon sok esetben az edző is mozog, amely napi 5-6 órában (a főállásban
edzőként dolgozóknál) megterhelheti a szervezetet és az idősebb korosztály már nem bírja fizikálisan
ezt a szintű terhelést. Az idősebbek feltehetően már alacsonyabb óraszámban tartanak csoportos órákat
és lehetséges, hogy tevékenységüket a kevesebb mozgással járó személyi edzések tartásával egészítik
ki. Sokan más teljes munkaidős állás mellett tartanak edzéseket. Az edzők 20 százaléka (4 fő) 41-50
év közötti. Legkevesebb (mindössze 1-1 fő) kitöltő került ki az 51-60 közöttiek és a 61 év felettiek
csoportjából.

2. Eredmények
Fentebb ismertetett kutatási kérdéseinkre szakértői interjú módszerével kerestünk választ.
Vizsgálatunkban elsőként azt mértük fel, milyen képzettséggel rendelkeznek a fitnesz szakemberek az
edzői szakmához kapcsolódóan. Kérdéseinkre 16 részmunkaidőben és 4 főállásban dolgozó edző
válaszolt. 18 főnek OKJ szakirányú végzettsége, 2 főnek felsőfokú végzettsége (testnevelő,
gyógytestnevelő) van az edzői szakmához kapcsolódóan (2. ábra). Több diplomás is van a válaszadók
között, de jellemzően a felsőfokú végzettséget más területen szerezték. Általában a személyi edzői
oklevél mellett más típusú végzettségekkel is rendelkeznek, van köztük több okleveles masszőr is.
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2. ábra: A megkérdezett edzők munkavégzés és végzettség szerinti megoszlása (%)
Figure 1: Distribution of fitness trainers by work and qualification
Forrás: saját szerkesztés, 2019
Az edzői szakma fontos részét képezi az önfejlesztés, így a tanfolyamokon, továbbképzéseken való
részvétel segít a fitnesz szakemberek ismereteinek bővítésében, tudásuk naprakészen tartásában, így
felmértük a mintában a továbbképzéseken való részvételt is. A csoportos óra típusokat tekintve
mindenki többféle tanfolyamon vett részt, a megkérdezettek körében a fitnesz oktatói és a spinning
instruktori papír a leggyakoribb (1. táblázat).
1. táblázat: A megkérdezett edzők által elvégzett tanfolyamok, továbbképzések
Table 1.: Courses and trainings carried out by the interviewed trainers
Tanfolyam
Fő
Fitnesz oktató
8
Spinning instruktor
5
TRX instruktor
3
Hot Iron oktató
1
Gymstick
instruktor
1
Kettlebell oktató
1
Lebegő jóga oktató
1
Forrás: saját szerkesztés, 2019
Az interjúban külön kitértünk arra, hogy munkába állásuk idején az őket alkalmazni kívánó fitnesz
szolgáltatók ellenőrizték-e a szükséges végzettségeket igazoló papírjaikat. Hat fő esetében erre
egyáltalán nem került sor, és azóta sem kellett bizonyítani edzői képzettségüket. Megkérdeztük az
edzők véleményét a fitnesz tanfolyamokkal kapcsolatban is. Sokan nehezményezték azt, hogy néhány
napos tanfolyamok elvégzése után is el lehet már helyezkedni edzőként, amelyek a válaszadók szerint
nem nyújtanak elegendő és a biztonságos edzéshez megfelelő szakmai tudást. Többen (8 fő) tették
szóvá azt is, hogy a fitneszklubok nem értékelik és semmilyen formában nem honorálják az
önfejlesztésük érdekében tett erőfeszítéseiket, hiszen a megszerzett papíroktól függetlenül ugyanolyan
bérezésben részesülnek, mint azok a pályakezdő edzők, akik kevés tapasztalattal és kevesebb
tanfolyam elvégzése után állnak munkába. Felhívták arra a figyelmet, hogy ösztönözni lehetne az
edzőket a fizetéskülönbséggel, így megbecsültebbnek és motiváltabbnak is éreznék magukat.
Az interjúban felmértük az edzők meglátásait azzal kapcsolatban is, hogy van-e különbség a vendégek
összetételében a különböző termek/órák között, befolyásolhatja-e a végzettség a vendégek összetételét.
Célunk ezzel egyrészt annak felmérése volt, hogy számít-e a fogyasztók választásaiban az, hogy
mennyire ellenőrzi egy fitneszterem az általuk alkalmazott edzők szakmai ismereteit. Másrészt vannak
olyan óratípusok, amelyek feltételezik a legalább egy továbbképzésen való részvételt (Spinning,
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SpinRacing, TRX, Hot Iron), így érdekes lehet, népszerűbbnek számítanak-e ezek az edzések az
alapképzésre épülő csoportos óráknál. A válaszadó edzők a fitnesztermek csoportos óráinak látogatói
között nem számoltak be számottevő különbségről, azonban ez lehet annak is köszönhető, hogy a
legtöbb edző (16 fő), kizárólag egy fitneszklubban tart edzéseket, nem feltétlenül rendelkezik
tapasztalatokkal más edzőtermek vendégköréről. A különböző óratípusokat látogató szabadidősportolók összetételében már mutatkozik némi különbség az edzők szerint, vannak olyan órák, ahol
baráti társaságok alakulnak ki és jó hangulatban telnek az edzések, míg máshol inkább csak az óra
idején van együtt a csoport, de edzésen kívüli programokat nem szerveznek közösen, nem tartják a
kapcsolatot a mindennapokban. Ezeknél a csoportoknál a különbség abban is megfigyelhető, hogy
mennyire jellemző a beszélgetés az edzések előtt és után, az edzőteremben vagy akár az öltözőben is.
Az óraválasztást az edzők véleménye alapján nagyban befolyásolja a résztvevők neme és életkora.
Míg a fiatal korosztály körében legnépszerűbbnek az egész testet átmozgató köredzéseket, aerobik
órákat valamint indoor cycling (Spinning, SpinRacing) edzéseket tartják, addig az idősebb korosztály
kifejezetten kedveli a gerinctornát vagy akár a retro hangulatú „Jane Fonda” aerobikot. A férfiak
nagyobb számban megfigyelhetőek a többi csoportos órához képest az indoor cycling, a funkcionális
valamint a hot iron edzéseken is.

3. Következtetések, javaslatok
Vizsgálatunkat Debrecen legnagyobb és leglátogatottabb fitnesztermeiben dolgozó csoportos
edzéseket tartó fitnesz instruktorok körében végeztük. A válaszadók nagy része nő, hasonlóan a
csoportos órákat látogató szabadidő-sportolókhoz, akik között szintén a nők magasabb aránya
figyelhető meg. Ezt a szolgáltatóknak fontos szem előtt tartani, amennyiben kifejezetten ezt a
célcsoportot szeretnék megszólítani, kínálatukat érdemes a nők körében jellemző igényeknek
megfelelően alakítani. Ugyanakkor érdemes figyelmet fordítani a fitnesztermi edzéseken kevésbé
megjelenő csoportokra is, hiszen a szolgáltatáscsomag bővítésével, kifejezetten férfiaknak vagy
idősebbeknek szóló edzések órarendbe illesztésével más közönséget is nagyobb sikerrel tudnának
megszólítani. Kutatásunk elsődleges célja a fitnesz szakemberek végzettségének vizsgálata volt. A
megkérdezett fitneszedzők válaszaiból kiderül, hogy mindannyian rendelkeznek a munkavégzéshez
kapcsolódó szükséges végzettséggel, amely a legtöbb esetben OKJ-s képzettséget jelent, többen
emellett felsőfokú végzettséggel is, azonban ezt már más területen szerezték meg, mindössze két fő
szerzett az edzéstartáshoz kapcsolódó diplomát. Célunk volt a tudásuk frissítésének felmérése is az
alapján, hogy milyen tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt az OKJ-s edzői végzettség
megszerzését követően. Legtöbben speciális csoportos órák tartását lehetővé tevő oktatáson vettek
részt, ez azonban véleményük szerint nem volt hatással a hozzájuk járó vendégek óralátogatására.
Megdöbbentő eredményt kaptunk arra vonatkozóan, mennyire ellenőrzik a fitnesz szolgáltatók az
edzői papírokat munkába állás előtt, hiszen a válaszadók az ellenőrzés majndem teljes hiányáról
számoltak be. Hazánkban nem létezik a fitnesz szakemberek végzettségének ellenőrzésére egységes
rendszer, azonban eredményeink azt tükrözik, hogy még a munkáltatók sem tesznek lépéseket ennek
érdekében. Ez komoly veszélyt jelent, hiszen a fitnesz iparban dolgozó szakemberek felelőssége
rendkívül nagy a hozzájuk járó szabadidő-sportolók egészségének megőrzése és fejlesztése
szempontjából. Nemcsak a fogyasztók érdekében lenne ez fontos, hanem a fitneszklubok
fenntarthatóságát is segíthetné az igen erős versenyben a megfelelő szakemberek alkalmazása. A
naprakész ismeretekkel, kiemelkedő szaktudással rendelkező edzők színvonalas és népszerű órákat
tudnak felépíteni, a mozdulatok szabályos kivitelezésének megtanításával nemcsak a hirtelen
sérüléseket, hanem a hosszú távú egészségkárosodást is elkerülhetik, valamint személyes
példamutatásukkal segíthetnek abban, hogy minél többen megőrizzék motiváltságukat és
elköteleződjenek az egészséges életmód mellett. A fitneszklubok ezt az edzők továbbképzésének
támogatásával, esetleg a képzettségeket is figyelembe vevő bérezéssel tudnák elősegíteni. A
létszámalapú fizetés már ebbe az irányba mutat, hiszen az edzők óráin a résztvevők száma árulkodó
lehet az edzők rátermettségével kapcsolatban. A vendégek összetételében, a csoportkohézióban, az
edzések légkörében nem tapasztaltak a megkérdezett edzők jelentős különbségeket. Érdemes lenne a
jövőben mind az edzőknek, mind a fitnesz szolgáltatóknak nagyobb figyelmet fordítani az edzői
kommunikáció fejlesztésére, vagy a csapatépítő tréningekre, hiszen amennyiben az edzők ezen a
területen bővítenék ismereteiket, fejlesztenék kompetenciáikat, összetartóbb vendégkört tudnának
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kiépíteni. A csoportos órákon kialakuló kohézióban feltételezhetően kiemelkedő szerepe van az edzést
vezető fitnesz oktatónak, aki megfelelő kommunikációval és jó szociális érzékkel képes erősíteni a
csapattá alakulást, a közösséghez tartozás érzését a résztvevőkben, valamint bátorítani a vendégek
közötti kommunikációt, kapcsolatok kialakulását. Ez a csoportos órák látogatottságának növekedését,
a lemorzsolódás megakadályozását és az az edzések népszerűségének fennmaradását eredményezi,
hosszú távon pedig hozzájárul a fitnesz szolgáltatók versenyképességének megőrzéséhez.

Összefoglalás
Kutatásunk a debreceni fitnesztermekben dolgozó, csoportos órákat tartó fitneszedzők képzettégének
vizsgálatára irányult. Főbb kutatási kérdéseink közé tartozott, hogy milyen végzettség a legelterjedtebb
a fitnesz szektorban dolgozó szakemberek körében, mennyire jellemző rájuk a felsőfokú végzettség
megszerzése. Mintánkban többen is rendelkeznek diplomával, azonban az edzők legnagyobb része az
OKJ-s képzés elvégzésével áll munkába, majd ezután vesz részt különböző speciális tanfolyamokon és
továbbképzéseken általában attól függően, milyen típusú csoportos órával szeretné bővíteni
repertoárját. Eredményeink között ki kell hangsúlyoznunk annak jelentőségét, hogy a fitneszklubok
legtöbb esetben nem ellenőrzik az általuk alkalmazott edzők papírjait, így bár a mintában mindenki
rendelkezett a szükséges végzettséggel, mégis előfordulhat, hogy nem a megfelelő ismeretekkel
rendelkező szakemberek tarthatnak akár csoportos foglalkozásokat is a fogyasztók számára. Ez
mindenképpen azt jelzi, hogy ki kell dolgozni egy szigorúbb ellenőrzési rendszert a fitnesz szektorban
dolgozók részére. A vendgékörök között a megkérdezett edzők nem látnak jelentős különbséget, így
az, hogy mely fitnesztermekben fordítanak nagyobb hangsúlyt az edzők személyes fejlődésükre,
ismereteik bővítésére, valamint mely órákhoz szükséges kiegészítő képzéseken részt venni,
eredményeink alapján nincs számottevő befolyással a fitnesz fogyasztók óraválasztására.

A publikáció elkészítését a “GINOP-2.3.2-15-2016-00062 Életminőség fejlesztése KeletMagyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és
eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére” projekt támogatta.
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Egyetemisták sportolási szokásaira ható tényezők vizsgálata
Investigation of factors affecting students 'sports habits
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Sportgazdasági

és

-Menedzsment

Intézet,

Absztrakt.
Napjainkban előtérbe került az egészségtudatos életmód, melynek egyik fontos alkotó eleme a
szabadidősport. Kutatásunkban online kérdőív segítségével vizsgáltuk a debreceni egyetemi hallgatók
(n=178) sportolási szokásait és azokat befolyásoló tényezőket. Megállapítottuk, hogy a megkérdezettek
61%-a sportol rendszeresen szabadidejében. Négyfokú Likert-skála segítségével vizsgáltuk, hogy
mennyire van rájuk befolyással a különböző sportszolgáltatások elérhetősége, minősége. A
legmagasabb értékelést a barátságos légkör (3,5) feltétele kapta, majd ezt követte a jó felszereltség
(3,45). Elemeztük, hogy mennyit költenek egészségükre, és mennyire hajlandóak többet költeni
egészségükre, ha többletbevételhez jutnak. A nem sportoló hallgatók kevésbé elégedettek fizikai
állapotukkal és kevesebbet is költenek egészségükre. A nem sportoló hallgatók az időhiányt (3,49)
jelölték meg legnagyobb értékben, mint okot a nem sportolásra. Mindkét csoport jelentős százaléka
(sportolók 78,18%-a, nem sportolók 86,76%-a) hajlandó lenne többet költeni az egészségére, ha
többlet bevételhez jutna.
Kulcsszavak: sportolási szokások, egyetemisták, szabadidősport
Abstract. Nowadays, a health-conscious lifestyle has come to the fore, with one of their important
components being leisure sports. In our research, we examined the sporting habits of Debrecen
university students (n=178) and factors that may influence these habits, with an online questionnaire.
We found out that 61% of respondents exercise regularly in their spare time. With the help of a fourpoint Likert scale, we examined how much influence the availability and quality of various sports
services have on the students. The highest rating was given to having a friendly atmosphere (3.5),
which is followed by good equipment and facilities (3.45). We analyzed how much they spend on their
health and how willing they are to spend more on their health if they had more money. For nonsporting students, they more likely to be unsatisfied with their physical condition all the while they
spend less on their health. Non-sporting students cited lack of time (3.49) as the greatest turn-off when
questioned. A significant percentage of both groups (78.18% of sporting, 86.76% of non-sporting)
would be willing to spend more on their health if they earned additional cash.
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Bevezetés
Az elmúlt időszakban egyre szélesebb körben kutatják a szabadidősport hatásait a különböző
tudományterületek minden korosztálynál az óvodás korúaktól a nyugdíjas korosztályig (Kinczel, 2020;
Szabó, 2013; Pfau és Domonkos, 2016; Szerdahelyi, 2019; Kruger és Sonono, 2016; Haycock és
Smith, 2014; Kovács és Nagy, 2017;Csinády, 2019; Zerengok, Guzel és Ozbey, 2018). A
szabadidősport – mely a fizikai aktivitás egyik alappillére – kiemelkedő fontosságát mutatja az a tény,
hogy a Világ Egészségügyi Szervezete a fizikai inaktivitást a globális mortalitás rizikó faktorai közé
sorolja. Olyan tényezők mellett, mint a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy az
elhízás (WHO, 2010).
Az egyre inkább romló egészségi állapotot, olyan, az emberi életmódot befolyásoló tényezők okozták,
melyek a tudományok és technológiák fejlődésével exponenciálisan az emberi egészségre negatív
hatást gyakorolnak. Egyik ilyen negatív következmény a mai világban egyre jobban elterjedő „ülőéletmód”, mely súlyos egészségügyi problémákért felel. Régebben a munka többször fizikai aktivitást
igénylő tevékenységet jelentett, míg a mai ember számára ez a fajta megközelítés átbillent a szellemi
munka irányába, ami ugyancsak megterhelő, viszont látványosan kevesebb fizikai aktivitást igényel.
Ezzel párhuzamosan az egészség megtartása és visszaállítása felértékelődött, napjainkra a sport
kevesek kedvteléséből sokak szükségletévé vált (Borbély és Müller, 2008).
Ez a kutatás arra hivatott, hogy vizsgálja az ifjúság egészségtudatosságát, annak sportolási szokásait,
illetve az egyéni költési szokásokat. A vizsgált célcsoport a Debreceni egyetem hallgatói, akik tagjai
lesznek a jövő generáció értelmiségi rétegének. Ezért fontos megismernünk, hogy miként gondolkodik
saját egészségéről, sportolási szokásairól, illetve miként látja a sport pozitív, fejlesztő hatásait saját
életére vonatkoztatva.

1. Szakirodalmi áttekintés
A sportolás egészégre gyakorolt hatása talán, ami leginkább kiemelkedik a többi terület közül, persze
hatásainak tovagyűrűző mivolta minden más területen pozitív hatást eredményez. A sport és az
egészség kapcsolatának vizsgálata nyúlik talán vissza legrégebbre történelmünkben, és pozitív hatása
mára már megkérdőjelezhetetlenné vált, ezért is említem külön.
Ahhoz, hogy a szabadidősport egészségre gyakorolt hatásait vizsgálhassuk, fontos tisztában lennünk
magával az egészség fogalmával, illetve annak összetevőivel. Ahogy minden fogalom az egészség
fogalma is jelentős változáson ment keresztül, a hagyományos megközelítéstől kezdve, ami legfőképp
a betegség hiányát emeli ki (az tekinthető egészségesnek, aki nem beteg), a WHO (1948)
megfogalmazásáig, ami szerint az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem
pusztán a betegég vagy fogyatékosság hiánya.
Az egészséget nem tekinthetjük magától értetődőnek, hiszen számos hatás és tényező
(egészségdetermináns) határozza meg az egyén egészségügyi állapotát. Ezen tényezők közt szerepel
pl.: a szabadidős tevékenység, értékrend, magatartási jellemzők stb. Az egészségdeterminánsok
kedvező befolyásolásával javítható az egyén és a közösség egészségi állapota (Sipos, 2006; Pomohaci
és Sopa, 2018; Hutchinson és Brooks, 2011).
A sport számtalan pozitív élettani hatását ismerjük. Ugyanis a sport jelentős segítséget nyújt a
kardiovaszkuláris betegségek elleni védekezésben (Howden et al, 2015; Mahdiabad et al., 2013; Pfau
et al., 2019), ami pozitívan hat a szív működésére, ami tovább javítja a vérkeringést és a vér oxigén
ellátottságát. További biológiai gyógyhatása még, hogy fejleszti az izmokat, erősíti a csontokat, véd a
gerinc- és hát bántalmak ellen, illetve segít fenntartani az ízületek és ínszalagok mozgékonyságát is.
Ezeken kívül az immunrendszer működésére is előnyösen hat, továbbá a testsúly szabályozhatóságára
gyakorolt pozitív egészségügyi hatása is megemlítendőek (Garber et al., 2011).
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Cooper (1990) szerint az egészség alapvető összetevőinek rögzítése és beépítése az életvitelünkbe
egyfajta „tökéletes közérzet” létrehozását eredményezi. Szerinte az alábbi tényezők szükségesek az
egészséges élet kialakításához:
 mozgásos aktivitás, különös tekintettel az aerob testgyakorlatokra
 egészséges táplálkozás, érzelmi egyensúly
 a munka – terhelés – pihenés megfelelő aránya
 a szórakozás, hobbyk, játékok, rekreációs és lazító gyakorlatok
 életviteli szokások kialakítása
 a család és a társas kapcsolatok rendszeréhez való igazodás
 szervezetünk, egészségünk rendszeres ellenőrzése (orvosi-, szűrővizsgálatok)
Pavlik (2015) szerint a rendszeres fizikai aktivitás nagyon hasznos a különböző zavarok és betegségek
megelőzésében, a szervrendszerek nagyobb teljesítményében, illetve a szervezet gazdaságosan
összehangolt működésében. Az inaktivitás hatása legfőképpen szervrendszerekben nyilvánul meg.
Az izmok elgyengülésében, melyek fájdalmas tartáshibákhoz vezethetnek, ízületi instabilitást okoznak
és súlyosbíthatják a csontritkulást. A legfőbb anyagcserezavarhoz vezet, amely az elhízás, ez további
betegségekhez vezet, mint a diszlipidémia, metabolikus szindróma, 2-es típusú diabétesz vagy
epekövesség. Az idegrendszer labilissá válik, ami alacsony stressz tűrőképességhez, depresszióhoz,
pánikbetegséghez, szenvedélybetegségekhez vezethet, alvászavarok léphetnek fel, a vegetatív
szabályozás bizonytalanná válik. A legnagyobb veszélyt, a szív-keringési zavarok jelentik: koszorúsér
betegségek, illetve magas vérnyomás.
A rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatásai egyaránt megtapasztalhatóak a munkaképes napok
magasabb számában, a hatékonyabb munkavégzésben és a munkában töltött aktív évek
meghosszabbodásában is. Ezen kívül a rendszeres fizikai aktivitás javítja a testi és lelki egészséget és
jóllétet, illetve a stresszel történő megküzdés képességét is (Gémes, 2008).
És bár jól tudjuk, hogy megfelelő fizikai aktivitás 50%-kal csökkentheti az elhízás valószínűségét,
továbbá a testmozgás hozzájárul az erősebb izomzat, inak, szalagok és a sűrűbb csontállomány
kialakításához, illetve aktivitás hatására 25- 50%-kal kisebb az esélye az öregkori
mozgáskorlátozottság kialakulásának és 30-50%-kal csökken a csípőtörés esélye is (Lampek et al. ,
2014). Sajnos a fizikai aktivitás fontossága ellenére is Magyarország helyzete rendkívül kedvezőtlen.
Ezt erősíti az Eurobarometer 2018-ban végzett felmérése is, melyből kiderül, hogy az európai lakosság
46%-a soha nem sportol vagy végez bármiféle testgyakorlást. Ezt a 28 ország által alkotott átlagot,
sajnos mi magyarok felfelé húzzuk, ugyanis a magyar lakosság 53%-a soha nem mozog. Nem
beszélve arról, hogyha ehhez hozzáadjuk a ritkán sportolók (havi 1-3 alkalom) számát (14%), akkor
megkapjuk, hogy a magyar lakosság 67%-a inaktív életmódot folytat (Eurobarometer 2018).
Ennek a fizikai inaktivitásnak egyik súlyos egészségügyi következménye az elhízás vagy a túlsúly,
aminek kialakulása sok esetben olyan tényezőknek is betudható, amelyeket az egyén nem tud
befolyásolni, viszont az egyik leggyakoribb oka az energiaegyensúly felborulása, vagyis a
mozgásszegény életmód és a túlzott kalória bevitel kombinációja számít (Pavlik, 2015). Az elhízásnak
és a súlyfeleslegnek közvetlen hatása van az egészségre és a várható élettartamra, valamint
kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, néhány rákfajta, illetve egyes
ízületi rendellenességek kockázatának növekedésével (Halmos és Suba, 2017).
Európában a felnőtt lakosság több mint 50 százaléka legalább túlsúlyos, illetve több mint 20 százaléka
elhízott (OECD, 2017). Ezek az arányok különböző becslések szerint 2030-ra jelentősen
megnőhetnek. Az OECD (2017) jelentése szerint az elhízottak aránya Európát tekintve hazánkban a
legmagasabb, világviszonylatban pedig az USA, Mexikó és Új-Zéland után a 4. helyen állunk. Az
elhízást a fizikai inakativitáson kívül nagyban befolyásolja a táplálkozási szokásunk, melynek
javítására különböző egészségtrendek jelentek meg (Koroknay és Pfau, 2020).
A jelenlegi helyzetet hiába tekintjük globálisnak, egyéni szintről induló folyamatok összessége alkotja.
Fontos a tudatos erőfeszítések megtétele, legyen szó akár az egészség preventív vagy akár
rehabilitációs oldaláról.
Bagdy (2010) szerint az egészségtudatos magatartás az egyén önmaga épségéért vállalt felelősségét
jelenti. Mégpedig úgy, hogy saját maga gondoskodik jó közérzetéről, illetve saját testi-lelki és
kapcsolati egyensúlyáról. Ugyanis az egészségtudatos viselkedés, illetve az egészségkultúra ismerete
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növeli a fizikai aktivitás mennyiségét (Szakály et al., 2016), amely meghatározó lehet az életminőség
növelésében és az egészséges megtartásában.
Az egészségtudatos viselkedés kialakításában vagy épp átalakításában számos tényező lehet a
segítségünkre, de talán a motiváció az az egy dolog, aminek a legnagyobb pozitív hatása van ránk
mind közül. Szabó (2004) szerint a motiváció „az ember cselekvéseinek hátterét és mozgatórugóit
jelölő gyűjtőfogalom, mely felelős a viselkedés beindításáért, illetve irányítja és fenntartja azt egészen
addig, míg a célirányos viselkedés a motiváció kielégülését nem eredményezi.” A motiváció ezen
kívül meghatározza az egyén magatartásának szervezettségét, hatékonyságát, egyben a szervezet
aktivitásának mértékét is (Szabó, 2004). Egy fitnesz fogyasztók körében végzett kutatás eredményei
kihangsúlyozzák a motiváció jelentőségét a fizikai aktivitás rendszerességének szempontjából is.
Eszerint a fizikai egészség fejlesztése mellett a lelki egészség és a társas közeg is fontos motiváló
tényező, amely hatására kitartóbban és gyakrabban járnak edzésekre (Bartha – Bácsné Bába, 2020).
Minden teljesítménynek két egymástól jól elhatárolható feltétele van. Az egyik feltétel a cselekvés
végrehajtásához szükséges képességek és készségek megléte, a másik feltétel pedig egy ok, amiért a
cselekvés megtörténik. Ez az a belső hajtóerőt, amit motivációnak nevezzük, és amely már magában
foglalja a későbbi képességek kialakulásának valószínűségét is, viszont valamilyen szinten
alkalmazkodik is a már meg lévő képességekhez (Rétsági et al., 2011).

2. Anyag és módszer
A primer vizsgálatot a Debreceni Egyetemisták körében végeztük, legfőképp Hajdú-Bihar és Szabolcs
– Szatmár – Bereg megyei hallgatók megkérdezésére került sor. A kutatás alapját kérdőíves
megkérdezés adta, mely online felületen volt elérhető. A kutatás alapsokaságát 178 egyéni vizsgálat
teszi ki, melyet a kérdéssor lezárása után Microsoft Excel program segítségével összesítettük és
értékeltük ki.
A témában megvalósított empirikus kutatás célja az volt, hogy felmérje a Debreceni Egyetem
hallgatóinak véleményét (saját egészségi állapotukról, sportolási szokásaikról, egészségre való költés
hajlandóságukról) a szabadidőhöz kapcsolódóan. Az adatok felvételezése 2019 októbere – 2019
decembere között történt. Primer kutatás foglalkozik a témában folytatott kutatásokkal is és azok
eredményeivel, melyeket összehasonlítunk a kapott eredményekkel. Az adatokat feldolgozásában több
változót is használunk. A megkérdezett hallgatókat 2 csoportra osztottuk: sportolókra és nem
sportolókra. A sportolók által kapott eredményekben elemezzük a sportolási szokásokat, és hogy a
sportolók milyen jellegű sportokat űznek szívesen. Ezek alapján egy átfogóbb képet kaphatunk, a
sportolók motivációs hátteréről, sportolási szokásaikról. Vizsgáljuk a hallgatók saját egészségükre
való költési hajlandóságukat. Ennek következtében jobb rálátást kaphatunk a két csoport (eltérő)
gondolkodásmódjára. A kérdőív tartalmazott többszörös választás és 1-től 4-ig vagy 7-ig (1 egyáltalán nem, 4/7- teljes mértékben) terjedő skálát, melyen értékelték az egyes sportolási
szokásaikat, motivációs hátterüket, szabadidejük felhasználást.
A primer kutatásban összesen 178 fő töltötte ki a kérdőívet. Nemi bontás tekintetében közel azonos
számú nő (52,2%) töltötte ki a kérdőívet, mint férfi (47,8%) (1. táblázat).
1. táblázat: A kitöltők bemutatása (%)
Table 1: Presentation of respondents

Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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Közel 8-szor annyi 17-24 év közötti személy (88,2%) vett részt a kutatásban, mint a másik kettő 25-30
év közötti (7,3%) és 30 év feletti (4,5%) kategóriákban összesen. A vizsgált személyek állandó
lakhelyét tekintve legfőképp a megyeszékhelyen (43,8%) és a városban (39,9%) lakók teszik ki, hiszen
a fővárosból csupán 5 fő (2,8%), kisebb községekből, falvakból 24 fő (13,5%) töltötte ki a kérdőívet.
Az utolsó két szempont alapján megállapítható, hogy jelentősen kiugró arányban szerepelnek a
mintában alapszakos hallgatók (78,1%) képzési forma szerint, illetve nappali tagozatos hallgatók
(94,9%) munkarend tekintetében.
Ezek alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek jelentős része 17-24 év közötti, alapszakos
nappali tagozatos egyetemista. Tehát azoknak a száma, akire ez a 3 állítás egyszerre teljesül 126 fő,
azaz a minta több mint 2/3-ára igaz ez a kijelentés.
A kérdőívezés során, sikerült a Debreceni Egyetem (14 karárról) 13 karán hallgatókat elérni, egyedül a
Zeneművészeti karon nem volt kitöltő. A megkérdezett egyetemisták legnagyobb százaléka a
kollégiumot (67 fő) jelölte meg egyetemi évei alatti lakhatásnak, ami az összes kitöltő 37,64%-át
jelenti. Másodikként 24,16%-kal az albérletet (43 fő) jelölték be, míg nem sok különbséggel a saját
lakás volt a legnépszerűbb 38 fővel (21,35%). A 178 hallgató csupán 15,17%-a bejárós (27 fő), azaz
szüleiknél élnek és otthonról meg tudják oldani a bejárásukat az egyetemre. Ezen kívül volt 3 fő
(1,69%), akik az egyéb lakhatást választották. Valószínű ez a rokonoknál vagy barátoknál való
lakhatást jelenti.

3. Eredmények
A kutatás fő mozgatórugója a szabadidejében sportoló és nem sportoló hallgatók eredményeinek
összehasonlítása, melynek következtében észlelhetővé válnak az egymástól való eltérések. Ezt a
megoszlást az 1. ábra jól szemlélteti, melyet a „Sportol-e rendszeresen szabadidejében?” kérdésre
adott válaszok alapján elemeztük.

N=178
1. ábra: Sportol-e rendszeresen szabadidejében?
Figure 1: Do you exercise regularly in your free time?
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Azok a kitöltők, akik szabadidejükben rendszeresen sportolnak, másfélszer többen vannak, mint a
szabadidejükben nem sportolók. Az előbbi a megkérdezettek mintegy 61%-a (108 fő), az utóbbi
azonban csak 70 fő, azaz a megkérdezettek 39%-a. Ezek az arányok jelentősen eltérnek a 2017-es
Eurobarometer adataitól (Eurobarometer, 2018), mely a teljes magyar lakosságot vizsgálja (a lakosság
53%-a soha, 14%-a csak néha sportol), viszont Neulinger (2007) megállapítása érvényt nyer, miszerint
jelentősen nagyobb a sportolók aránya a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében. Az
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eredmények hasonló százalékos arányt mutatnak felsőoktatásban végzett kutatásokkal (Szabó 2006,
2013; Pfau, 2017; Pfau et al., 2018). Ezt még inkább alátámasztja Pluhár, Keresztes és Pikó (2003)
által végzett szegedi vizsgálat (n=600), melyben fény derült, hogy a középiskolások 69,4%-a
rendszeresen, 27,1%-a alkalmanként sportol, és csupán 3,5%-a nem sportol soha. Ellentétben egy
másik Debreceni Egyetem hallgatói körében végzett kutatással, ahol a megkérdezetteknek jóval kisebb
százaléka sportol szabadidejében (Kovács, 2011).
Ezen kívül még az ábrán jól szemlélhető a nemek aránya, melyből kiderül, hogy hiába kevesebb a férfi
kitöltő (85 fő), mégis 75%-a (64 fő) rendszeresen sportol, míg a női kitöltök (93 fő) csupán 47%-a (44
fő) sportol rendszeresen. Ellentétben a nem sportolókkal, ahol ezek az arányok felcserélődnek, hiszen
jelentősen kevesebb a nem sportoló férfi (21 fő), mint nő (49 fő). Tehát jól kivehető, hogy a nem
sportolók körében jelentősen nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, illetve ennek a tendenciának az
ellentéte is megfigyelhető a sportolók körében, ahol magasabb a férfiak aránya a nőkkel szemben
(Neulinger, 2007; Pfau, 2017).
A kiértékelésénél megállapítottuk, hogy a sportolók száma (60,7%) nem egyezik meg a legalább
ötször (15,7%) és 1-4 alkalommal egy héten (46,1%) sportolók összegével (61,8%) (2. ábra).
A rendszeresen nem sportolók közül a „Milyen gyakran sportol szabadidejében?” kérdésre azt a
választ adták, hogy „1-4 alkalommal egy héten”, melyet már rendszeres sportolásnak tekintünk. Illetve
ugyanerre a kérdésre 7 hallgató, aki rendszeres sportolónak vallotta magát, azt a választ adta, hogy
„háromszor vagy kevesebbszer egy hónapban” sportol, ami már nem tekinthető rendszeres
sportolásnak (lásd: 2. ábra). Rendszeres sportolásnak a heti legalább 1-4 alkalommal történő sportolást
tekintjük (Eurobarométer, 2018).

N=178
2. ábra: Sportol-e rendszeresen szabadidejében, illetve milyen gyakran sportol szabadidejében?
(%)
Figure 2: Do you exercise regularly in your free time and how often do you exercise in your free time?
(%)
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Ebből azt a következtetést vonható le, hogy több hallgató (16 fő), azaz a megkérdezettek közel 10%-a
nincs tisztában azzal, hogy mi az a gyakoriság, ami rendszeres sportolásnak tekinthető és mi az, ami
nem.
Vizsgáltuk a nem sportolók indokait, ami miatt nem tud, vagy nem akar szabadidejében mozogni,
sportolni. A kérdőívben 1-4-es Likert-skála segítségével mértük fel (3. ábra), és az eredményeknél a
nemi, illetve életkori eltéréseket is elemeztük. Jól láthatjuk, hogy minden tekintetben az idő (3,49) az a
tényező, ami egyértelműen kiemelkedik a többi közül. Ez az eredmény számos kutatással mutat
párhuzamot, ugyanis több kutatásban is vizsgálták, hogy miért nem sportolnak az emberek, vagy miért
hagyták abba addigi sportolásukat. Hiába alkotta a célcsoportot akár a teljes magyar lakosság, vagy
akár csak egyetemi hallgatók, az eredmények minden esetben azt mutatták, hogy a nem sportolás
legfőbb oka az időhiány (Szabó, 2010; Kovács et al., 2015; Pfau, 2017; Eurobarométer, 2018).
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N=70
3. ábra: A nem sportolás okai
Figure 3: Reasons for not playing sports
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Második kiemelkedő indok volt a nincs kivel, de már ez is, ha az átlagértékelést nézzük (2,35), akkor
közepes alatti értéket vesz fel (2,5), azaz már ez sem tekinthető a nem sportolás nyomós indokai közé.
Viszont figyelemre méltó, hogy a nincs kivel tényező 2,7-es értékelést kapott a 25 év felettiek
körében, amiből következik, hogy az idősebb korosztálynak nagyon is fontos a társak a szabadidős
sporttevékenységekhez. Ezt még inkább alátámasztja, hogy az időhiány kevésbé játszik szerepet a 20
év felettiek nem sportolás indokai között, mint fiatalabb társaiknál. A felsorolt többi ok, ahogy már
nem igazán tartozik a nyomós indokok közé, de közülük is ki tudunk emelni három magasabb
átlagértéket kapó okot, ami miatt a nem sportolók nem sportolnak. Ilyenek voltak a sport költséges
(1,97), távolság (1,75) és fárasztó (1,68) mivoltára utaló indokok. A legkisebb átlagértéket a „nem
látom hasznát a sportolásnak” kapta (1,1), ami nagyon pozitívnak tekinthető. Viszont
elgondolkodtató, ha így tekintenek a sportra a nem sportolók, akkor mégis miért nem sportolnak?
Talán a vele járó haszon nem éri meg a ráfordított időt (ár-érték arány)?
Szintén egy négyfokú Likert-skála segítségével vizsgáltuk a sportoló fiatalok sportolási szokásait.
Elemeztük, hogy mennyire van rájuk befolyással a különböző sportszolgáltatások elérhetősége,
minősége, azaz milyen jelentőséggel bírnak sportolási szokásaikban a 4. ábrán felsorolt tényezők.

N=108
4. ábra: A sportolási szokásokat befolyásoló tényezők
Figure 4: Factors influencing sports habits
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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A tíz tényezőből két helyen volt tapasztalható a női dominancia, olyan igényeknél, mint a tiszta
létesítmény vagy képzett oktató. A többi esetben inkább a férfiaknak volt közel azonos vagy kiugróan
magasabb elvárási szintjük, a nőkhöz képest. A legmagasabb értékelést a barátságos légkör (3,5)
feltétele kapta, majd ezt követte a jó felszereltség (3,45). Harmadik negyedik helyen a tiszta
létesítmény (3,22) és a jól megközelíthetőség (3,06) zárt. Utolsó előtti helyet a pluszszolgáltatások
(2,54) érte él, megelőzve a biciklitárolók/parkolóhelyek meglétét (2,26).
Ha jobban megfigyeljük az ábrát, akkor kitűnik, hogy a legelső három tényező, ami leginkább
befolyással van a sportolókra, alapvetően mind a sportlétesítmény légkörével, minőségével, igényével
vagy ezek megítélésével hozható kapcsolatba. Ez megegyezik Bartha 2019-es eredményeivel, amelyek
szerint a fitnesz szektor sportlétesíményeivel kapcsolatban is a legfontosabb elvárások közé az
edzőterem, valamint a létesítmény más helységeinek (öltözők, mosdók) a tisztaságát sorolják a
látogatók (Bartha, 2019). Tehát megállapítható, hogy a sportolók egyik nagyon fontos elvárása, hogy
tiszta, igényes, minőségi és baráti légkörű sportlétesítményben végezhesse sporttevékenységeit. Ezt a
következtetést Kovács és társai (2015) által végzett kutatás is alátámasztja, melyet a magyar lakosság
körében végeztek (n=1200). Ugyanis megállapította, hogy bár a rendelkezésre álló sportolási
lehetőségek minőségét jóra értékelték a válaszadók, a sportlétesítmények általános állagával kevésbé
voltak megelégedve (még ha a felszereltségüket a jobbak közé is sorolták).
Tovább elemezve a megkérdezett sportolókat vizsgáltuk, hogy vajon mi határozza meg a
sportágválasztásukat. Mit keresnek a sportban, milyen tulajdonságai miatt választják az adott
mozgásformát. Hiszen fontos megérteni a sport által nyújtott előnyöket, melyek akár kapcsolódási
pontként is szolgálhatnak egy sportolni vágyó személynek. Az 5. ábra jól mutatja a különböző
százalékos arányokat nemek tekintetében.

N=108
5. ábra: Milyen jellegű sportágakat szeret űzni szabadidejében? (Többszörös választás, %)
Figure 5: What kind of sports do you like to do in your free time? (Multiple Choice,%)
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az első, ami talán a legszembetűnőbb, hogy milyen mértékben kiemelkedik a sport izomnövelő jellege
(amit a megkérdezett sportoló férfiak 82,81%-a kedvel), és az alakformáló jelleg nőknél, amit sportoló
nők 75%-a szeret űzni szabadidejében. Ebben az esetében Neulinger (2007) megállapítását véltük
felfedezni, miszerint a nők sportolásának elsődleges motivációja az alakmegőrzés. Vizsgálatunkban a
nőknél a már említett alakformálás (75%) végzett az élen, megelőzve a frissítő (70,45%) és az
egészségmegőrző (68,18%) jellegeket. Ezeket követte a kikapcsoló (61,36%), az izzasztó (54,55%) és
a fárasztó/kimerítő (52,27%) tulajdonságú sportok kedvelése. Férfiaknál az (izomnövelést követően) a
fárasztó/kimerítő (65,63%) és a frissítő (59,38%) tulajdonságú sportágak kedvelése volt a jellemző.
Ezeket követte az egészségmegőrző és izzasztó tulajdonság (53,13-53,13%), picivel lehagyva a
versengő és alakformáló funkciókat (51,56-51,26%).
Ha összességében elemezzük az ábrát, akkor a már említett győztes izomnövelő (74 fő), frissítő (69 fő)
és alakformáló (66 fő) tulajdonságok fontossága volt tapasztalható a megkérdezettek körében. A
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megkérdezettek nemtől függetlenül sem keresik a harmóniára törekvő, a frissítő és erőszakos jellegű
sportágakat a hallgatók.
A kérdőív tartalmazott, olyan kérdéseket melyek a hallgatók költési hajlandóságára irányultak. Az
első kérdés arra irányult, hogy átlagosan havonta mennyit költenek a hallgatók a saját egészségükre
(mint például a saját sportolásukra, vitaminokra, táplálék kiegészítőkre, kondi és fitnesz bérletekre,
stb.). A válaszlehetőségek közt három kategóriát jelöltünk meg, ezeket a 6. ábra szemlélteti.

N=178
6. ábra: Átlagosan mennyit költ az egészségére havonta
Figure 6: On average, how much do you spend on your health per month
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az ábráról leolvasható, hogy egyre kevesebb azoknak a száma, akik 10.000 Ft-nál magasabb összeget
költenek az egészségükre. Azonban ha a sportolók és nem sportolók válaszait hasonlítjuk össze,
egyértelműen megállapítható, hogy a rendszeresen sportolók száma és egyben aránya is növekvő
tendenciát mutat a magasabb összegtartományokban. Ezzel szemben a nem sportolóknál ennek a
tendenciának a fordítottja a jellemző, hiszen egyre kevesebb hallgató költ havonta 10.000 Ft-nál
magasabb összegeket saját egészségére.
Az arányok is jól mutatják, hogy a magasabb összegeknél jelentős a sportolók magas aránya, szemben
a 10.000 Ft alatt költekezőkkel, ahol 8 százalékkal, de magasabb a nem sportolók aránya.
Az adatokból megállapíthatóvá vált, hogy a sportoló hallgatók, többet költenek saját egészségükre,
mint a szabadidejükben kevésbé vagy egyáltalán nem sportoló társaik.
Az eredményekből kiderült, hogy a megkérdezettek jelentős része (145 fő) hajlandó lenne többet
költeni és csupán 33 személy válaszolt nemmel.
Ezen adatokból jól kivehető, hogy mindkét csoport jelentős százaléka (sportolók 78,18%-a, nem
sportolók 86,76%-a) hajlandó lenne többet költeni az egészségére. Ami talán érthető is lehet
számunkra, hogy miért a sportolók költenének kevesebb százalékban (78,18) az egészségükre, hiszen
a rendszeres sportolásnak köszönhetően megfelelőnek érezhetik saját egészségi állapotukat.
Vizsgáltuk, ha többletbevételhez jutna az illető, akkor vajon többet költene az egészségére, vagy sem
(7. ábra)
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N=178
7. ábra: Ha többletbevételhez jutna, többet költene-e az egészségére?
Figure 7: If you made more money, would you spend more on your health?
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Vizsgáltuk, hogy azok, akik költenének a fiktív jövedelemtöbbletükből saját egészségükre, alapvetően
mennyit költenek és a feltételezett költési hajlandóságuk milyen mértékű (8. ábra).
A potenciálisan többet költőket alapköltekezéseik szerint három csoportra bonthatók, aszerint, hogy az
adott illető átlagosan havonta mennyit költ az egészségére. Jól kivehető, hogy a kevesebb, mint 10.000
Ft-tól a több mint 20.000 Ft-ig egyre csökkenő létszámot mutatnak a csoportok (87; 45; 13 fő), viszont
a bontott csoportok költési hajlandóság tekintve már megfigyelhetőek eltérések. A kevesebb, mint
10.000 Ft-ot költök oszlopa és a 1-25% - 25-50%-kal (akik potenciálisan többet költenének) sorai a
tendenciának megfelelően egyre csökkenő sorrendet mutatnak (49-33-5,49-20-3,33-24-7).

N=145
8. ábra: Átlagosan havonta mennyit költ az egészségére? A többletbevétel hány százalékával költene
többet az egészségére?
Figure 8: On average, how much do you spend on your health per month? What percentage of the
extra income would you spend more on your health?
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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Viszont a 10.000 Ft-nál többet költők mindkét csoportjának oszlopában és a több mint 50%-kal (akik
potenciálisan többet költenének) sorában hullámzó tendencia figyelhető meg (20-24-1,3-7-3,5-1-3).
Ebből megállapítható, hogy az átlagosan havi 10.000 Ft-nál többet költők, nagyobb százalékkal
költenének többet a saját egészségükre.

Összefoglalás
Az egyetemi hallgatók körében vizsgáltuk a sportolási szokásaikat, egészségre való költési
hajlandóságukat. Összességében megállapítottuk, hogy a megkérdezett egyetemisták közel kétszer
annyian mozognak rendszeresen (61%), mint az átlag felnőtt lakosság (33%) (Eurobarometer, 2018).
Az eredmények hasonlóak, más kutatók által végzett tanulmányokkal (Pfau, 2017; Szabó, 2010). A
sportágak választásánál a férfiaknál az izomnövelés, a nőknél pedig az alakformálás volt az elsődleges
szempont, amelyből arra lehet következtetni, hogy a sport individualizálódik, a csapatsportok
vesztettek népszerűségükből. Megállapítottuk, hogy a sportoló hallgatók, többet költenek saját
egészségükre, mint a szabadidejükben kevésbé vagy egyáltalán nem sportoló társaik, pedig az
egészség megőrzés nemcsak a sportra terjed ki.
Négyfokú Likert-skála segítségével vizsgáltuk, hogy mennyire van rájuk befolyással a különböző
sportszolgáltatások elérhetősége, minősége. A legmagasabb értékelést a barátságos légkör (3,5)
feltétele kapta, majd ezt követte a jó felszereltség (3,45). A nem sportoló hallgatók az időhiányt (3,49)
jelölték meg legnagyobb értékben, mint okot a nem sportolásra. Mindkét csoport jelentős százaléka
(sportolók 78,18%-a, nem sportolók 86,76%-a) hajlandó lenne többet költeni az egészségére, ha
többlet bevételhez jutna. A felsőoktatásba járó hallgatók fizikai aktivitása és költési hajlandósága is
pozitívabb eredményeket mutat, mint az átlag felnőtt lakosság, de még.
A publikáció elkészítését a GINOP-2.3.2-15- 2016-00062 számú projekt támogatta. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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A koronavírus hatásai az európai labdarúgó játékosok értékére
The effect of the coronavirus on football players’ value
BÁCS B.
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
bacs.bence.andras@econ.unideb.hu

Absztrakt.
A koronavírus előtti időszakban stabil gazdasági növekedés jellemezte a futball iparágat. A
klubok egyenkénti és összesített árbevétel növekedése egyértelműen összefüggésbe hozható a
játékosok játék jogának adás-vételével, azaz a klubok játékostranszfer tevékenységével. A
folyamatos gazdasági fejlődés egyben vissza is hatott a játékos jogok átruházásának értékére is,
hiszen az utóbbi évtizedben folyamatosan emelkedő transzfer árak tapaszhatók. Ez a jelenség bár
veszélyt is hordoz magában a játékosokkal kapcsolatos kiadások növekedése révén,
összességében mégis inkább az ágazat fejlődéhez járul hozzá. Ezt igazolja, hogy az európai
klubfutball 2018-ban másodszor zárta az üzleti évet nyereségesen. A folyamatos fejlődést a
COVID-19 pandémiás helyzet akasztotta meg 2020-ban. A mérkőzések halasztásra kerültek, a
szurkolók csak közvetítéseken keresztül követhették kedvenc csapataikat. A korlátozás ok nem
csak a klubok árbevételére, hanem ezzel párhuzamosan a játékosok piaci értékere is befolyásolt
gyakoroltak, amelyek átlagosan 13-18%-os piaci értékvesztést eredményeztek, korábban becsült
értékeikhez képest a legutóbbi átigazolási időszak legnagyobb értékű átigazolásait vizsgálva.
Kulcsszavak: labdarúgás, játékjog, sportgazdaság
Abstract.
Before the recent coronavirus pandemic the football sector could be described with stable economic
growth. The individual and cummulated revenue growth of football clubs are obviously in coherence
with the nuncupation of player rights’, i.e. the player transfer activity of football clubs. The
consecutive economical growth had it’s effect on player transfer values, since in the last decade
constantly rising transfer prices could be experienced. In spite of the fact that this phenomenon carries
a danger as well through the growth of player transfer values, by and large it contributes to the
growth of the sector. European club football in total reported operating profits in 2018 for the second
consecutive year. The continous development had been stopped by the COVID-19 pandemic. Matches
were postponed and fans could only follow their teams via broadcasting. Restrictions had their effect
not only on club revenue, but on players’ valuation as well, resulting 13-18% impairment on their
market value by the analysis of the most costly transfers of the last transfer window.
Keywords: football, player rights, sporteconomics
JEL Kód: Z21
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1. Bevezetés, témafelvetés
A 2020-as év a koronavírus pandémia árnyékában telt, a vírus terjedése rendkívül megnehezítette az
emberek életét. A járvány hatására olyan ágazatok sodródtak a csőd szélére, mint a turizmus, a
vendéglátás és a szórakoztatóipar. A COVID-19 a sport világot sem kímélte, a vírus terjedését
megelőző intézkedések következtében 2020-ban olyan világesemények maradtak el, mint például a
Tokiói Olimpiai játékok vagy a futball Európa Bajnokság, melyeket 2021-re halasztottak, ezen felül az
el nem halasztott eseményeket is nagy mértékben befolyásolták a megelőző intézkedések, például a
helyszíni nézőszám mérsékelt vagy teljes korlátozása.
2020 első felében a koronavírus első hullámának hatására a futball mérkőzéseket a korlátozási időszak
kezdetén elhalasztották, később pedig néhol korlátozott helyszíni elérhetőséggel, néhol pedig nézők
nélkül, szigorú szövetségi intézkedések mellett televíziós közvetítések formájában jutatták el a
fogyasztókhoz. A vírus hatására komoly bevétel kieséssel kellett számolniuk a klubfutball
szervezeteknek, ami nem csak a szektor növekedésére gyakorolt lassító hatást, de a klubok
játékostranszferrel kapcsolatos tevékenységét is jelentősen befolyásolta.
Majewski (2014) korábban vizsgálta a nem gazdasági tényezők és események tőzsdére gyakorolt
hatását, és a német Borussia Dortmund (BVB) - 2000 óta tőzsdén szereplő futball vállalkozás –
kapcsán megállapította, hogy a BVB részvények megtérülési rátájára a legnagyobb hatást ezen
tényezők közül, a játékos jogok értékében bekövetkező változások gyakorolták. 2013-ban Mario
Goetze és 2014-ben Robert Lewandowski távozása az FC Bayern München csapatába, tükröződött a
tőzsdei befektetők reakcióiban. A játékos jogok a vállalkozások vagyonában immateriális eszközként
kerülnek kimutatásra, amely nem minden esetben egyezik meg a játékos jogok piaci értékével.
Ezek alapján megállapítható, hogy klubfutballban meghatározóak a játékos igazolásokkal kapcsolatos
ügyletek és értékelések.
Jelen tanulmány célja, hogy bebizonyítsa a koronavírus negatív hatását a játékos jogok
meghatározható értékére és a valós játékos transzferek piaci értékére nézve. Az játékos jogok becsült
adatait a Transfermarkt (transfermarkt.de) oldal segítségével állítottam elő.

1.1.

A labdarúgó játékjogok értékének meghatározása

A labdarúgásban megkülönböztetjük a fogyasztói, a játékos, a szponzori, a közvetítési jogok és a
merchandising-piacokat.
Jelen tanulmány a játékos piacot érinti. A játékos piacon a termék, vagyis a csere tárgya, a labdarúgó
játékjog használatának átruházása. Ez kettős ügyleten keresztül valósulhat meg, egy részt van egy
munkaerő-felvételi ügylet, más részt van egy vagyoni értékű jog vásárlása-ügylet. A játékos piac
szereplői egy részt az eladó, vagyis a lejárt szerződés esetében maga a hivatásos játékos, sportoló, mint
természetes személy, illetve érvényes szerződés esetében az átadó klub, más részt, mint vevő egy
másik futballvállalat jelenik meg. Esetleges szereplők lehetnek még a közvetítők, a játékos ügynökök,
menedzserek, megfigyelők (András, 2003).
Ennek a piacnak a speciális jellemzőit a következők adják:
 a játékos piac időben korlátozott piac: évente kétszer, nyáron és télen nyit ki, ugyanakkor a
nemzetközi szövetség szezon közben is lehetővé teszi az átigazolást, amennyiben az
átigazolási időszakban a játékos önhibáján kívül nem talált csapatot magának;
 a labdarúgással, mint hivatással eltöltött idő véges, jelentősen rövidebb, mint más munkatípus
esetében;
 kortól függők a szerződési szabályok (18 éves kor alatt szülői hozzájárulás szükséges,
Magyarországon így is csak egy évig köthet szerződést, valamint a nevelő egyesületeknek
kártérítés jár a játékos későbbi átigazolása esetén);
 a sztárok nehezen helyettesíthető, korlátos munkaerők;
 élő szerződés esetén fizetni kell a munkaerő távozása kapcsán;
 speciális munkaidő van (hétvégi mérkőzések);
 kirendelés intézménye (kölcsönadás, válogatott keretben való szereplés esetén).
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A hivatásos sport specialitása, hogy a munkavállalók (játékosok) igazolásával a sportvállalat nem
csupán munkaszerződést köt, hanem vagyoni értékű jogként a játékos játékjogának használati joga is
hozzá kerül (András, 2003). A futball klubok könyvvezetésének meghatározó kérdése a hivatásos
sportolók játékjogainak kimutatása, amelyet immateriális javakként szerepeltetnek mérlegeikben. A
labdarúgók különböző szerződéseket köthetnek klubjaikkal, melyekbe fizetési záradékként kvótát
határozhatnak meg a játékjog lemondását illetően. Ez azt jelenti, hogy ha bármely más klubnak
szándékában áll a labdarúgóval szerződést kötni, akkor ennek a jövőbeli munkáltatónak a
szerződésben meghatározott kvótát meg kell fizetnie a jelenlegi szerződés felbontása érdekében, a
jelenlegi munkáltatónak (Majewski, 2016).
Egy másik megközelítés szerint viszont, a játékos jogokkal kapcsolatos ügyletek kereskedelmi
ügyletek, melyek értékét a piac, vagyis a játékjog értékét a megvásárlásáért fizetendő összeg határozza
meg.
A labdarúgók játékjogának meghatározására számos tanulmány és értékmeghatározó modell készült az
elmúlt két évtizedben. Elsőként Carmichael és munkatársai (1999) publikáltak a játékos transzferek
értékének meghatározásával kapcsolatban egy modellt, amely szerint a transzferek értékét, az egyes
játékosok mérhető jellemzői, vagyis teljesítmény indikátoraik, produktivitásuk és nem mérhető
jellemzői, vagyis személyiségük, hozzáállásuk, stb. határozza meg. Később Gerrard és Dobson (2000)
alkottak modellt, amelyben a játékost értékesítő klub szerepét is megjelenítik. Lucifora és Simmons
(2003) szerint is a játékos jogok értékébe érvényesülnek a sportoló sportteljesítményéhez kapcsolódó
tényezők mellett a sportoló hírnevét, és értékesítő klubja minőségét leíró jellemzők is. A legújabb
modellek leginkább az analitikai elemekre koncentrálnak. Wicker és munkatársai (2013) olyan
megközelítést alkalmaztak, amely a szokásos ökonometriai klasszikus modellezést bővíti ki további
adatokkal, mint a labdarúgó kora, magassága, klubban eltöltött éveinek száma, labdaérintési
hatékonysága vagy pozíciója.
Szabados (2012) 2012-ben összefoglalta a legfontosabb nemzetközi transzfer-irányokat, tipizálta az
egyes országokat játékos transzfer „viselkedésük” alapján. Megkülönböztette játékos „szállítókat,
kereskedőket, kisfogyasztókat, és felvásárlókat”. A típusokat és egymáshoz való viszonyulásukat az 1.
táblázat mutatja.
1. táblázat: A profi labdarúgók nemzetközi transzfer típusai
Table 1. Transfer types of international professional football players
Negatív transzferegyenleg

Pozitív transzferegyenleg

Magas transzfervolumen

“Felvásárlók”
Anglia,
Spanyolország,
Németország,
Olaszország,
Oroszország

“Kereskedők”
Portugália,
Hollandia,
Franciaország

Alacsony
transzfervolumen

“Kisfogyasztók”
Törökország,
Ukrajna,
Görögország

“Szállítók”
Skandináv országok,
volt szocialista országok

Forrás: Szabados, 2012
2012 óta történtek változások, „Olaszország a kevesebb játékos értékesítés miatt átkerült a
„felvásárlók” közé, valamint a néhány nagy összegeket költő klubnak köszönhetően a francia és az
orosz bajnokság is a játékosok felvásárlását folytató versenysorozat lett (Havran, 2017).” „A magas
színvonalú labdarúgás általában magas transzfervolumennel jár együtt, mert az anyagiakban és
eredményességben élenjáró klubok a lehető legszélesebb körből vásárolják új játékosaikat, ez magas
transzferpiaci aktivitásnak nevezhető (András, 2003).”
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1.2. Az európai labdarúgás gazdasági helyzete a koronavírust megelőzően
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 2020 januárjában tette közzé beszámolóját a teljes európai
klubfutball gazdasági helyzetének jellemzéséről. A tizenegyedik alkalommal elkészített riportban a
2017 és 2018-as üzleti évekről a teljes európai klubfutball tekintetében másodjára számolnak be
profitábilis évről, amely nagymértékben köszönhető az FFP, azaz a „financial fair play”
bevezetésének. A teljes európai klubfutball 21 milliárd euró bevételt termelt, a játékos transzferek
figyelmen kívül hagyásával. A játékjogok adás-vételével kapcsolatban 2018-ban 5 milliárd euró
átigazolási bevételről számolnak be, amelynek 75%-a az öt nagy európai liga: az angol, a spanyol, a
német, a francia és az olasz bajnokságok úgynevezett „Big5” csapataihoz folytak be (UEFA, 2020).
Az UEFA által vizsgált több mint 700 klub átigazolási bevételeit az 1. ábra mutatja.

1. ábra: Az UEFA beszámolóban figyelembe vett (több mint 700 klub) átigazolási bevétele a
2009 – 2018-as üzleti évek időszakában (millió €)
Figure 1. Transfer revenue from UEFA annual report (more than 700 clubs) in the period
2009-2018 (€ million)
Forrás: Saját szerk. UEFA, 2020 alapján, 2020
Az átigazolási bevételek a 2018-ra jelentősen megemelkedtek, 2012-höz képest közel 140%-al, amely
növekedést a 2. ábra szemlélteti:

2. ábra: Az UEFA által nyilvántartott átigazolási bevételek változásának százalékos aránya az
2012-es bázis időszakhoz viszonyítva a 2012-2018-as üzleti évek időszakában
Figure 2. Change in transfer revenues recorded by UEFA compared to 2012 during the financial
years 2012-2018
Forrás: Saját szerk. UEFA, 2020 alapján
Amíg az európai átigazolási piac bevételeinek növekedése az UEFA adatai alapján 140%-os
emelkedést produkált az átigazolási bevételeket tekintve, az átigazolások mennyiségi növekedése, a
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2012-ben végrehatott 12.006 átigazolási ügyletről, 16.554 ügyletre csupán 38%-al növekedtek a
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 2019-es jelentése alapján, így kijelenthető, hogy az egyes
átigazolások értéke folyamatos növekedést produkált a koronavírus előtti időszakban.
A játékos értékesítésből származó bevételek mellett érdemes a játékosokhoz kapcsolódó kiadásokra,
azaz a bérköltségekre is kitérni. Az UEFA által évre-évre közölt pénzügyi beszámolók szerint az
elmúlt évtizedben a klubok a sport– és gazdasági kettős sikeresség követelményeinél az összhang
helyett a sportbeli sikereket helyezték előtérbe. Ennek következményeként az európai klubokat
folyamatosan növekvő adósságok jellemzik, melyek legnagyobb részét a játékosok igazolása és
fizetése teszi ki. Ezzel a témával számos nemzetközi kutatás is foglalkozik. A kutatók a játékosokra
fordított kiadások és sportsikerek összefüggéseit (Szymanski, 2014; Szymanski–Kuypers,
1999;Cermichael et al., 2010; Brady et. al., 2008; Hall et al., 2002), valamint a sportsikerek és klubok
árbevétele, pénzügyi eredménye közti összefüggéseket (Benkraiem et al., 2011; Cermichael et al.,
2010; Fotaki et. al., 2009; Drawerl–Fuller, 2002; Dobson–Goddard, 1998) vizsgálták (Havran, 2017).
Az UEFA jelentése szerint az európai klubok összesített bérköltségének növekedése 2018-ban elérte
az 1,2 milliárd eurós volument. Ezzel szemben az összes bevétel növekmény 1 milliárd euró volt.
Azaz a bérinfláció meghaladta a bevétel növekedés ütemét. Ez komoly változtatásokat kellene
indikáljon az európai klubok esetébn.

1.3.

A koronavírus utáni játékosjog kereskedelem helyzete

A 2018-ban másodszor összességében nyereséges európai kulbfutball gazdasági növekedése töretlen
volt. A folyamatos növekedésének a pandémiás helyzet azonban útját állta 2020-ban. Egész
nemzetgazdaságok, komplett gazdasági ágazatok helyzetét rendítette meg a COVID-19, mivel a
járvány által érintett országokban a korlátozó intézkedések következtében, a lakosság, az emberek
védelmében, bizonyos tevékenységeket át kellett alakítani, vagy akár teljesen be is kellett szüntetni. A
futball szektort erősen érintette a válsághelyzet, ahol a helyszíni bevételek szinte teljes kiesésével
kellett számolni. Ez jelentős bevétel kiesés, hiszen a teljes európai klubfutball bevételének 15%-át a
jegy- és bérlet eladások adták a 2018-as üzleti évben (UEFA, 2020).
Az európai klubfutballnak sajátos szabályozási rendszere van, amely egy év során csak két időszakban
engedélyezi a szerződtetett labdarúgók átigazolását. Ezek a téli és nyári átigazolási időszakok,
amelyek az adott évszakokhoz igazodnak. Az időszakok megjelölése a nemzeti szövetségek feladata, a
szövetség irányítása alatt lejátszódó bajnokságok szereplőinek a meghatározott „transzfer ablakhoz”
igazodniuk kell.
A játékos jogok értékének változását olyan labdarugók példáján érdemes bemutatni, akiknek
transzferére a legutóbbi engedélyezett időszakban, vagyis a 2020 nyári átigazolási időszakban került
sor, mivel a COVID-19 járvány Európát sújtó hatásaival 2020 márciusától, az úgynevezett első
hullámtól lehet számolni.

2. Anyag és módszer
A labdarúgók játékjogának szerződés szerinti becslésében, napjaink egyik legelismertebb elérhető
forrása a Transfermarkt (transfermarkt.de). A tanulmány készítése során a Transfermarkt adatait
használom fel, ahol a játékos jogok értékének meghatározásakor három fő kategóriát vesznek
figyelembe: a játékosok jellemzőit, teljesítményüket és népszerűségüket (Müller et al., 2017).
A játékosok jelenlegi és historikus értékét leszűrve alakítottam ki adatbázisomat. A nyári átigazolási
időszak 10 legnagyobb összegéért igazolt játékosának értékét vizsgáltam. A játékosok között három
támadó (Osimhen, Werner, Icardi), négy középpályás (Havertz, Arthur. Pjanic, Partey) és három védő
(Rúben Dias, Chilwell, Aké) szerepel.
A vizsgálat során érintett játékosok átadó klubjai a 5 legnagyobb európai bajnokság, illetve egy
esetben a portugál bajnokságban szerepelnek. Összesen két klub a német Bundesligából (Bayer
Leverkusen, RB Leipzig), kettő az angol élvonalból (Leicester, AFC Bournemouth), kettő a spanyol
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LaLigából (Barcelona, Atletico Madrid), két olasz (Juventus, Inter Milan), egy francia (Lille) és egy
portugál klub (Benfica).
Az átvevő klubok között szintén az legnagyobb 5 liga tagjai közé tartozó angol, spanyol, olasz és
francia klubok szerepelnek. A top 10 játékjog adás-vétel 60%-ának az európai klubfutball legnagyobb
bevételtulajdonos ligája (UEFA, 2020), a Premier League volt a célállomása, amelyből 3 játékos a
Chelsea-hez, 2 játékos a Manchester City-hez, 1 játékos pedig az Arsenal-hoz érkezett. A további 4
játékos közül egy-egy Juventus-hoz és a Napoli-hoz - az olasz bajnokság topcsapataihoz, egy a
spanyol focióriás Barcelona-hoz és egy a francia Paris SG-hez érkezett. Árbevétel szempontjából az
átvevő klubok kivétel nélkül az európai klubfutball top 20 csapatába tartoznak.

3. Eredmények
Az 1. táblázat szemlélteti a játékosok becsült értékének az alakulását a 2018/19-es téli átigazolási
időszaktól kezdődően 2020 őszéig, továbbá kiemeli az átigazolásért fizetett összeget és a
Traszfermarkt általi „rendkívüli” áprilisi értékelést is. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikai
módszereket alkalmaztam. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a játékosok értéke szinte kivétel
nélkül nagymértékben emelkedett a 2019 téli időszaktól kezdődően a 2020-as téli időszakig. 2020
áprilisában a Transfermarkt.de korrigálta a játékosok értékét a koronavírus hatását követően.
2. táblázat: A 10 legmagasabb összegért igazolt labdarúgó értékelése 2019-2020 (millió €)
Table 2. The top 10 transfers is 2019-2020 (€ million)
2019
2019
2020
2020
2020
2020
Soszám
Név
Tél
Nyár
Tél
ÁPR.
ŐSZ
FIZ.
1
Kai Havertz
65
90
90
81
81
80
2
Arthur
50
70
70
56
56
72
3
Victor Osimhen
3
13
30
27
40
71
4
Rúben Dias
28
32
38
30,5
35
68
5
Miralem Pjanic
70
70
70
52
45
60
6
Timo Werner
65
65
75
64
64
53
7
Ben Chilwell
25
35
50
40
40
50,2
8
Mauro Icardi
100
80
75
60
60
50
9
Thomas Partey
50
50
50
40
40
50
10
Nathan Aké
25
30
35
28
28
45,3
ÖSSZESEN
481
535
583
478,5
599,5
489
Forrás: Saját szerk. Transfermarkt.de alapján, 2020
A top 10 játékosnak a 2019/20-as téli időszakra becsült értéke 583 millió euró, amely az áprilisi
korrekciós becslés során 478,5 millió euróra esett vissza. A 10 labdarúgóért nyári átigazolási
időszakban fizetett ellenérték 599,5 millió euró, amely további 16,5 millió eurós növekedést jelent a
2019/2020 téli időszakhoz képest, de ezt az eredményt az alacsony mintavételi szám miatt torzítják a
jelentősen alacsonyabb összbevételű ligákból és csapatokból, jelentősen magasabb összbevételű
ligákba és csapatokhoz érkezők adatai.
A játékengedélyek cseréjekor a korábbi tulajdonos klubokon felül a vevő klub „minősége” is nagyban
befolyásolja az adott játékosok értékét. A top 10 átigazolás vizsgálatakor ez 3 játékosnál figyelhető
meg, Victor Osimhen, Ruben Dias és Nathan Aké esetében, akiknél Dias és Aké az angol Premier
League bajnokesélyese, a Manchester City, Osimhen pedig az olasz részvénytársaságként működő
Napoli, egy rendszeresen BL szereplő nagy múltú klub a vásárló.
A transzferek 2019/20 téli, valamint 2020. áprilisi értékelése és a valóban fizetett ellenértékek
különbözetét a 3. táblázat szemlélteti.
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3. táblázat: A 2020 nyári átigazolási időszak top 10 transzferének 2019/20 téli, valamint 2020.
áprilisi értékelése és a valóban fizetett ellenértékek különbözete (millió €)
Table 3. Evaluation of the top 10 transfers in the summer of 2020 the transfer period in the winter of
2019/20 and in April 2020 and the difference between the actually paid consideration (million €)

Név

Fizetett ellenérték
- 2019/20 Tél

Fizetett ellenérték
- 2020 április

Átadó klub

Átvevő klub

-10

-11%

-1

-1%

Bayer
Leverkusen

Chelsea

Arthur

2

3%

16

29%

Barcelona

Juventus

Victor Osimhen

41

137%

44

163%

Lille

Napoli

Rúben Dias

30

79%

37,5

123%

Benfica

Manchester City

Miralem Panic

-10

-14%

8

15%

Juventus

Barcelona

Timo Werner

-22

-29%

-11

-17%

RB Leipzig

Chelsea

Ben Chilwell

0,2

0%

10,2

26%

Leicester

Chelsea

Mauro Icardi

-25

-33%

-10

-17%

Paris SG

0

0%

10

25%

Inter Milan
Atletico
Madrid
AFC
Bournemouth

Kai Havertz

Thomas Partey

Nathan Aké
10,3
29%
17,3
Forrás: Saját szerk. Transfermarkt.de alapán, 2020

62%

Arsenal
Manchester City

Látható, hogy Osimhen esetében, a téli, tehát koronavírus előtti becsült értékéhez képest 137%-al
nagyobb, Dias esetében pedig 79%-al magasabb összeget fizetett a fogadó klub. A sokkal alacsonyabb
árbevételű klubtól (narancs színnel jelölve) sokkal magasabb árbevételű klubhoz (zöld színnel jelölve)
érkező transzferek értékeit kiszűrve a legmagasabb 7 játékos átigazolási értéket tekintve - vagy
nagyobb elemszámú mintát vizsgálva - sokkal pontosabb képet kaphatunk az átigazolási piac
értékeinek változásáról, amelyet a 3. ábra szemléltet.

3. ábra: 2020 nyári top 7 átigazolás összesített értékei (millió EUR-ban)
Figure 3. The top 7 transfer totals in the summer of 2020 (millió EUR-ban)
Forrás: Saját szerk. Transfermarkt.de alapján, 2020
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A 3. ábra szemlélteti, hogy a játékosok becsült összértéke a kirívó esetek kiszűrése után a 2020-as téli
átigazolási időszakban 480 millió euró, amelyhez képest áprilisban 393 millió euróra értelték a
játékosok játékjogát, ami 18,13%-os csökkenés. Átigazolásukkor ismét sokkal alacsonyabb, 415,2
millió euróért cserélt gazdát játékos joguk, ami 13,5%-al alacsonyabb, mint az előző átigazolási
időszakra értékelt összegük.

4. Összefoglalás
A koronavírus előtti időszakban stabil gazdasági növekedés jellemezte az európai futball iparágat,
amely a 2018-as üzleti évre elérte a 21 milliárd eurós árbevételt. Az árbevétel növekedése a játékos
jogok értékének növekedésével párhuzamosan zajlott, amely az UEFA által vizsgált több mint 700
klub tekintetében 2018-ra elérte éves szinten az 5 milliárd eurós bevételi szintet. Azonban a
koronavírus 2020-ban megakaszthatta az európai futball iparág növekedését, hiszen a helyszíni
bevételek mellet a klubok vagyoni értékei, azaz játékosaik játékjogainak értékei is csökkentek az
évben. A vizsgálat eredményeként meghatározásra került, hogy a top 10 játékos értéke önmagában
nem biztosít elég nagy mintavételt a teljes piac értékeléséhez, azonban ha a kirívó értékek kiszűrésre
kerülnek egy közelítő képet adhat a koronavírus átigazolási értékekre gyakorolt hatásáról.
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A rövid ellátási láncok szerepe és lehetőségei – különös tekintettel a
Hajdú-Bihar megyei szerveződésekre
The role and opportunities of short supply chains - with a focus on the
organizations of Hajdú-Bihar county
KOVÁCS E.1
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet,
evelin.kovacs@econ.unideb.hu
Debreceni Egyetem

Absztrakt
Az új vidékfejlesztési gyakorlatok kialakulásának fontos alapja az ellátási láncok újra alkotása. A SFSCk (Short Food Supply Chain) arra is alkalmasak, hogy megtörjék a hosszú, összetett ipari láncok
rendszerét. Az SFSC-k esetében a termelői fogyasztói kapcsolatok „lerövidülnek” és újra definiálódnak.
A szakirodalmi feltárást követően arra a következtetésre jutottam, hogy a rövid ellátási láncok
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak, hazánkban is egyre több működési forma jelenik meg. A
helyi termékek népszerűsítését számos program segítette az utóbbi években. Azt tapasztaltam, hogy a
nemzetközi szakirodalom esettanulmány jelleggel mutatja be a REL-ek működését. A tanulmány
elsődleges célja az volt, hogy olyan nemzetközi példákat kutassak fel, amelyek összehasonlítási alapot
képezhetnek a hazánkban működő, különös tekintettel a Hajdú-Bihar megyei szerveződéseknek. Ezt
követően pedig konkrét Hajdú-Bihar megyében működő hálózatokat mutattam be, négy hálózatot
sikerült azonosítanom. Végezetül pedig a REL tagok közötti kérdőíves felmérés eredményét taglaltam.
Összegezve a válaszadók 80%-a hisz a REL-ek életképességében, gazdaságos működtetésében. A
legtöbben az információs technológia fejlesztését jelölték meg, mint fejlesztendő működési terület. A
gazdálkodók hajlandóak lennének a termékelőállítás gazdaságossága érdekében erősíteni a közvetlen
értékesítést. A termelők 88%-a értékesít helyi, termelői piacokon. Ők alapvetően elégedettek a termelői
piac működésével, emellett úgy vélik gazdasági szempontból kielégítő a termelői piacon történő
árusítás.
Kulcsszavak: rövid ellátási lánc, rövid élelmiszer lánc, helyi élelmiszer, helyi termék, termelői piac

JEL Kód: Q13
Abstract
An important basis for the development of new rural development practices is the re-creation of supply
chains. SFSCs (Short Food Supply Chain) are also capable of breaking the system of long, complex
industrial chains. In the case of SFSCs, producer-consumer relations are “shortened” and redefined.
After exploring the literature, I came to the conclusion that short supply chains are receiving more and
more attention nowadays, and more and more forms of operation are appearing in Hungary as well.
The promotion of local products has been helped by a number of programs in recent years. I have found
that the international literature presents the operation of RELs in the form of a case study. The primary
aim of the study was to search for international examples that can form a basis of comparison for the
organizations operating in Hungary, especially in Hajdú-Bihar County. After that, I presented specific
networks operating in Hajdú-Bihar county, four networks were identified. Finally, I discussed the results
of a questionnaire survey between REL members. In summary, 80% of the respondents believe in the
viability and economical operation of RELs. Most identified the development of information technology
as an area of operation to be developed. Farmers would be willing to strengthen direct sales in order to
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make product production economical. 88% of producers sell in local, producer markets. They are
basically satisfied with the functioning of the producer market and also consider it economically
satisfactory to sell on the producer market.
Keywords: short supply chain, short food supply chain, local food, local product, producer market,

JEL Code: Q13

Bevezetés
Az elmúlt években tanúi lehettünk a mezőgazdasági áruk piacán történő dinamikus fellendülésnek, új
formák megjelenésének. Az „új” vagy „alternatív” élelmiszer-ellátási láncok létrehozása, működtetése
és fejlődése az új vidékfejlesztési minták egyik legfontosabb dimenziója. Az élelmiszerpiacok egyre
differenciáltabbak a társadalmilag felépített élelmiszer-minőségi kritériumok alapján, ami új minőségiélelmiszer-piacok megjelenését eredményezi. Az élelmiszerlánc-dimenzió kulcsfontosságú elemmé
vált, amely lehetővé teszi számunkra a vidékfejlesztés új mintáinak megértését (Marsden et al. 2000),
hogy az ezek befolyásolására tervezett jövőbeli politikák jelentős építő köve lehessen. A jövőre nézve
az élelmiszer-ellátási láncok vidékfejlesztésben betöltött szerepének teljesebb megértéséhez rá kell
világítanunk a kialakulóban lévő alternatív élelmiszer-hálózatok gyakorlatára, megvizsgálva, hogy ezek
miként épülnek fel, formálódnak és reprodukálódnak (Renting H et al. 2003). Az alternatív élelmiszerhálózatok (AFN) kifejezést tág fogalomként használjuk, ami kiterjed a termelők, a fogyasztók és az
egyéb szereplők újonnan megjelenő hálózataira, melyek az élelmiszer-ellátás sztenderdizált ipari
módjának új alternatíváit testesítik meg (Renting H et al. 2003). Az új élelmiszerláncok megjelenését
úgy kell értelmezni, mint alapvető változások az agrár-élelmiszer ágazat különböző kapcsolódási pontjai
mentén (Aguglia et al. 2009). Az élelmiszerlánc jövőbeni alakulása nagymértékben függ az
élelmiszeráramlások kapacitásától (Cicia et al. 2011). Az agrár-élelmiszerlánc termelői oldaláról az új
élelmiszer-ellátási láncok megjelenését a gazdálkodások jövedelmére gyakorolt folyamatos és fokozott
nyomás fényében kell megvizsgálni. A mezőgazdaság korszerűsítésére tett törekvés sajátos gazdasági
formát öltött, amely fenntartotta a gazdálkodások jövedelmét azáltal, hogy növeli a teljes termelési
mennyiséget, és ezzel egyidejűleg növeli a termelés műszaki hatékonyságát. Számos okból kifolyólag
ez a valaha olyan sikeres modell a 20. század végére elérte határait. A teljes termelési mennyiséget a
továbbiakban nem lehetett növelni a piacok telítettsége, az élelmiszeripar nem mezőgazdasági
alapanyagokból történő beszerzései lehetőségek bővülése és a feleslegek világpiaci „dömpingjével”
szemben növekvő ellenállás miatt (Galli, 2013). Ugyanakkor a termelési költségek drámai módon
megnövekedtek. Ez részben annak a nyomásnak köszönhető, hogy a gazdaságoknak folyamatosan új
technológiákba kell fektetniük, hogy ne veszítsék el a versenyt a legalacsonyabb termelési költségekért
cserébe.
Az új vidékfejlesztési gyakorlatok kialakulásának fontos alapja az ellátási láncok újra alkotása. A SFSCk (Short Food Supply Chain) arra is alkalmasak lehetnek, hogy kitörjenek a hosszú, összetett ipari láncok
rendszeréből és ne ipari üzemmódban működjenek. Az SFSC-k esetében a termelői fogyasztói
kapcsolatok „lerövidülnek” és újra definiálódnak. Az SFSC-k fontos szereplők az élelmiszer-termelés
és a helyi termelés közötti kapcsolatok lerövidítésében, ezáltal elősegítve a gazdálkodásnak a
környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb termelési módokhoz való visszatérését. Az Európai
Bizottság definíciója értelmében a helyben előállított élelmiszer megvásárlása határozottan támogatja a
fenntarthatóságot azzal, ahogyan csökkenti a szállítási költséget a termelő részéről, úgy csökkenti a
széndioxid kibocsátást, mérsékeli a vidéki utak elhasználódását, a forgalmi torlódásokat és a közúti
baleseteket (Agrishort). Az SFSC váratlan megjelenése azt mutatja, hogy sürgősen szükség van a piacok
társadalmi felépítésének jobb megfogalmazására. A neoklasszikus közgazdaságtanban a piac a
társadalmi kívülálló dolognak tűnik, és úgy tartják, hogy kimenetele szigorú logika vagy egy ún.
„láthatatlan kéz” alapján alakul. Az új élelmiszerpiacok megjelenése azt jelzi, hogy az SFSC-k nem
valamiféle külső, megfoghatatlan „szabad piac” eredményei. Ezek a piacok az agrár-élelmiszerlánc
különböző szereplőinek, például a mezőgazdasági termelőknek, az élelmiszer-feldolgozóknak, a
nagykereskedőknek, a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak az aktív hálózatai. Az élelmiszerpiacok
fejlődésének megértéséhez szükséges feltárni az agrár-élelmiszerlánc különböző szereplői közötti
46

Régiókutatás Szemle 2021. VI. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/21/2/5
társadalmi interakciók mintáit, és elemezni, hogy az ellátási láncok hogyan épülnek fel, mint ezeknek a
szereplők egymásra épülő működésének eredménye.
1. A REL működtetése hazánkban
1.1 Az elmúlt évek törekvései
A magyar agrárium jövőjét tekintve különösen fontos, hogy a Vidékfejlesztési Program forrásai minél
hatékonyabban kerüljenek felhasználásra. A Vidékfejlesztési Program (2014-2020) 2015-ben megjelent
kiadványa alapján a prioritásokat szem előtt tartva számos lehetőséget biztosított az agrártársadalom
szereplői, valamint a vidéki térségben működő szervezetek és az ott élők számára. Külön tematikus
alprogram került kidolgozásra a REL együttműködések számára. A Program a következőképpen
definiálta a rövid ellátási láncokat: „A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely
mezőgazdasági termelők együtt működésében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum egy közvetítőt
beiktató értékesítési formát dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává
válik.” A Vidékfejlesztési Program többlépcsős támogatási rendszert alakított ki. Az első lépcső a
közvetlen piacra jutás érdekében, vagy már meglévő közös értékesítési csatornák fejlesztése céljából
került kidolgozásra. A második lépcső a már kidolgozásra került üzleti terv szerinti megvalósítás
céljából. Támogatásban részesült a projekt kidolgozásáért, megvalósításáért felelős csoport,
vállalkozások tagjai, akik részt vettek a projektterv végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekben, a
szükséges új vagy használt berendezések gépek, védjegyek, infokommunikációs eszközök
beszerzésében. A pályázat feltétele volt továbbá, hogy új, még el nem indult projekt legyen, valamint a
termelők és a fogyasztók között maximum egy közvetítő szereplő lehet. A vissza nem térítendő
támogatással piacszervezői gyakorlatra tehettek szert a vállalkozók, továbbá a projekt által a termelők
jövedelmezősége, költséghatékonysága az elvárt (Vidékfejlesztési Program, 2015).
1.2 Milyen források várhatóak a jövőben?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója alapján az előttünk álló évtized történelmi
jelentőségű lehet az agráriumot illetően. A Közös Agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési pillérén
keresztül, mintegy 4 265 milliárd forintot fordít majd a kormány a magyar mezőgazdaság és
élelmiszeripar fejlesztésére. A következő évtized egyik legfontosabb feladata a vidéki térségek
fejlesztése és az ott élők életminőségének javítása, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen a vidéki élet
és a vidéken elérhető munkahelyek. Nagyságrendileg a korábbi időszak (2014-2020) uniós
vidékfejlesztési források mindegy háromszorosa áll majd rendelkezésre a Vidékfejlesztési Program
keretösszegét tekintve. Jelentősen növekedést mutat a nemzeti társfinanszírozás mértéke a
vidékfejlesztési pilléren belül. Emellett a jövedelempótló támogatások is segítik a hazai mezőgazdasági
ágazat szereplőit mintegy 3 272 milliárd forintnyi 100 százalékban uniós forrásból, így összesen 7 537
milliárd forint támogatás érkezik a magyar vidék fejlesztésére (Parlament, 2018). Az elmúlt tíz év a
magyar föld és a magyar vidék megerősítéséről szólt, elindult a Magyar Falu program, megjelent a falusi
családi otthonteremtési kedvezmény. A következő években viszont a jelentős forrásnövekedésnek
köszönhetően folytatódik a vidék, a falvak és kisvárosok infrastruktúrájának megújítása valamint a
közösségekre épülő Magyarország építése (NAK, 2021).
1.3 Az SFSC-k dimenziói
Az első dimenzió szerint a fogyasztók közvetlenül a gyártótól vagy a feldolgozótól vásárolnak
termékeket, és a hitelesség és a bizalom a személyes interakció által alakul ki. Ez a kategória nagyjából
egybeesik a közvetlen értékesítés szűk meghatározásával, mint például az út menti értékesítés, „szedd
magad”, termelői piacok vagy termelői üzletek. A marketingkoncepciók, például a ládában kiszállítás,
a postai küldemények és a házhozszállítások némi lehetőségeket kínálnak az SFSC ezen formájának
kiterjesztésére, de ezek általában az egyes gazdálkodásokra korlátozódnak. Az SFSC második
kategóriája kiterjed a személyes interakción túlra, és a tágabb környezetünkben meglévő kapcsolatokra
épül. Egyértelmű, hogy az időn és téren átnyúló SFSC-k esetében, sokkal komplexebb egységes
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megállapodás szükséges. A leggyakoribb az együttműködés a termelők között, akik a gazdaságok
boltjain keresztül cserélnek terméket, így szélesítve a termék palettájukat. Ezek a kapcsolatok nagyrészt
a térbeli közelségen alapulnak, ahol az előállított termékek az előállítás helyén kerülnek eladásra, és
ezzel a fogyasztók is tisztában vannak, hogy az adott kiskereskedelmi helyen helyi termelők termékeit
tudja megvásárolni. A közvetlen SFSC-k gyakran tartalmaznak élelmiszerellátási lánc közvetítőket, akik
átveszik a szerepet, a termékek hitelességének biztosításában. Például: a helyi boltok, éttermek, de olyan
specializálódott viszonteladók is, akik teljes kiőrlésű vagy diétás termékeket értékesítenek, ők nagy
szerepet játszanak a biotermékek marketingjében. A globalizált kereskedelem és piaci koncentráció
eredménye, hogy a legnagyobb piaci részesedéssel a modern kiskereskedelmi egységek rendelkeznek
(1. ábra) – hipermarketek, szupermarketek, diszkontok - melyek jellemzően globális ellátási láncokhoz
kapcsolódnak (GfK, 2016).
A kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási
cikkek forgalmazott értékéből
(2000-2015)
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ábra: A kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalmazott értékéből
(2000-2015)
Figure 1: The share of commercial channels in the marketed value of daily consumer goods
Forrás: Saját szerkesztés GfK (2016) alapján, 2021
1.

A harmadik kategória tovább bővíti az SFSC-k elérési lehetőségét a kiterjesztett kapcsolattal, mind
időben mind téren keresztül. Itt már a termékek a régión kívüli vevőknek kerülnek eladásra, akiknek
talán nincs személyes tapasztalatuk a helyi kultúrával. Sok esetben a termékeket exportálják a régióból
a nemzetközi piacra, de számos kiterjesztett SFSC akár az egész bolygót átívelheti. Ezekre jó példa erre
egy regionális termék, mint például a bor. Ezek esetében kiemelten fontos a termékek címkéje, ami
fontos információkat tartalmaz az előállítás helyéről, ezzel differenciálva magát más (EU Rural review
2012). Számos szervezeti szempont van, ami nagyobb figyelmet igényel azáltal, hogy bővül az SFSCk köre. A növekedés sokak számára jelent kihívást. Több összetettebb és kiterjesztett SFSC-k különböző
értékesítési csatornákkal nagyobb számú fogyasztó jelzi a növekedés folyamatán keresztül, hogy
erőfeszítésekre van szükség a kommunikációban. Törekedni kell az egyes SFSC-k optimális méretének
megtalálására, amely még mindig gazdaságos, emellett fenntartja a társadalmi közelséget a
fogyasztókkal. Gyakran ezt a méretet a rendelkezésre álló pénzügyi források vagy az emberi erőforrások
is meghatározzák. Ez azt mutatja, hogy az SFSC vállalkozások további növekedése nem egyszerű
lineáris folyamat. Néhány SFSC úgy döntött, hogy tovább növekszik, több értékesítési csatornával
(beleértve a közbeszerzéseket is), amelyet a nagyobb kommunikáció támogat. Míg más SFSC-k úgy
döntöttek, hogy nem növekednek tovább, vagy csak a minőségre helyezik a fókuszt. Nagyobb
mennyiség és több vásárló helyett a termelés diverzifikálása vagy a gazdaság feldolgozása révén fognak
nagyobb hozzáadott értéket előállítani. Gyakran keresik és fokozzák az együttműködést más helyi
gazdálkodókkal, ami jobb specializálódást és az ellátás diverzifikálását teszi lehetővé más termékekkel
(Foodlinks, 2015).
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1.4 A REL működési formái hazánkban
A rövid ellátási láncok működésének legismertebb formáit a 2. ábra szemlélteti. Magyarországon
jelenleg a hagyományos formák a legelterjedtebbek, a modern, újszerű formák esetében azt lehet
mondani jelentősen elmaradott a lehetőségekhez mérten. Az 1. REL típus a közvetítőn keresztüli
értékestést fedi le, vagyis a Termelőtől a termék egyenesen a feldolgozóhoz kerül, ilyen lehet például
egy tejfeldolgozó vállalkozás, aki a környező kistermelőktől vásárolja fel a nyers tejet, majd a saját
kisboltjában adja el a terméket. Ennek moderneb formája, ha a közvetítő szerepet valamilyen vendéglátó
egység, közintézmény vagy valamely kiskereskedő látja el. Egyre több kistermelő terméke jelenik meg
a kisboltok pocain. A vidékfejlesztés szempontjából kiemelkedően fontos a helyi termelők bevonása a
közétkeztetésbe vagy a vendéglátásba. Hazánkban is például a Balaton környékén termelők nagyon
fontos beszállítói az környéken működő éttermeknek (Balaton, 2021). A második csoport a házhoz
történő értékesítés. A szó szerint vett házaló értékesítés már kevésbé jellemző hazánkban, helyette
megjelentek az úgynevezett mozgó boltok. A mozgó boltok lényege, hogy a jármű heti rendszerességgel
értékesít a környező települések valamelyikén, vagyis csak bizonyos napokon elérhető az adott
településen. A zöldség- és gyümölcsfélék mellett tej, tejtermékek, pék termékek házhoz szállítása is
komoly lehetőséget és a vásárló számára kényelmes megoldást jelent. Újszerű formája a házhozszállítás,
ami a mai világban megkerülhetetlen, illetve ezen belül is az egyik lehetőség a doboz rendszer, ami
abban különbözik a közösség által támogatott mezőgazdaságtól, hogy a vásárlók a terméket fix áron
kapják, meghatározott időközönként (Pearson, 2011). A harmadik REL típus az úgynevezett nyitott
gazdaság. A gazda udvaráról való vásárlás az egyik legáltalánosabb formája, viszont egyre
népszerűbbek az úgynevezett „Szedd magad!” akciók. Az ország számos pontján találkozhatunk
akciókkal, a www.szeddlemagad.hu weboldalon tudunk tájékozódni az egyes fajtákat illetően, mikor
hol lehet szedni, a fajták pontos leírása mellett a termelők pontos elérhetőségét is megtaláljuk. Több
szempontból is előnyös ez a vásárlási forma. A gazda a saját területén fogadja a vásárlókat, ahol maguk
szüretelhetik le a friss gyümölcsöt, zöldséget. A termelő oldaláról nézve munkaerőt spórol meg valamint
betakarítási, szárítási, szállítási költségek alól mentesül, a vásárló szemszögéből is számos előnnyel
járhat, egy élménnyel lehet gazdagabb, láthatják, hogy milyen környezetből kerül a termék az asztalukra,
emellett általában olcsóbban jutnak a termékekhez, mint ha áruházban vásárolták volna meg és
személyes interakció is megvalósulhat a termelő és a fogyasztó között. A közösség által támogatott
mezőgazdaság Európa számos országában működik, Magyarországon ugyan még nem kiforrott a
rendszer, de működnek ilyen közösség által támogatott rendszerek (community-supported agriculture,
CSA) hazánkban is (CSA, 2021). A termelők és fogyasztók hosszú távú együttműködését, partnerségét
jelenti. A vásárlókat szerződés köti, hogy előre meghatározott időpontban, vagy időközönként a
befizetett összeg ellenlében úgynevezett egységcsomagot kapnak a termelőtől (Luda, 2012). Ez a
kapcsolat termelő és fogyasztó között nagyfokú bizalmat eredményez. A negyedik REL típus az
értékesítési pontokon történő értékesítést foglalja magába. A helyi piacok és termelői piacok az egyik
legjobb megoldást jelentik a közvetlen értékesítésre. A piacok esetében a termelő egy adott helyszínre
adott napon ütemezi az árusítást, a vásárló pedig egy azon helyen megtalálja a számára szükséges
termékeket. A termelői piacok ma már közösségi térként is funkcionálnak, nagyon fontos szerepe van
abban, hogy a fogyasztók és termelők között személyes ismeretség alakuljon ki, ami a bizalom
kiépítésének az első lépcsője. A termelői boltok abban különböznek a kisboltoktól, hogy itt csak és
kizárólag a helyben megtermelt és előállított élelemiszerek kerülhetnek forgalmazásra. Több termelő
összefogásával alakulnak meg azok a közösségek, akik az eladás, értékesítés fejlesztése gyanánt
hajlandóak kereskedelmi egységek kialakításába fektetni. Ezzel időt spórolnak maguknak és a vevő
számára is mivel így többféle terméket is be tud szerezni egy helyen. Fontos megjegyezni, hogy a helyi
termékeket árusító boltokban, nem csak mezőgazdasági termékek kaphatóak, hanem kézműves, kisipari
termékeket is forgalmaznak. Térségünkben Debrecen városában működő Nánási portékabolt tökéletes
példa, ahol a környékbeli termelők, köztük 15 hajdúnánási termelő kézműves és minőségi terméke
kaphatók. Külföldön már elterjedt az élelmiszerautomaták felállítása, hazánkban még csak
szórványosan találhatóak ilyen automaták. Az automata egyrészt a munkaerőhiányt hivatott pótolni,
továbbá a nyitvatartási idők sem befolyásolják a vásárlást, ugyanis éjjel-nappal nyitva vannak, ezáltal a
csúcsidőszakban történő vásárlás is sokkal rugalmasabb lehet (Vidékfejlesztési kézikönyv, 2015).
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2. ábra: A REL működési formái
Figure 2: Forms of Short Supply Chain operation
Forrás: Saját szerkesztés Vidékfejlesztési Program 2014-2020 alapján, 2021

2. Anyag és módszer
Az tanulmány célja, hogy alapvetően feltérképezze a rövid ellátási láncok működését, képet adjon az
alternatív hazai rendszerek jelenéről és jövőjéről. A hazai és nemzetközi szakirodalom feltárása
megerősített abban, hogy a rövid ellátási láncok egyre nagyobb figyelmet kapnak napjainkban. Bár a
hazai szakirodalomban viszonylag korlátozott számban találunk releváns forrást, inkább nemzetközi
cikkekre, tanulmányokra hivatkozok. Az elsődleges célom tehát, hogy olyan nemzetközi példákat
kutassak fel, amelyek összehasonlítási alapot képeznek a Hajdú-Bihar megyei szerveződések
vizsgálatához. A tanulmányt a következők szerint építettem fel. Először röviden a rövid
élelmiszerláncok megjelenését, jövőbeni szerepét, fenntarthatóságát taglalom. Néhány sor erejéig
taglalom, melyek voltak az elmúlt évek törekvései és milyen lehetőségek, források állnak rendelkezésre
a jövőben a rövid ellátási láncokat illetően. Ezt követően ismertetem az eredményeket. Először a
nemzetközi esettanulmányokat, majd a Hajdú-Bihar megyében működő rövid ellátási lánc hálózatokat
mutatom be, végezetül pedig a kérdőíves felmérés alapján vonom le következtetéseimet.
A primer kutatás egy kérdőíves vizsgálaton alapul, amelyet a négy város (Debrecen-Józsa,
Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény) termelői piacán árusítók töltöttek ki. A kutatást 2020
őszén végeztem. Mivel a pandémia időszakában végeztem a felmérést, így a helyzetre tekintettel
elkészítettem a kérdőív elektronikus változatát, ha valakit nem érek el személyesen, online felületen is
legyen lehetőség a kérdőív kitöltésére. A piacok kiválasztása során a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
oldalán található „Helyi termelői piac” (NAK) keresőt használtam. A kérdőív alapjául nemzetközi
vizsgálatok és tanulmányok szolgáltak. A személyes megkeresésnek köszönhetően a válaszadási
hajlandóság 100% volt, így összesen 24 szakértői vélemény alapján készítettem el az adatbázist, melyet
egyszerű statisztikai módszerekkel, valamint SPSS statisztikai program segítségével értékeltem.
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3. Eredmények
A szakirodalmi feltárást követően arra következtetésre jutottam, hogy a rövid ellátási láncok
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak, hazánkban is egyre több működési forma jelenik meg. A
helyi termékek népszerűsítését számos program segítette az utóbbi években, melynek a Rövid ellátási
láncok adtak keretet. Azt tapasztaltam, hogy REL-ek földrajzi lehatárolása nem egyértelmű, a
nemzetközi szakirodalom is esettanulmány jelleggel mutatja be az egyes REL-ek működését. A
tanulmány elsődleges célja, hogy olyan nemzetközi példákat kutassak fel, amelyek összehasonlítási
alapot jelenthetnek a hazánkban működő hálózatoknak, különös tekintettel a Hajdú-Bihar megyei
szerveződéseknek. Ezt követően a hazai példák, konkrét Hajdú-Bihar megyei hálózatok bemutatása
következik.
3.1 Nemzetközi példák
Az oroszországi Szentpéterváron működik egy online termelői bolt, ahol mezőgazdasági termelők
árulják portékáikat. A LavkaLavka oldal fő szlogenje „Támogassa a helyi gazdát!”. A weboldal fő
küldetése tehát, hogy a mezőgazdasági termelőktől felvásárolja a termékeket, és mint közvetítő
eljuttassa a szentpétervári fogyasztókhoz. Mára már Moszkvában, Kalinyingrádban és Kijevben is
működtetnek üzletet. De az online értékesítés mellett számos más projekttel is foglalkoznak, például a
szentpétervári központban 2011-től saját veteményeskertet működtetnek, ahol árusító bódékat állítottak
fel, ahol közvetlenül vásárolhatnak a fogyasztók, továbbá a termelők összefogásban gyorséttermet,
Snack-bárt is működtetnek, ahol a szezonális termékekből készítik a fogásokat. Az éttermek továbbá
mesterkurzusoknak, magánrendezvényeknek is otthont ad. A LavkaLavka saját biotermékeket is
fejleszt. A termelők munkáját szigorúan ellenőrizve tartja fent a minőséget, szigorúan látogatják a
gazdaságokat, ellenőrzik a termékek minőségét. Az elmúlt évek során megduplázódott a csatlakozó
gazdaságok száma (LavkaLavka; Foodlinks, 2015). Hollandiában 22 mezőgazdasági termelő alkotja az
„Oregional” termelői szövetkezetet. A 22 termelőn túl 5 igazgatóségi taggal, menedzserrel, marketing, kommunikációs szakemberrel, termék- és piacfejlesztővel, sofőrrel és logisztikai menedzserrel
dolgoznak együtt. Nijmegen városának 50 kilóméteres körzetét ölelik fel a termelők. Az Oregional
tagjainak termékeit közvetlenül a régió vendéglátóhelyeinek, gondozási intézeteinek, éttermeinek és
üzleteinek adja el. 2012-ben elindították a webshopot, ahol gyümölcs- és gyümölcsládákat, valamint
regionális termékek széles választékát tartalmazó dobozokat árulnak. A termékeket az adott termelési
régióban értékesítik, ezzel is tudatosítják a fogyasztókban a termék „helyi” jellegét. Körülbelül 9
étterembe és 4 intézménybe szállítanak. A zöldség, gyümölcs mellett tejtermékeket (vajtej, joghurt,
puding, tej, sajt), baromfi-, borjú-, sertés- és marhahúst is beszállítanak (Foodlinks, 2015).
Franciaországban a Brin d’Herbe egy 20 termelőből álló egyesület, akik biotermékeiket értékesítik
Rennes külvárosának kettő üzletében is. A fő termékek: a hús (több mint 60%), gyümölcs és zöldség,
péksütemények, tejtermékek, sajtok, tojás, méz, almabor. Üzleteik forgalma meghaladja az 1 000
vásárlót úgy, hogy a hét minden napján nyitva tart. Egyesületként működnek, ami lehetővé teszi
számukra az indentitásuk megőrzését és a fogyasztókkal szembeni autonómiát és egyúttal meghatározni
a koordinációit is közösségen belül. Általában egy termelő mindig jelen van az üzletben, mindegyikük
egy hét egy napját a boltnak szenteli, ezzel is erősítve a bizalmat a fogyasztókban. A termékek
vonalkódjából kiolvasható a termelő, így a blokkon vagy a számlán is minden felsorolt termék mellett
van egy kód, amely a termelőt jelöli. Vannak termelők, akik termékeik 90%-át értékesítik az üzletben.
A termékek az üzletek polcain nem a Brin d'Herbe tulajdonát képezik, hanem a termelők tulajdonát.
Minden egyes termelő maga felelős azért, hogy a saját termékeit az üzletbe szállítsa. További 50 társult
gazdaságból származó árut értékesítenek, de azokat csak kiskereskedelmi célból, ám azoknak a
termelőknek is meg kell felelni a szigorú minőségi előírásoknak. Úgy döntöttek, hogy nem
terjeszkednek tovább, bár van növekedési potenciál. Úgy gondolják, hogy 20 gazdaság megfelelő
méretű az együttműködéshez (Foodlinks, 2015). Svájcban Zürichtől mintegy 20 km-re található Uster
város határában működik egy innovatív tejtermelő farm. A Birkenhof tejüzemet egy úttörő innovatív
gazdacsalád üzemelteti. Ők és még másik kettő közeli szomszédságban működő nem ökológiai szintén
tejtermelő gazdaság működnek szövetkezetként. A Birkenhof tejüzemben naponta körülbelül 1 200 liter
tejet dolgoznak föl, ami a saját gazdaságból és még három szomszédos gazdaságból származik. A fő
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termékek a gazdaságban készülnek: friss sajtok, joghurtok (sima és gyümölcsös), tejszín és pasztőrözött
friss tej. A Birkenhof farm kevés saját járművel rendelkezik, azért előfordul, hogy magánszemélyeknek
is részt vesznek a szállításban, szaküzletek, szociális intézmények, éttermek, idős emberek számára. Az
alapítók fő célja a gazdaságokban és a helyi régióban a magas hozzáadott érték fenntartása volt. Az
elsődleges cél tehát a közeli régió ügyfeleinek kiszolgálása is. A Birkenhof szoros kapcsolatban áll a
termelőkkel és a fogyasztókkal egyaránt. Megpróbálnak tisztességes árat meghatározni mind az üzletek
mind pedig a fogyasztók számára. Valójában a kezdeményezés erőssége a hitelesség, hogy a helyi
orientációval is széles választékot kínálnak, ezért is olyan magas a törzsvásárlók aránya. A tejtermékek
széles választéka mellett más termékeket is szállítanak, egyes intézmények és üzletek igényei szerint.
Ma már online felületen is értékesítik termékeiket. A vendéglátóhelyek, intézmények, étkezdék és
üzletek megrendelései heti rendszerességgel érkeznek. A közvetlenül a fogyasztóknak történő
értékesítés aránya kevesebb, mint 10%. Működtetnek továbbá egy farmboltot, amely heti kettő nap tart
nyitva. A Birkenhof tejüzem nagyon innovatív a termékfejlesztés és a szolgáltatások terén, pl. speciális
fondü keverékek vagy új típusú lágy sajtok készítésével. A termékek az „Uster plus” helyi élelmiszerkezdeményezés logóját is viselik. A Uster plus egyesület már 20 éves múltra tekint vissza. Az
egyesületet néhány termelő és fogyasztó alapította. Alapvető céljuk az volt, hogy a honlapon
megtalálható termelők, a kereskedők és a fogyasztók összefogását, valamint a helyi termékek és
speciális szolgáltatások előállítását, feldolgozásának és marketingjének elősegítsék (Birkenhof;
Foodlinks, 2015). Spanyolországban 2007-ben indult el az Uagalur gazdaszövetségek által megalakult
kezdeményezés Alava tartományban. Az Uagalur azzal a céllal jött létre, hogy új piacot kínáljon
azoknak az állattartó telepeknek, amelyek saját termékeiket akarják forgalmazni, ezzel lerövidítve a
marketingcsatornákat, elkerülve a közvetítőket, és törekedve a termelő és a fogyasztó közvetlen
kapcsolatára. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy felkeltse a helyi gazdálkodók érdeklődését az
SFSC iránt. Az Uagalur csak az UAGA szakszervezethez tartozó gazdaságokból áll. Az Uagalur tagjai
egy bolton keresztül adják el a termékeiket közvetlenül a fogyasztóknak, emellett van egy webshop is.
Számos rendezvényen részt vesznek és a környező városokban, falvakban megrendezett szabadtéri helyi
piacokon is árusítanak. Részt vettek egy közbeszerzési programban és elkezdtek együttműködni néhány
kis élelmiszer-üzlettel, bárral és étteremmel, hogy bemutassák a helyi termékeket. A weboldal szerint
mára már mintegy 1 700 kapcsolt gazdasága van, többnyire kis és közepes családi gazdaságok. Az
értékesített termékek típusa: szezonális zöldségek és gyümölcsök, burgonya, hüvelyesek, hús
(marhahús, bárány és ló), tejtermékek, bor, olívaolaj. (Uagalur; Foodlinks, 2015).
3.2 Hajdú-Bihar megyei szerveződések
Ahhoz, hogy le tudjam határolni a Hajdú-Bihar megyében működő Rövid ellátási lánc hálózatokat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán található „Helyi termelői piac” (NAK) keresőt használtam,
ugyanis az általam megkérdezettek több mint 80%-a értékesít valamely termelői piacon. Így végezetül
a Debrecen-Józsán, Hajdúszoboszlón, Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben működő termelői
piacokat vettem górcső alá.
A Debrecen-Józsán 2012 nyarán indított termelői piac rövid időn belül kinőtte magát, és már a
szezonban bővítették egy fedett piaccsarnokkal, ami télen fűtött, nyáron klimatizált. Mind az eladók,
mind pedig a vásárlók kultúrált környezetben árusíthatnak, vásárolhatnak. A piaccsarnok elsősorban
őstermelői minőségi magyar termékeket kínál, amelyek addig nem voltak elérhetőek a Józsapark piacán.
Felsorakoztatott termékek köre: Aszalványok, baromfi (szabadtartásban), csípős paprika, dióbél, füstölt
húskészítmények, fűszerek, fűszerkeverékek, gyümölcsök, kekszek, lekvárok, őszibarack, paprika,
paradicsom, szörpök, tojás, uborka, zöldségfélék. A tervek szerint egy héten egyszer, szombat délelőtti
nyitvatartással működött volna a piac, a gyakorlatban viszont vannak olyan termelők, akik a hét minden
napján értékesítik portékáikat a piacon. A hálózathoz csatlakozott termelők száma a százat is
meghaladja, nagy számban vannak jelen kizárólag szezonális terméket kínálók, így a tapasztalatok
alapján a téli hónapokban alacsonyabb létszámmal vannak jelen a termelők a piacon. A Termelői piaccal
járó menedzsment feladatok egy kézben összpontosulnak, tehát egy személy tartja kézben a piac
működését és végzi a termelők koordinálását (Józsanet,).
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Hajdúszoboszló városi piacán működő Termelői piac péntek délutánonként nyitja meg kapuit. A helyi
és környékbeli kistermelők minőségi termékekkel várják vásárlóikat (Hajdúszoboszló). 2012 júniusában
megnyílt piacon sok-sok termék közül válogathatnak. A Termelői piac kínálatában minőségi
élelmiszerek szerepelnek. A kínálatban szerepelnek füstölt húsok, sajtok, mézek, kiváló ízű
gyümölcsök, házi készítésű sütemények, és kézműves termékek ékszerek, fonott kosarak stb. (Együnk
helyit). Fontos célja továbbá a piacnak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése, portékáik
népszerűsítése, értékesítése. Olyan magas színvonalú, egyedi módszerekkel előállított élelmiszerek és
termékek árusítása. A Termelői piac üzemeltetője kettő magánszemélyt bízott meg az irányítással,
koordinálással (Hajdúszoboszló-Termelői piac).
A 2012 évi Tanyafejlesztési Programnak köszönhetően Hajdúnánáson is lehetőség nyílt a Nánási
termelők számára egyegységben, hálózatként működve egy Termelői piac keretében értékesíteni
termékeiket. A városi piac területén egy 500 négyzetméter nagyságú felújított területen, fedett
pavilonokban árulhatják a hajdúnánási termelők a portékáikat. Hetente kétszer szerdán és szombaton
foglalhatják el standjaikat a termelők. A megkülönböztetett zónában kizárólag a Nánási Portéka védjegy
használói értékesíthetnek, vagyis ha rendelkeznek Nánási Portéka Levéllel és az arculati kézikönyvnek
megfelelő módon feltüntetik a saját termékeiken a védjegyet. A városmarketing egyik kiemelkedő
eszköze a helyi termék vagy egy helyi márka. Hajdúnánás életében ez a Nánási Portékában testesül meg.
A védjegy használata egységes arculatban jeleníti meg a város értékeit, előmozdítja a városlakók és a
város érdekében munkálkodó cégek, intézmények érdekeit, összekovácsol és együttműködésre
ösztönöz, emellett megvédi és megkülönbözteti a gazdák által előállított termékeket. A védjegy nemcsak
egy reklámeszköz, segíti a vásárlót a tájékozódásban, információval látja el a vásárlót, minőséget tanúsít
és kapcsolatot teremt az áruval és annak előállítójával. Pontosan mit is jelent a Nánási Portéka?
„NÁNÁSI PORTÉKA: Hajdúnánáson állandó lakcímmel rendelkező termelő által Hajdúnánás
közigazgatási határán belül megtermelt feldolgozatlan és/vagy feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági
termék, élő állat. Feldolgozott termékek közül az minősül NÁNÁSI PORTÉKÁNAK, amelynek
alapanyagát legalább 50% mértékben Hajdúnánás közigazgatási határán belül állították elő.” A
közösséget több mint 40 termelő alkotja. Hajdúnánás esetében is elmondhatjuk, hogy a termelők
mintegy fele szezonális árusító a Termelői piacon, a nyári hónapokban teljes létszámmal vannak jelen a
termelők. A Városi piac vezetősége egy személyt bízott meg a Termelői vezetésével, tehát a menedzseri
feladatokat ő látja el (Nánási Portéka). A Hollandiában működő Oregional termelői közösséggel és a
Svájcban található Birkenhof farm működésével is találtam közös pontokat.
Hajdúböszörményben 2015 márciusában nyitotta meg kapuit a Termelői és kézműves piac, a Városi
piac felújított épületében, ami tulajdonképpen egy vásárcsarnok. Havi egy alkalommal várják a
termelők, kézműves és helyi portékáikkal az érdeklődőket a mintegy 600 négyzetméteres árusítóhelyen,
ahol 80 stand és 18 üzlet került kialakításra. A város 20 kilóméteres körzetéből érkezők abban az
esetben, ha rendelkeznek termelői igazolvánnyal térítésmentesen kínálhatják termékeiket. A piacvezetés
Hajdúböszörményben is egy főt bízott meg a piac menedzseri feladatkörével (Hajdúböszörmény).
3.3 A kérdőíves felmérés eredményei
A továbbiakban a rövid ellátási lánc tagok kérdőíves felmérésének és a piacvezetőkkel folytatott interjúk
elemzése következik. 24 szakértői vélemény alapján készítettem el az elemzést. A válaszadók
átlagéletkora 50 év, a nemek közötti megoszlás pedig 50-50%. A válaszadók 60%-a nyilatkozta, hogy
ismeri terméke további útját. Egy táblázatot kitöltve határozták meg a termelők, hogy mely értékesítési
csatornákon (vevőtípusokon) keresztül értékesítik termékeiket (3. ábra). A megkérdezettek 88%-a
értékesít helyi-, termelői piacokon, 50%-a kiskereskedelembe is szállít és 28%-a pedig online térben is
árusít. Jelen vannak valóban az online térben is a termelők, viszont csekély mennyiségről számoltak be.
Az a tapasztalata a termelőknek, hogy a friss helyi termékeket inkább személyesen szerzik be az
emberek, szeretnek meggyőződni a frissességéről, épségéről a terméknek.
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3. ábra: Vevőtípusok
Figure 3: Customer types
Forrás: Saját szerkesztés

A válaszadók 1-től 5-ig terjedő Likert skálán értkelték, hogy mennyire hisznek a REL-ek
életképességében és gazdaságos működtetésében. A REL tagok 80%-a hisz a REL-ek életképességében.
A rövid ellátási lánc működését tekintve a további öt tényezőt vizsgáltam. Szintén 1-től 5-ig terjedő
Likert skálán értékelték az egyes tényezőket. A válaszadók 71%-a elégedett a REL szervezeti
felépítésével, viszont 62%-a úgy véli, hogy nincsenek elegen a hálózatban. Alapvetően elégedettek
szervezeti tagok közötti kommunikációval, a megrendelések feldolgozásával (67%), és a szállítás
szervezettségével (71%) már kevésbé elégedettek.
A rövid ellátási láncok önmagukban összetett kollaboratív klaszternek is tekinthetőek. A klaszter a
vállalatok, ügyfelek és az összes releváns tényező hálózataként tekinthető. Beleértve az alapanyagokat,
pénzügyeket. A klaszterek tehát egymástól függő termelők hálózataként írja le, amelyek egy
értékteremtő termelési láncban kapcsolódnak egymáshoz (Benedek – Fertő 2011, Bitrici et al. 2004).
Mindezek alapján kirajzolódnak a legfontosabb tényezők és jellemzők, amelyeket meg kell vizsgálni
ahhoz, hogy képet kapjunk egy ellátási láncról. (Rajesh 2013).

4. ábra: REL mint klaszter
Figure 4: Short Supply Chain as a cluster
Forrás: Saját szerkesztés Rajesh (2013) alapján

Néhány támpontot adva a kérdőív kitöltőinek, megjelölték azokat a működési területeket, amelyekről
úgy gondolják, hogy fejlesztésre szorul a jövőben. Az alapján, hogy melyik működési terület kapta a
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legtöbb jelölést, felállítottam egy sorrendet. Az 1. számú táblázat mutatja az eredményt. A válaszadók
fele nyilatkozott úgy, hogy fejlesztene az információs technológián. A személyes kérdőív kitöltés során
kiderült, hogy itt tulajdonképpen valamely IKT technológia bevezetését tervezik, ugyanis még nem
rendelkeznek semmilyen okos vagy csúcstechnológiás eszközökkel, viszont a gazdaságosságuk
érdekében hajlandóak lennének beruházni. Második helyen áll a disztribúció, értékesítés. Ebben az
esetben a nyilatkozatuk alapján leginkább saját korlátaikon szeretnének túllépni, úgy vélik, hogy
jelenleg nem állnak készen az egyes vevőtípusok igényeinek kielégítésére. A harmadik helyen pedig az
együttműködési hajlandóság szerepel. Visszacsatolva az előzőkhöz, 62 %-a a válaszadóknak úgy véli,
hogy nincsenek elegen a hálózatban. Ez a kettő szempont talán összecseng, hiszen az együttműködési
hajlandóság kérdésénél, arra utaltak vissza, hogy csatlakozhatnának többen a hálózatukhoz, ezáltal
szélesebb termékpalettát kínálva a fogyasztóknak.
1.

táblázat: Működési területek
Table 1: Areas of operation

1.
Információs technológia fejlesztése
2.
Disztribúció, értékesítés
3.
Együttműködési hajlandóság
4.
Osztályzás, csomagolás
5.
Alapanyagtermelés
6.
Élelmiszer előállítás
7.
Alkalmazottak továbbképzése
Forrás: Saját szerkesztés az adatbázis alapján

50%
38%
33%
29%
21%
21%
17%

A válaszadók értékelték, szintén 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán, hogy mennyire értettek egyet az
állításokkal. Az állítások arra vonatkoztak, hogy a REL érdekében mennyire voltak hajlandóak
befektetéseket eszközölni. A válaszadók észleléseit és preferenciáit 11 szempontot figyelembe véve
vizsgáltam, amit egy mátrixban foglaltam össze, ami az egyes csoportok átlagai közötti távolságot
szemlélteti. Ezt mutatja az 5. számú ábra, ami a két dimenzió tükrében elhelyezkedő tényezők
koordinátáit tartalmazza.

5. ábra: Dimenziók
Figure 5: Dimensions
Forrás: Saját szerkesztés SPSS program használatával

A termelők értékelték, hogy mennyire jellemzőek szemléletükre az alábbi állítások, illetve a
tevékenységük gazdaságossága érdekében mennyire hajlandóak az alábbiakra (2. táblázat). A termelők
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hajlandóak a közvetlen értékesítés erősítésére, leginkább telephelyről szolgálnának ki, de helyébe is
vinnék a vásárlóknak, amire az elmúlt időszakban jelentősen meg is nőtt a kereslet, viszont kevésbé
szeretnének szerepelni online termelői adatbázisban. A legtöbben kapacitáshiánnyal indokolnák a
termelői piacokon való részvétel értékelését. A motiváció meg van, az alapanyagtermelés és a
feldolgozott élelmiszer előállítás megfelelő színvonalon működik, viszont humán erőforrás területén
nem szeretnének befektetést eszközölni, így viszont fizikálisan is lehetetlen, hogy egyszerre több piacon
is jelen legyenek. A termelői boltokba való szállítás értékelése is szélsőséges volt. Az elmondottak
alapján, azok a termelők, akik nagyobb befektetést tudnak eszközölni, számukra nem okoz gondot ha
egy nagyobb beszállítás után esetlegesen később kapják meg a termékeik ellenértéket. A kisebb termelői
kapacitással rendelkezők ezt nem tudják bevállalni, így egyáltalán nem vagy csak kis
termékmennyiséggel szállítanak be termelői boltokba. A termék szavatossága is befolyásolta egyes
termelők megítélését. Itt főként a hús-, húskészítményeket és tej-, tejtermékeket gyártók nyilatkozták
azt, hogy ha nem az ő pultjukból értékesítik a termékeket, akkor nem tudják garantálni a termék
minőségét és szavatosságát. Ugyanis, okozott már gondot számukra, hogy a kiskereskedelmi egységben,
nem megfelelően tárolták a termékeiket, ami végett esetlegesen panasz érte őket.
2. táblázat: Működési területek
Table 2: Areas of operation

Leíró statisztika
Hajlandó lenne: a közvetlenül a fogyasztónak történő értékesítés erősítésére
Hajlandó lenne: ha nem kell elszállítani, kiszolgálni a telephelyről
Hajlandó lenne: előre leadott rendelés alapján a telephelyről, udvarból
termékkosarat árulni
Hajlandó lenne: a vásárlók helyébe is vinné, még ha sokfelé is kell
szállítani
Hajlandó lenne: a gazdaságból eladni a saját fogyasztásra vásárlóknak
Hajlandó lenne: termelői piacon növelni a jelenlétet
Hajlandó lenne: termelői boltokba szállítani
Hajlandó lenne: rendelést követően elvinnék egy központi átvevőhelyre
Hajlandó lenne: online termelői adatbázisban szerepelni, hogy elérhető
legyen
Valid N (listwise)
Forrás: Saját szerkesztés

N

Átlag

24

4,63

24
24

4,42
4,42

24

4,29

24
24
24
24
24

3,92
3,88
3,50
3,38
3,21

24

Azok akik értékesítenek termelői piacon úgy nyilatkoztak, hogy alapvetően elégedettek a
termelői piac működésével, és gazdasági szempontból is elégedett a termelői piacon való
árusítással. Az interjúk során arra az eredményre jutottam, hogy az általam vizsgált Termelői piacok
szervezeti felépítése teljesen megegyező (6. ábra).

6. ábra: A termelői piacok szervezeti felépítése
Figure 6: Organizational structure of producer markets
Forrás: Saját szerkesztés
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Összefoglalás
Az új vidékfejlesztési gyakorlatok kialakulásának fontos alapja az ellátási láncok újra alkotása. A SFSCk (Short Food Supply Chain) arra is alkalmasak, hogy megtörjék a hosszú, összetett ipari láncok
rendszerét. Az SFSC-k esetében a termelői fogyasztói kapcsolatok „lerövidülnek” és újra definiálódnak.
Az SFSC-k fontos szereplők az élelmiszer-termelés és a helyi termelés közötti kapcsolatok
lerövidítésében, ezáltal elősegítve a gazdálkodásnak a környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb
termelési módokhoz való visszatérését. A Vidékfejlesztési Program (2014-2020) külön tematikus
alprogramot dolgozott ki a REL együttműködések számára. Az elmúlt tíz év a magyar föld és a magyar
vidék megerősítéséről szólt, elindult a Magyar Falu program, megjelent a falusi családi otthonteremtési
kedvezmény. A Vidékfejlesztési Program többlépcsős támogatási rendszerének köszönhetően az
újonnan induló, első lépcsős közvetlen piacra jutást és a már meglévő közös értékesítési csatornák
fejlesztését is segítette.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója alapján az előttünk álló évtized történelmi
jelentőségű lehet az agráriumot illetően. A következő években viszont a jelentős forrásnövekedésnek
köszönhetően folytatódik a vidék, a falvak és kisvárosok infrastruktúrájának megújítása.
A szakirodalmi feltárást követően arra következtetésre jutottam, hogy a rövid ellátási láncok
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak, hazánkban is egyre több működési forma jelenik meg. A
helyi termékek népszerűsítését számos program segítette az utóbbi években, melynek a Rövid ellátási
láncok adtak keretet. Azt tapasztaltam, hogy a nemzetközi szakirodalom is esettanulmány jelleggel
mutatja be az egyes REL-ek működését. A tanulmány elsődleges célja az volt, hogy olyan nemzetközi
példákat kutassak fel, amelyek összehasonlítási alapot képezhetnek a hazánkban működő, különös
tekintettel a Hajdú-Bihar megyei szerveződéseknek. Ezt követően pedig konkrét Hajdú-Bihar megyében
működő hálózatokat mutattam be, végezetül pedig a kérdőíves felmérés eredményét taglaltam.
Összefoglalva az eredményeimet, a válaszadók 80%-a hisz a REL-ek életképességében, és 71%-a
elégedett a szervezeti felépítéssel. A legtöbben az információs technológia fejlesztését jelölték meg,
mint fejlesztési terület. A gazdálkodók hajlandóak lennének a gazdaságosságuk érdekében erősíteni a
közvetlen értékesítést. A termelők 88%-a értékesít helyi, termelői piacokon. Ők alapvetően elégedettek
a termelői piac működésével, emellett gazdasági szempontból kielégítő a termelői piacon történő
árusítás.
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A megújuló energiaforrásokkal foglalkozó Európai Uniós pályázatok
térbeli jellegzetességei az Észak-Alföldi régióban a 2014-2020 közötti
költségvetési periódusban
Spatial characteristics of European Union supported projects with the
objective to enhance the dissemination of renewable energy resources in in
the 2007-2013 budgetary period
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Intézet,

Absztrakt.
Az elmúlt időszakban mind az Európai Unióban mind pedig Magyarországon egyre nagyobb
hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások használata, és az elmúlt évtizedekben elért sikerekre
támaszkodva mind az Európai Uniós, mind pedig a magyarországi fejlesztési dokumentumok egyre
ambiciózusabb célokat fogalmaztak meg. A beruházások finanszírozásában igen fontos szerepet
játszanak az Európai Uniós támogatások, és ennek szellemében a tanulmány célja Magyarország
egyik konkrét térségben, az Észak-Alföldi régióban a megújuló energiaforrások felhasználását
támogató, uniós forrást felhasználó projektek térbeli sajátosságainak a bemutatása. A kutatás
eredményeként egyrészt három tényező befolyásoló szerepe mutatható ki. A társadalmi-gazdasági
fejlettség hatása mind megyei, mind pedig járási szinten megfigyelhető volt, emellett a települések
esetében a lakosságszámot, illetve a közigazgatási szerepkört (járásközpont léte) lehet megemlíteni.
Másrészt a vizsgálat rávilágított arra is, hogy a megújuló energiaforrások felhasználását támogató két
operatív program (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program) térbeli jellemzői között is jelentős különbségekAbsztrakt
magyarul.
Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, Európai Uniós támogatások, Észak-Alföldi régió, területi
sajátosságok
Abstract.
In the recent period, the use of renewable energy sources has received increasing emphasis both in the
European Union and in Hungary. Building on the successes of the recent decades, the European
Union and Hungarian documents have set increasingly ambitious objectives. European Union
subsidies play a very important role in the financing of investments, and in the spirit of this, the aim of
the study is to present the spatial characteristics of projects supporting the use of renewable energy
sources in one specific region of Hungary, in the Northern Great Plain region. As a result of the
research, on the one hand, the influencing role of three factors can be detected. The effect of socioeconomic development was observed at both county and district levels, and in the case of settlements
the number of population and the administrative role (existence of a district center) can be mentioned.
On the other hand, the study also revealed that there are significant differences between the spatial
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characteristics of the two operational programs supporting the use of renewable energy sources
(Regional and Settlement Development Operational Program, Environmental and Energy Efficiency
Operational Program).
Keywords: renewable energy resources, EU grants, spatial characteristics
JEL Kód: H76, N54, Q42, R58.

Bevezetés, témafelvetés
Az elmúlt időszakban mind az Európai Unióban mind pedig Magyarországon egyre nagyobb
hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások használata. Az Európai Bizottság által 2010. márciusában
nyilvánosságra hozott, majd az Európai Tanács által is elfogadott Európa 2020 (European
Commission, 2010) stratégia célul tűzte ki, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részesedése a
végső energiafogyasztásban érje el a 20%-ot, és a legfrissebb adatok alapján (2019 – 18,9%) ezt többékevésbé sikerül is megvalósítani. Az évtizedben elért sikerekre támaszkodva a 2010-es évek közepén
ugyanakkor újabb javaslatok is születtek: a „Clean energy for all Europeans package” keretében 2018ban elfogadott 2018/2001-es irányelv 2030-ra a 32%-os arányt tűzte ki célul (Európai Unió Hivatalos
Lapja, 2018).
A fentiekkel párhuzamosan Magyarország is törekszik a megújuló energiaforrások szerepének
növelésére. Az Európa 2020 stratégia elérése érdekében az ország 14,65%-os részesedést vállalt (a
2019-es érték 12,6%, így kétséges a vállalás teljesítése), és hasonló értéket tartalmazott a 2010-ben
elkészült Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020 (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, 2010) dokumentum is. Napjainkban – részben az Európai Uniós
elvárásoknak köszönhetően – Magyarország is ambiciózusabb célokat fogalmazott meg: mind a 2020ben publikált Nemzeti Energiastratégia 2030 (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2020a) mind
pedig a szintén 2020-ban megjelent Nemzeti Energia- és Klímaterv (Innovációs és Technológiai
Minisztérium, 2020b) azt tartalmazta, hogy a megújuló energiaforrások részesedése a teljes
energiafelhasználáson belül 2030-ra érje el a 21%-ot.
A megújuló energiaforrások több szempontból is jelentős szerepet töltenek napjaink gazdaságitársadalmi életében, és ez a tény kiemelt fontosságúvá tette a velük kapcsolatos beruházások
vizsgálatát. Egyrészt jelentős mértékben hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsájtásának, és
ezáltal a globális felmelegedés veszélyének a csökkenéséhez (Blindheim, 2015; Mittal et al., 2016;
Panwar et al., 2011; Squalli, 2017). Másrészt a nagy-erőművek centralizált jellegével szemben egy
decentralizált rendszert alkotnak, és így elősegítik a biztonságos energia-ellátást (Brisbois, 2019; Gao
et al., 2020; Gielen et al., 2019; Paladin et al., 2021). Harmadrészt különböző módszerekkel (pl.
biomassza-termelés) táj- és vidékfejlesztési célok elérését is lehetővé teszik (Afsharzade et al., 2016;
Benedek et al., 2018; Koncz - Nagyné Demeter, 2015; Krishan - Suhag, 2019; Michalkó et al., 2017;
Woch et al., 2017).
Az elmúlt időszakban a Magyarországon megvalósított beruházások igen jelentős része az Európai
Uniós támogatások révén valósult meg, és ennek következtében a kutatók nagy figyelmet szenteltek
ezen pénzösszegek térbeli jellegzetességeinek a feltárására, amely elemzések több területre is
kiterjedtek. A 2004 és 2015 közötti időszakban az összes uniós támogatás megoszlását elemző kutatás
(Hajnal – Medve-Bálint, 2016) eredményei helyi szinten a gazdagabb, gazdaságilag és a civil
szerveződések területén aktívabb, népesebb települések előnyét mutatták ki. A szerzők véleménye
szerint megyei szinten bizonyos kompenzáció figyelhető meg: a megyei GDP értéke negatív, míg a
munkanélküliség pozitív előjelű összefüggést jelzett az egy főre jutó támogatások értékével. Az egyes
operatív programok közötti különbségekre mutatott rá az encsi járásban elvégzett kutatás (Nemes et
al., 2017), amely szerint a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok (2007-2013 – GVOP, 20142020 – GOP) a járásközpontba és a járás déli részén elhelyezkedő, már eleve nagyobb gazdasági
potenciállal rendelkező településekre, a környezetvédelmi pályázatok (KEOP) pedig a járásközpontba
koncentrálódnak, míg a többi operatív program esetében sokkal egyenletesebb területi eloszlás volt
megfigyelhető.
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A turizmus területén a legfontosabb befolyásoló tényezőnek az adott térség turisztikai potenciálja és
kisebb mértékben a társadalmi-gazdasági fejlettség szintje tekinthető (Gyurkó, 2020), és a legjobb
értékekkel az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli és Balaton környéki megyék rendelkeztek. A
munkaerőpiaci integrálódást segítő Európai Uniós támogatással megvalósuló képzések területiségét
tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiemelkedő volt a megyeszékhelyt is magában foglaló
Miskolci járás, valamint a tőle nyugatra elhelyezkedő járások szerepe (Hajdú, 2021). A
mezőgazdaságban jelentős szeletét alkotó szőlészet-borászat ágazatba érkezett Európai Uniós források
esetében zonális, a társadalomba jól beágyazódó, illetve lokális, mikroszinten jelentkező támogatások
megkülönböztetését lehet megfigyelni (Járdány, 2021). Az előbbi elsősorban a Tokaji és az Egri
borvidékre, valamint a Balatoni borrégió északi részére voltak jellemzők, míg az utóbbi domináltak
többek között a Dél-Dunántúlon, a Mátrai és a Kunsági borvidéken.
A jelen tanulmány témájához legközelebb álló kutatás, az Európai Uniós támogatással a 2007-2013
közötti költségvetési időszakban megvalósult, megújuló energiaforrások felhasználását támogató
források egész országra kiterjedő elemzése (Czimre et al., 2019) eredményeire támaszkodva több
fontos következtetés is levonható. Egyrészt a fejletlenebb térségek (megyék) nagyobb pályázati
aktivitást mutattak fel, a pályázati sikeresség tekintetében ugyanakkor a fejlettebb megyék
rendelkeztek magasabb értékekkel. Másrészt a nyertes pályázatok esetében az adott területi egység
(járások) fejlettsége és (települések) nagysága hatással volt a pályázatok átlagos nagyságára: a
fejlettségi szint növekedésével csökkent, míg a településnagyság növekedésével pedig emelkedett a
projektek átlagos nagysága.
A fentiek szellemében a tanulmány célja annak elemzése, milyen térbeli sajátosságai vannak a
megújuló energiaforrások felhasználását segítő Európai Uniós támogatásoknak Magyarország egyik
NUTS2 szintű régiójában, az Észak-Alföldi régióban. A téma fontosságát az adja, hogy – mint
korábbiakban már utaltunk rá – az elmúlt időszakban a Magyarországon megvalósult nagyobb összegű
beruházások igen jelentős része uniós forrás felhasználásával valósult meg, és ez érvényes volt a
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre is. A probléma különösen élesen vetődik fel a
GDP/fő mutató alapján Magyarország legfejletlenebb térségének tekinthető Észak-Alföldi régióban,
ahol a helyi szereplőknek csak korlátozottan állnak rendelkezésükre anyagi erőforrások az ilyen
jellegű beruházások önerőből történő megvalósítására. Ennek szellemében a tanulmány – igazodva a
hazai szakirodalom által is tárgyalt felvetésekhez – az alábbi kérdésekre keresi a választ:
- melyek azok társadalmi-gazdasági és politikai (közigazgatási) tényezők, amelyek befolyásolják a
támogatások térbeli eloszlását;
- milyen különbségek figyelhetők meg az egyes operatív programok között.

1. Anyag és módszer
A kutatás a palyazat.gov.hu honlapon elérhető információkra támaszkodott, amelyek pályázati
konstrukciókként tartalmazták az egyes projektek és pályázók nevét, a megvalósítás helyszínét és az
Európai Uniós támogatás összegét (a kutatás során csak ezt az értéket, vagyis a megítélt támogatás
nagyságát vettem figyelembe). A 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban
alapvetően két operatív programból kerültek finanszírozásra a megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos pályázatok. Egyrészt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programot
(későbbiekben KEHOP) kell megemlíteni, amelynek 5. prioritási tengelye (Energiahatékonyság
növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) foglalkozott ezzel a témakörrel. A másik forrást a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (későbbiekben TOP) jelentette, amely esetében a 3.
prioritási tengely (Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken), valamint a megyei jogú városokra vonatkozó 6. prioritási tengely (Fenntartható
városfejlesztés a megyei jogú városokban) keretében hirdettek meg ezt a célt szolgáló pályázati
konstrukciókat (1. táblázat). A három prioritási tengelybe tartozó pályázati lehetőségek között jelentős
különbségnek lehetett tekinteni, hogy az elsőre az egész országból érkezhettek pályázatok, a második
esetében az egyes megyéknek (így a vizsgált három megyének) is saját kerete volt, amelyre csak abból
a területi egységből pályázhattak, míg a harmadik esetében az érintett három település (Debrecen,
Nyíregyháza és Szolnok) helyi önkormányzata adhatott be pályázatot. Emellett a Környezeti és
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Energiahatékonysági Operatív Program esetében költségvetési intézmények, egyházak és
vállalkozások adhattak be a pályázatokat, míg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnál
helyi önkormányzatok voltak a pályázók.
1. táblázat: A vizsgálat során figyelembe vett pályázati konstrukciók
Table 1: Tender constructions taken into account in the analysis

a
pályázati a pályázati konstrukció neve
konstrukció száma
KEHOP-5.1.1.
Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített
teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével
KEHOP-5.1.2.
Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített
teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek
telepítésével
KEHOP-5.2.10.
Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései
KEHOP-5.2.11.
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére
KEHOP-5.2.13.
Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára
KEHOP-5.2.2.
Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései
KEHOP-5.2.3.
Egyházak
épületenergetikai
fejlesztései
megújuló
energiaforrás
hasznosításának lehetőségével
KEHOP-5.2.5.
Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel
KEHOP-5.3.2.
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP-3.2.1.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.2.
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében
TOP-6.5.1.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Forrás: palyazat.gov.hu

A pályázati konstrukciók egy része (az 1. táblázatban ezek dőlt betűvel vannak jelölve) esetében
problémát jelentett, hogy azok keretében a megújuló energiaforrások alkalmazását elősegítő
beruházások mellett egyéb energetikai jellegű fejlesztéseket (pl. hőszigetelés, nyílászáró-csere) is
támogattak. Az érintett pályázatok nyilvános adatlapját átvizsgálva ugyanakkor meg lehetett állapítani,
hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások (döntő mértékben a napenergia
használatának a támogatása) igen fontos alkotóelemeik voltak, ezért az elemzés során ezeket is
figyelembe vettük.
A településekre és járásokra vonatkozó információkat az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisából gyűjtöttük ki.

2. Eredmények és következtetések
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok Észak-Alföldi régióbeli általános helyzetét
vizsgálva (2. táblázat) megállapítható, hogy összesen 403 pályázat valósult meg, amelyek révén több
mint 70 milliárd Ft támogatás érkezett a térségbe. A pályázatok döntő része (több mint 80%-a) a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg (ezen belül is a legfontosabb
szerepet az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” konstrukció játszotta), és a
támogatások nagyobbik fele (61,3%-a) is ehhez kötődött.
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2. táblázat: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok általános jellegzetességei az Észak-Alföldi
régióban a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban
Table 2: General characteristics of tenders related to renewable energy sources in the Northern Great Plain
region during the 2014-2020 European Union budget period

pályázati
konstrukció
KEHOP-5.1.1.
KEHOP-5.1.2.
KEHOP-5.2.10.
KEHOP-5.2.11.
KEHOP-5.2.13.
KEHOP-5.2.2.
KEHOP-5.2.3.
KEHOP-5.2.5.
KEHOP-5.3.2.
KEHOP összesen
TOP-3.2.1.
TOP-3.2.2.
TOP-6.5.1.
TOP összesen

nyertes pályázatok
száma (db)
0
1
14
20
11
20
20
2
2
90
253
19
41
313

összes támogatás
(millió Ft)
0
2.100,0
1.752,1
3.601,3
2.341,6
12.498,9
3.650,0
1.450,0
468,8
27.862,7
25.383,7
4.886,9
13.851,4
44.122,0

átlagos projektnagyság
(millió Ft/projekt)
0
2.100,0
125,2
180,1
212,9
624,9
182,5
725,0
234,4
309,6
100,3
257,2
337,8
141,0

Forrás: palyazat.gov.hu alapján saját szerkesztés

A pályázatok térbeliségének vizsgálata során az első körben a régió és az azt alkotó megyék országon
belüli helyzetét vizsgáltuk (3. táblázat), és ennek keretében azt elemeztük, mennyire volt aktívak és
eredményesek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programom keretében meghirdetett
pályázati konstrukciók vonatkozásában (ezen operatív program esetében „országos” verseny volt és
ennek következtében fontos a régió helyzetének a feltárása).
3. táblázat: Az Észak-Alföldi régió és az azt alkotó megyék helyzete a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programom belül a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban (2017. január 1-i
állandó népességgel számolva)
Table 3: Situation of the Northern Great Plain region and its constituting counties within the Environment and
Energy Efficiency Operational Programme during the 2014-2020 European Union budgetary period (calculated
with the number of population of 1 January 2017 as a permanent value)

A (db)
B (%)
C (%)
D (millió Ft)

Hajdú-Bihar
megye
8,05
61,4
48,0
219,1

Jász-NagykunSzolnok megye
10,11
53,8
35,0
247,1

Szabolcs-SzatmárBereg megye
9,05
79,2
66,5
399,0

Észak-Alföldi
Régió
8,96
66,2
53,2
309,6

Magyarország
8,53
61,4
70,9
471,1

A – a 100.000 főre jutó beadott pályázatok száma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) esetében, B – pályázati eredményesség (nyertes pályázatok száma/beadott pályázatok száma; %) a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) esetében, C – pályázati eredményesség (elnyert
összeg/igényelt összeg; %) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) esetében, D –
átlagos projekt-nagyság (millió Ft)
Forrás: palyazat.gov.hu és a teir.hu alapján saját számítás

A pályázati aktívitás vonatkozásában megállapítható, hogy a régióból relatíve (100.000 főre vetítve)
több pályázat érkezett, mint országos szinten, és hasonló pozitív (az országos átlagnál jobb érték) tény
figyelhető meg az elnyert pályázatok arányát tekintve is. Pénzügyi vonatkozásban (elnyert
összeg/igényelt összeg, átlagos projektnagyság) esetében ugyanakkor az Észak-Alföldi régió helyzete
nem tekinthető kedvezőnek: egyrészt a pályázók az igényelt összeg alig több, mint 50%-át nyerték el,
másrészt a megvalósult projektek nagysága is elmaradt az országos átlagtól, és ez a tény igaz volt
63

Régiókutatás Szemle 2021. VI. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/21/2/6
mind a három megyére. Az érintett mutatók döntő részénél Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
rendelkezett a legjobb mutatókkal, amely mögött az a tény állhat, hogy a helyi szereplők – a megye
elmaradottságából fakadó saját erőforrás-hiány miatt – különösen nagy figyelmet fordítottak minél
nagyobb összegű források megszerzésére.
Az elemzés következő szintjét a járások jelentették, amelyek esetében elősorban azt vizsgáltuk,
hogyan befolyásolja a társadalmi-gazdasági fejlettség a nyertes pályázatok jellegzetességeit (4.
táblázat). A 4. táblázat adatai meggyőzően mutatják, hogy a fejletlenebb térségekbe relatíve (egy
állandó lakosra számítva) nagyobb támogatás érkezett, amely arra utal, amely tény – a projektek révén
keletkező energia-megtakarításkövetkeztében – jelentős segítséget jelentett a helyi szereplők számára.
A projektek átlagos nagyságát tekintve ugyanakkor nem figyelhető meg egyértelmű tendencia: magas,
illetve alacsony értékek is jellemzőek mind a fejlett, mind pedig a fejletlen járásokra.
4. táblázat: A megújuló energiaforrások elterjedését szolgáló nyertes pályázatok jellegzetességei a
járások fejlettségének a függvényében a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban az Észak-Alföldi
régióban
Table 4 Characteristics of the winning applications related to renewable energy sources based on the
development level of the districts in the 2014-2020 budgetary period in the Northern Great Plain region
első hatod
második hatod
harmadik hatod
negyedik hatod
ötödik hatod
hatodik hatod

A
30.674
34.168
25.931
26.533
24.439
15.944

B
99,48
149,09
93,98
112,76
127,04
108,81

A – egy lakosra jutó pályázati összeg (Ft), B – a pályázatok átlagos nagysága (millió Ft/db)
első hatod – legfejletlenebb járások, hatodik hatod – legfejlettebb járások
Forrás: palyazat.gov.hu alapján saját szerkesztés, 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet a kedvezményezett
járások besorolásáról

A települések helyzetének elemzése során két témakörre koncentráltunk, vizsgáltuk a településnagyság
és a közigazgatási szerepkör befolyásoló szerepét. A településnagyság esetében igen jelentős
különbségek figyelhetők meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (5. táblázat) és a
Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program (6. táblázat) között. Az előző esetében (az 5.
táblázat nem tartalmazza a megyeszékhelyek adatait, mivel azok előre meghatározott támogatási
összegben részesültek) az adatokból két fontos következtetés vonható le. Egyrészt a kisebb (elsősorban
a 2.000 főnél alacsonyabb lakosságszámú) települések a támogatásokból nagyobb arányban
részesültek, mint az állandó népességből való részesedésük, míg a nagyobb (főleg az a 10.000 főnél
népesebb) települések esetében fordított volt a helyzet. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az
érintett jellegű fejlesztések megyén belüli „elosztása” során igyekeztek minél több települést bevonni,
és ezen pályázatok potenciális „célterületei”, az önkormányzati épületek, minden településen
rendelkezésre álltak. Másrészt az egy projektre jutó támogatások nagyságát tekintve a
településnagyság növekedésével a támogatás nagysága is emelkedik, amely arra vezethető vissza,
hogy a népesebb településeken elhelyezkedő épületek nagyobb méretűek/alapterületűek, és ezért
korszerűsítésük is többe kerül. A három megye adatait elemezve a legnagyobb eltérés SzabolcsSzatmár-Bereg megye esetében figyelhető meg (a támogatásokból a legkisebb települések magas, míg
a legnagyobb települések alacsony értéke), amely alapvetően a megye településhálózati sajátosságával
magyarázhatók: az összes település több mint 1/3-ának (37,1%-a) alacsonyabb a lakosságszáma, mint
1.000 fő.
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5. táblázat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív programból finanszírozott pályázatok jellegzetességei az
Észak-Alföldi régióban a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban a különböző
lakosságszámú településeken (2017. január 1-i állandó népességgel számolva)
Table 5: Characteristics of the applications financed by the Regional and Settlement Development Operational
Programme in the Northern Great Plain region during the 2014-2020 budgetary period by settlements of
varying population

megye
HajdúBihar
megye
JászNagykun
Szolnok
megye
SzabolcsSzatmárBereg
megye
ÉszakAlföldi
régió

lakosságszám
kevesebb, mint 1.000 fő
1.000-2.000 fő
2.000-5.000 fő
5.000-10.000 fő
10.000 főnél több
kevesebb, mint 1.000 fő
1.000-2.000 fő
2.000-5.000 fő
5.000-10.000 fő
10.000 főnél több
kevesebb, mint 1.000 fő
1.000-2.000 fő
2.000-5.000 fő
5.000-10.000 fő
10.000 főnél több
kevesebb, mint 1.000 fő
1.000-2.000 fő
2.000-5.000 fő
5.000-10.000 fő
10.000 főnél több

A
5,3
9,3
26,9
26,0
32,5
9,8
23,2
16,1
22,7
28,2
15,0
23,4
33,2
19,4
9,0
11,1
19,8
26,7
21,9
20,5

B
3,5
7,8
20,8
24,9
43,0
2,4
10,5
20,7
28,5
37,9
10,6
21,5
34,9
17,4
15,6
6,1
14,2
26,6
22,8
30,3

C
79,3
99,6
134,1
215,6
168,9
60,5
74,2
81,9
93,3
162,3
72,6
86,3
110,9
209,2
213,0
69,7
83,1
108,9
153,9
180,6

A – a támogatásokból való részesedés (%), B – az állandó népességből való részesedés (%), C – az egy projektre
jutó támogatás nagysága (millió Ft)
Forrás: palyazat.gov.hu és a teir.hu alapján saját számítás

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program esetében eltérő folyamatok figyelhetők meg
(6. táblázat).
6. táblázat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programból finanszírozott pályázatok
jellegzetességei az Észak-Alföldi régióban a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban a
különböző nagyságú településeken (2017. január 1-i állandó népességgel számolva)
Table 6: Characteristics of the applications financed by the Environment and Energy Efficiency Operational
Programme in the Northern Great Plain region during the 2014-2020 budgetary period by settlements of
varying population

lakosságszám

kevesebb, mint
1.000 fő
1.000-2.000 fő
2.000-5.000 fő
5.000-10.000 fő
10.000 főnél több
megyeszékhely

Hajdú-Bihar
megye
A
B
0,0
2,2

Jász-NagykunSzolnok megye
A
B
0,0
1,9

0,0
0,0
7,8
14,9
77,3

0,0
3,4
7,6
34,6
54,4

4,9
13,0
15,6
27,0
37,3

8,5
16,9
23,2
30,9
18,6

Szabolcs-SzatmárBereg megye
A
B
0,0
8,4
7,7
10,1
13,2
31,5
37,5

17,1
27,8
13,8
12,5
20,5

A – a támogatásokból való részesedés (%), B – az állandó népességből való részesedés (%),
Forrás: palyazat.gov.hu és a teir.hu alapján saját számítás
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Észak-Alföldi
régió
A
B
0,0
4,5
4,7
6,7
11,0
28,6
49,1

10,5
19,7
16,8
22,4
26,1
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Egyrészt a kisebb településeken alig valósultak meg ilyen jellegű fejlesztések, míg ezzel a szemben a
nagyobb lakosságszámú települések, és különösen a megyeszékhelyek részesedése átlagon felülinek
tekinthető. Ennek hátterében elsősorban az állt, a KEHOP-pályázatok keretében elsősorban olyan
épületekkel (pl. kormányhivatalok, közép- és felsőoktatási intézmények, kórházak,
rendőrkapitányságok) kapcsolatos beruházásokat támogatták, amelyek döntő mértékben a nagyobb
lakosságszámú településeken találhatók.
A közigazgatási jogállás esetében a legfontosabb kérdés az volt, hogyan befolyásolja a támogatások
megoszlását az érintett települések járásközponti szerepköre. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program esetében (7. táblázat) továbbra is megfigyelhető a területi decentralizációra való
törekvés: régiós szinten a járásközpontok támogatásokból való részesedése alacsonyabb, mint az
állandó népességből való arányuk. A megyék helyzetét vizsgálva a különbség a legnagyobb JászNagykun-Szolnok megye esetében, ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyénél a támogatások
vonatkozásában már a járásközpontok kiemelt kezelése állapítható meg.
7. táblázat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott pályázatok jellegzetességei az
Észak-Alföldi régióban a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban a különböző jogállású
településeken (a táblázat nem tartalmazza a megyeszékhelyek adatait)
Table 7: Characteristics of the applications financed by the Regional and Settlement Development Operational
Programme in the Northern Great Plain region during the 2014-2020 budgetary period by settlements of
varying administrative status (the data of county seats is not included)

járásközpontok
egyéb települések

Hajdú-Bihar
megye
A
B
35,2
43,8
64,8
56,2

Jász-NagykunSzolnok megye
A
B
28,2
38,8
71,8
61,2

Szabolcs-SzatmárBereg megye
A
B
27,7
23,2
72,3
76,8

Észak-Alföldi
régió
A
B
29,7
33,8
70,3
66,2

A – a támogatásokból való részesedés (%), B – az állandó népességből való részesedés (%),
Forrás: palyazat.gov.hu és a teir.hu alapján saját számítás

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (8. táblázat) esetében rendkívül erős
koncentráció tapasztalható: a támogatások csaknem 90%-a érkezett a járásközpontokba, miközben az
érintett települések a régió lakosságának alig több 50%-át tömörítik. Ennek hátterében az a korábban
már ismertetett tény áll, hogy az fejlesztésekkel érintett épületek (pl. középiskola, kórház,
rendőrkapitányság épülete) döntő része olyan központi funkciót biztosít, amelyek a járásközpontokba
tömörülnek.
8. táblázat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból finanszírozott pályázatok
jellegzetességei az Észak-Alföldi régióban a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési periódusban a
különböző jogállású településeken
Table 8: Characteristics of the applications financed by the Regional and Settlement Development Operational
Programme in the Northern Great Plain region during the 2014-2020 budgetary period by settlements of
varying administrative status

járásközpontok
egyéb települések

Hajdú-Bihar
megye
A
B
94,9
64,8
5,1
35,2

Jász-NagykunSzolnok megye
A
B
94,1
50,2
5,9
49,8

Szabolcs-SzatmárBereg megye
A
B
84,4
38,9
15,6
61,1

Észak-Alföldi
régió
A
B
88,4
51,1
11,6
48,9

A – a támogatásokból való részesedés (%), B – az állandó népességből való részesedés (%),
Forrás: palyazat.gov.hu és a teir.hu alapján saját számítás

Összefoglalás és javaslatok
A tanulmány legfontosabb megállapításait az alábbiakban lehet összefoglalni. A 2014-2020 közötti
költségvetési periódusban – hasonlóan az ország viszonyokhoz – az Észak-Alföldi régióban is jelentős
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összegű Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre a megújuló energiaforrások felhasználásának
elterjesztése céljából. A támogatások területi megoszlását ugyanakkor több tényező is befolyásolta.
Egyrészt az egyes területi egységek társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjét kell megemlíteni,
amelynek a hatása két területen is megfigyelhető volt. Makrotérségi szinten említhető meg a
fejletlenebb területi egységek nagyobb pályázati aktivitása (Észak-Alföldi régió), a jobb pályázati
eredményesség és a nagyobb átlagos projekt-nagyság (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Mikroszinten
(járás szintje) elsősorban azt lehet kiemelni, hogy a fejletlenebb térségekbe relatíve (egy állandó
lakosra számítva) nagyobb összegű támogatás érkezett, és mivel ezen pályázatok finanszírozása a
legtöbb esetben 100%-os volt, ez nagyobb beruházás is jelentett.
A második fontos tényezőnek az egyes települések népességszámát lehetett tekinteni. amely esetében
ugyanakkor már különbség figyelhető meg a két operatív program között. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív program esetében a kisebb (2.000 fő alatti) települések kedvező helyzete
figyelhető meg (magasabb a támogatásokból való részesedésük, mint az állandó népességből való
részesedésük), míg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programnál fordított a helyzet.
Harmadrészt hatással volt a támogatások térbeli eloszlására a települések közigazgatási szerepe is,
ugyanakkor itt is jelentkezett különbség a két operatív program között. A Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programból finanszírozott beruházások esetében a járásközpontok
felülreprezentáltsága volt jellemző, míg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnál nem
lehetett ilyen tendenciát megfigyelni.
Az eltérő ágazatok miatt igen nehéz a kutatás eredményeit a korábban elvégzett, és a „Bevezetés,
témafelvetés” alfejezetben ismertetett vizsgálatok következtetéseivel összehasonlítani. Az egész
országra kiterjedő elemzés (Hajnal – Medve-Bálint, 2016) fontosabb megállapításaival (pl. a
gazdagabb és népesebb települések kedvezőbb helyzete) való ellentét minden valószínűség szerint arra
vezethető vissza, hogy az érintett tanulmány az összes operatív program keretében érkezett forrásokkal
foglalkozott, míg a jelen kutatás középpontjában egy szűkebb, speciálisabb sajátoságokkal rendelkező
terület állt (pl. helyi önkormányzatok fontos szerepe a pályázatok esetében, több konstrukciónál
100%-os finanszírozás). Vizsgálatunk ugyanakkor megerősítette az encsi járásban végzett kutatás
(Nemes et al., 2017), azon következtetését, hogy a környezetvédelemmel és az energiával foglalkozó
pályázatok esetében a járásközpontok preferáltsága figyelhető meg. A megújuló energiaforrások
felhasználását támogató pályázatok térbeliség elemző tanulmány (Czimre et al., 2019) azon
következtetését is megerősítette kutatásunk, hogy a településnagyság növekedésével emelkedett az egy
pályázatra jutó összeg.
A kutatás eredményekre támaszkodva alapvetően az a javaslat fogalmazható meg, hogy a
későbbiekben is törekedni kell arra, hogy gazdasági-társadalmi szempontból elmaradottabb járások,
illetve kisebb települések esetében olyan pályázati kiírások jelenjenek meg, amelyek lehetővé teszik
azt, hogy az ő körükben az átlagosnál nagyobb mértékben valósuljanak meg ilyen jellegű fejlesztések.
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Absztrakt
A mezőgazdaságban fontos szerepet töltenek be a családi gazdaságok. Ez egy olyan gazdálkodási forma, ahol a
megszerzett tudás és a gazdaság vagyona akár több generáción keresztül is képes a családon belül maradni. Ezért
is lehet, hogy a generációváltás kérdése egyre inkább előtérbe kerül napjainkban. Az utódlás azonban számos
akadályba ütközhet. A gazdaságátadás egyik legnagyobb nehézsége lehet, ha a családi gazdaság nem rendelkezik
olyan utóddal, aki tovább vihetné a családi hagyományokat. A gyakorlatban az tapasztalható, hogy az állam és az
európai unió is megpróbálja ösztönözni a fiatal gazdálkodókat a mezőgazdasági tevékenység végzésére, ennek
ellenére mégsem mondható túl népszerűnek. A felmérésünkben arra kerestük a választ, hogy mekkora a
pszichológiai értelemben vett nyomás az utódokon a családi gazdaságuk átvételére, és ez a nyomás mennyire függ
a gazdaság méretétől és az utód generációjától. A kérdőíves felmérést olyan családi gazdaságokkal végeztük el
Karcagon, ahol aktuális az utódlás kérdése. A vizsgálat eredményei a megkérdezett gazdálkodók válaszai alapján
azt mutatják, hogy az utódok nem érzik tehernek a gazdaság átvételét, sokkal inkább büszkék arra, hogy tovább
vihetik családi hagyományaikat.
Kulcsszavak: utódlás, nyomás, családi gazdálkodók, Karcag
JEL Kód: Z00
Abstract
Family farms have an important role in agriculture. It is a form of farming where the family can keep the acquired
competence and wealth of the farm for several generations.Therefore the issue of generational change is becoming
more and more important nowadays. However, generational changing can face a number of obstacles. One of the
major obstacles to farm transfer can be if the family farm does not have a successor, who could carry on the family
traditions. In practice, the State and the European Union too try to encourage young farmers to continue
agricultural activity, but this is not too popular. In our survey, we were looking for the answer to how much
psychological pressure there is on successors to take over their family farm, and how much this pressure depends
on the size of the farm and the generation of successors. We conducted the questionnaire survey with family farms
in Karcag where the issue of succession is actual. The results of the study based on the responses of the farmers
surveyed, show that the successors do not feel the pressure of taking over the farm, but are rather proud to be able
to continue on their family traditions.
Keywords: generational change, pressure, family farmers, Karcag
JEL: Z00
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Bevezetés, témafelvetés
A családi gazdaság átvétele az utódok számára egyaránt jelenthet lehetőséget és terhet is. A családi
gazdaság egy ígéretes karrier felépítését teszi lehetővé, azonban nem feltétlenül biztos, hogy a
legvonzóbb azon utódok számára, akik feltétlen stabilitásra törekszenek (Bogáth, 2016). Royer et al.
(2008) kutatásai alapján azok az utódok nagyobb valószínűséggel tervezik a családi gazdaság
folytatását, akiknél a szülők nagyobb gazdaságot birtokolnak. Ezért H1a hipotézisben azt feltételeztük,
hogy minél nagyobb a családi gazdaság, annál nagyobb a pszichológiai nyomás az utódon az átvételre.
A gazdaság átvétele akkor is vonzó lehet az utódok számára, ha a család tudásbázisa értékes és mérete
jelentős (Huang, 1999) vagy ha a gazdaság több generációs (Wiklung et al. 2013). Úgy gondoljuk, hogy
ezek a feltevések a gyakorlatban is megállják a helyüket, ezért H1b hipotézisben azt feltételeztük, hogy
minél több generációs a családi gazdaság, annál nagyobb a pszichológiai nyomás az utódon az átvételre.
Leach (2007) véleménye alapján minden esetben megjelenik a szülői nyomás a családi vállalkozáshoz
való csatlakozásra, amely lehet kifinomult vagy erőteljes is. Ez az utódok számára hatalmas érzelmi
dilemmát okozhat (Csákné, 2012). A családi gazdasághoz való csatlakozásnak vagy annak
elutasításának a legfőbb motivációit többen is vizsgálták (Reisinger, 2013; Stavrou, 1999).
Generációváltás témakörében a hazai felsőoktatási hallgatók között készült 2012-ben egy felmérés a
GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) kutatás keretében, mely arra
vonatkozott, hogy a fiatalok mennyire tekintik potenciális lehetőségnek a családi vállalkozásuk átvételét
a saját vállalkozás alapításával, vagy az alkalmazotti léttel szemben. A kutatás során arra jutottak, hogy
a megkérdezett hallgatók csak nagyon kis arányban tervezik a családi vállalkozás folytatását közvetlenül
vagy öt évvel tanulmányaik befejezése után (Reisinger, 2013). Ugyan a felmérés nemcsak családi
gazdaságokra vonatkozik, ennek ellenére fontosnak tartottuk megemlíteni, mivel környezetünkben is
számos olyan potenciális utód van, akik ugyan rendelkeznek szakirányú végzettséggel a gazdaságuk
átvételéhez, azonban tanulmányaik befejezését követően mégsem veszik át a családi gazdaságot.
Reisinger-Kovács (2013) arra keresték a választ, hogy a fiatalok döntésére mi volt nagyobb hatással a
gazdaságátadással kapcsolatosan: a család vagy a felsőoktatási intézményben tanultak. Az elemzések
alapján arra a jutottak, hogy a családi háttér a meghatározóbb. Stavrou (1999) úgy véli a gazdálkodás
folytatásának a szándéka leginkább annál az utódnál jelenik meg, aki rendelkezik a gazdaság bővítésére
vonatkozó tervekkel, valamint esélyt lát arra, hogy átvegye a tevékenységek irányítását. Továbbá arra
jellemző még, aki függetlenségre vágyik, vagyis a saját főnöke szeretne lenni. Úgy gondolja a gazdaság
átvételének elutasítása mögött valószínűleg az alábbi indokok állhatnak: előnyösebb feltételeket kínáló
munkalehetőséget talál (több pénz, nagyobb biztonság); saját vállalkozás beindítását tervezi; saját
tanulmányokkal kapcsolatos céljait kívánja követni; szüksége van saját identitásának megőrzésére;
teljesen másfajta jövőt tervez magának (Stavrou, 1999; Csákné, 2012). A gyakorlatban azt tapasztaljuk,
hogy az átvételhez való hozzáállás idővel változhat. Számos esetben megfigyelhető, hogy a lehetséges
utód csak más munkahelyen való tapasztalatok megszerzését követően tér vissza a családi gazdaságba.
Ez történhet tervezett és nem tervezett módon egyaránt, a szülők támogatásával vagy anélkül.

1. Az utódlás során felmerülő problémák
Utódlás alatt alapvetően azt a folyamatot értjük, amikor a tulajdon és az ellenőrzés is átadásra kerül
egyik generációról a másikra. Ez magában foglalja a pénzügyi, jogi, továbbá a pszichológiai, érzelmi és
társadalmi tényezőket is. Az utódlás során érdekkonfliktusok léphetnek fel, mely esetben a résztvevők
nem tudnak olyan döntést hozni, amely mind az előd, mind pedig az utód igényeinek megfelelő lenne
(Kovács, 2020).
Az érdekkonfliktusok két fajtája ismert az ügynökelmélet és a gondoskodáselmélet (Chrisman et al.,
2004, 2007). Az ügynökségelmélet (agency theory) lényege Jensen-Meckling (1976) szerint, hogy az
érdekek már meglevő konfliktusait emeli ki és azt feltételezi, hogy minden szereplő a saját önérdekét
szolgálja (ezzel maximalizálva egyéni hasznukat). A gondoskodáselmélet (stewardship theory) rávilágít
arra, hogy az érdekek esetlegesen összeegyeztethetők és azt feltételezi, hogy az önmegvalósító szereplők
motivációja túlmutat az énközpontúságon (Corbetta-Salvato, 2004; Davis et al., 1997). Úgy véljük,
hogy egy jól működő családi gazdaságban inkább a második hozzáállás a jellemző, hiszen a hosszú távú
fenntarthatósághoz elengedhetetlen a saját érdekek alárendelése a gazdaság érdekének.
Meier-Schier (2016) szerint az egyik alapkonfliktus az egymással szembenálló rendszerek, vagyis a
család és a gazdaság értékrendjéből ered. Míg a gazdaság célja a profit maximalizálása, addig a család
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sokkal inkább fogyasztásorientált, itt a legfőbb érték a szeretet. A gazdaság hierarchiáját a születési
sorrend meghatározza, a kapcsolatok pedig a bizalmon alapulnak. Véleményünk szerint ez esetben a
legnagyobb gondot az okozhatja, hogy nehéz külön választani a saját és a gazdaság vagyonának
fogalmát.
A konfliktusok között a leggyakrabban az apa-fiú konfliktus és a testvérek között rivalizálás jelenik
meg. Az apa-fiú közti konfliktus leginkább a generációs különbségeknek tudható be. Ekkor sem az előd,
sem pedig az utód nincs könnyű helyzetben (Kovács, 2020). Leach (2007) szerint azonban az átadó
számára mégis szerencsésebb a helyzet, mivel ő birtokolja a gazdaság tulajdonát és irányítását. Kazmi
(1999) szerint viszont az átvevők vannak kedvezőbb helyzetben, mivel a szükséges tőke és struktúra, az
emberi erőforrás, valamint a piaci jelenlét az előző generációnak köszönhetően már a rendelkezésükre
áll.
Megállapítható tehát, hogy a családon belüli utódlást számos tényező akadályozhatja, mint például az
utód hiánya a családon belül; az életkori különbségek (túl idős az előd, túl fiatal az utód); a nemi
preferencia (lány utód hátrányos kezelése); vagy ha az utódok saját útjukat szeretnék járni (Kása et al.,
2018; Noszkay, 2017; Mosolygó et al., 2018), önállóságra vágynak. További akadály lehet, ha az előd
nem akarja átadni a hatalmat, amely indokolható a bizalomhiánnyal az utód felé. Ezáltal az utód csak a
„választás illúzióját” kapja meg és csak pszichológiai nyomás hatására veszi át a gazdaságot (Mosolygó
et al., 2018). Negatívan befolyásolja a generációváltást, ha az előd nem tervezi meg időben a folyamatot;
ha a gyermekek negatívan állnak hozzá a gazdasághoz; ha a családi gazdaság nem életképes; továbbá,
ha az öröklés jogi szabályozása, illetve adóvonzatai kivitelezhetetlenné teszik a generációváltást.
Kása et al. (2018) kutatásából kiderült, további konfliktusokhoz vezethetnek a hazai családi
gazdálkodók hiányosságai (menedzsment ismeretek, jogi és pénzügyi ismeretek hiánya, az innovációtól
és az internetes kezelőfelülettől való félelem), a felszínes szakmai tudás, kevés szakmai tapasztalat
(főként az utód esetében), a tudatosság és a kockázatvállalási hajlandóság hiánya.
A generációváltás során számos nehézség felléphet. Az egyik ilyen alapvető gond a kettős vezetés
kialakítása lehet, vagyis, hogy hogyan válasszuk el az átadó és az átvevő szerepét egymástól a
vezetésben (Lansberg, 1999). Ezt tovább nehezíti (a már korábban említett) elődök ragaszkodása
stafétabothoz. Azonban ez nemcsak az átadónak jelent gondot, mivel ezáltal az utódnál egyfajta
megfelelési kényszer jelenhet meg. További nyomást jelenthet az utódon, hogy az előd a gazdaságátadás
előfeltételének érzi az átvevő szakmai tanulmányainak elvégzését. Ez azonban akár pozitív is lehet,
mivel számos kutatás alátámasztotta, hogy a legtöbb magyar vállalkozás vezetőinek menedzsment
kompetenciái hiányosak. Ezek a hiányosságok azonban megfelelő képzés során az utódok által
pótolhatók. A családi gazdaságok esetében a személyes érdekek közötti határok megtalálása szintén
nehéz (Mosolygó et al., 2018; Noszkay, 2017). Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy a
generációváltás egy igen bonyolult folyamat, melyet számos tényező befolyásolhat és nehezíthet. Ezért
is fontos a folyamat tudatos megtervezése.
A gazdaságátadás megtervezésének első lépése az utód megtalálása családon belül. Kutatások sora
igazolja, hogy az átvevővel kapcsolatos elvárások nem minden esetben tisztázódnak, amely további
problémákhoz vezethet hosszú távon. A legtöbb esetben az utódok belső motivációi sem ismertek
(Mosolygó et al., 2018; Noszkay, 2017). Úgy véljük, hogy a gyakorlatban ez leginkább a kommunikáció
hiányával indokolható. Az átadók sok esetben egyértelműnek veszik azt, hogy utódaik tovább viszik a
családi gazdaságot anélkül, hogy érdeklődnének gyermekeik motivációi és érdeklődési körük iránt.
A tulajdonlás során további gondot okozhat azon utódok kompenzálása, akik nem töltenek be
tulajdonosi posztot a gazdaságban (például, ha az egyik testvér nem szeretne részt venni a gazdaságban).
Ilyenkor a legtöbb esetben az alapító kompenzációként tulajdonrészt ad számára. Abban az esetben
azonban, amennyiben a testvérek tulajdonosként részt vesznek a családi gazdaságban, de a működésben
aktívan nem, fontos, hogy a szavazati jogukkal ne korlátozzák a vezető testvérüket (Mosolygó et al.,
2018; Noszkay, 2017).
Ezeket a gondolatokat Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (továbbiakban: AGRYA) 2017-ben
végzett 180 fős kutatása is alátámasztotta. A kutatás során a generációváltás során felmerülő
nehézségeket vizsgálták. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a válaszadók 86%-a rendelkezik
saját gazdasággal, 38%-a önállóan építette fel gazdaságát, és 48%-a egy már korábban is működő
gazdaságot vett át. A megkérdezett gazdálkodók 14%-a pedig nem rendelkezik önálló gazdasággal
(Agrya, 2017). A megkérdezett gazdák 62%-a családi gazdálkodó vagy őstermelő volt. A gazdálkodók
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6%-a társas vállalkozás képviselt, 32%-uk pedig egyéni vállalkozó volt. A megkérdezett gazdaságok
90%-ában családon belül történt az utódlás, csupán 10%-ukban nem családtagok között történt (Agrya,
2017). A válaszadók a generációváltás során az egyik legnagyobb akadályként említették az
adminisztrációs terheket (pályázatok, támogatások átvállalása, hatósági engedélyek módosítása,
eszközök átírása, stb). A legkevésbé nehezítő körülménynek az átvevő felkészületlenségét tartották
(Agrya, 2017).
A felmérés során a következő problémákat emelték ki:
- Az elődök túlzott ragaszkodása a vezetéshez
- Nehezen kezelhető üzleti partnerkör (pl. vevők, szállítók, finanszírozók), a családi vagyon
megosztása (pl. testvérek között)
- A téma kényessége miatti elkerülése és a gazdálkodók tudatos felkészülésének hiánya (Agrya,
2017).
Egyéb nehezítő körülményként említették, hogy a felsőoktatásban sem tanítják meg egy gazdaság teljes
körű vezetését, így ezt mindenkinek magának kell elsajátítania. Ezen felül veszélybe kerülhet az átadó
megélhetése az utódlást követően, ha bérleményként történik az átadás, kérdésessé válik a rentabilitás
is. Előfordulhat, hogy az előd nem kap hitelt a gazdaság kiváltásához (Agrya, 2017). Ezek kiküszöbölése
érdekében a megkérdezettek 60%-a szívesen venne részt utódlást segítő közös tréningen (Agrya, 2017).
Tehát látható, hogy a korábban (a szakirodalomban) említett problémák valóban megjelennek a
gyakorlatban is. Ezért fontosnak tartottuk megvizsgálni Karcagon is, hiszen ez egy olyan mezőgazdasági
jellegű település, ahol a családi gazdaságok domináns szerepet töltenek be.

2. Anyag és módszerek
A felmérésben egyaránt szerepelt primer és szekunder vizsgálat. Szekunder analízisként hazai és
nemzetközi statisztikai adatbázisok kerültek elemzésre, melynek eredményeire alapozva a primer
vizsgálat során kérdőíveket töltettünk ki olyan karcagi családi gazdálkodókkal, akiknél aktuális téma az
utódlás kérdése. A kérdőívezés során közvetlen adatgyűjtésre törekedtünk, mivel az érintett elődöket és
utódokat egyaránt szerettük volna elérni. A primer kutatás kivitelezésében azonban nehézségeink
adódtak, megvalósítása akadályokba ütközött. A kijárási korlátozások, a karantén és a gazdálkodók
COVID-19 koronavírustól való félelme, elsődlegesen az idősebb korosztály esetén, nagyban
megnehezítette a kivitelezést. A kialakult helyzetre való tekintettel kénytelenek voltunk felfüggeszteni
a személyes megkeresésen alapuló kérdőívezést. Próbáltuk interneten kitöltetni az űrlapot, azonban a
vizsgált minta elérése nehézségekbe ütközött. Többszöri megkeresés dacára is mindössze 36 gazdálkodó
töltötte ki a kérdőívet. Mivel kutatásunkban próbáltunk reprezentativitásra törekedni, így ismét
személyesen folytattuk.
A kérdőív három fő kérdés csoportra osztható, a gazdálkodó saját családi gazdaságára vonatkozó
kérdésekre, a családi gazdaságról szóló és a sikeres utódláshoz szükséges feltételekről szóló kérdésekre,
valamint a gazdálkodóra vonatkozó kérdésekre.
A kérdőív alapját képező minta összeállításában a Nemzeti Agrárkamara és a Karcagi Földhivatal volt
a segítségünkre. Adatbázisuk alapján Karcagon összesen 82 családi gazdaság található, melyek
átlagosan 3 fővel működnek. Azaz megközelítőleg 246 családi gazdálkodó található a településen.
Kutatásunkban végül 143 gazdálkodót sikerült elérni. Ezáltal a minta ugyan nem tekinthető
reprezentatívnak, mégis tükrözheti a karcagi családi gazdaságok valós véleményét az utódlásról, hiszen
a családi gazdálkodók 59%-át sikerült elérni. Jelen tanulmányban alapvetően az utódok (87 fő)
szempontjából szeretnénk bemutatni a generációváltást.
Az elemzés alapját képező modellt EXCEL tábla segítségével készítettük el, az elemzéséhez pedig nem
paraméteres próbákat, kereszttábla elemzést és korrelációkat végeztünk. Több csoport közötti különbség
vizsgálatához medián próbát végeztünk. A vizsgálati tényező medián értékeit két egymástól függetlenül
képzett csoportban a Mann-Whitney próbán keresztül hasonlítottunk össze (Fidy-Makara, 2005). Ha
kettőnél több csoportot vizsgáltunk Kruskal-Wallis elemzésre volt szükség (Leard Statistics, 2016).

3. Eredmények
3.1. Az utódok csoportjának bemutatása
A kérdőívet kitöltő utódok 69,3%-a férfi, 30,7%-a pedig nő volt. A legfiatalabb kitöltő 14 éves, míg a
legidősebb átvevő 60 éves volt, az utódok átlagéletkora 35 év. Ebből is látható, hogy az utódlás több (a
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vizsgált mintában szereplő) gazdaság esetén kitolódott. Az utódok 61,4%-a második vagy harmadik
generációs (34,1%) volt. A kitöltők között egy fő 0. generációt jelölt be, amit 1.generációnak vettünk.
Az első generációs utódok nem a saját családjukon belül vették át a gazdaságot. Az átvevők átlagosan
13 évet töltöttek a gazdaságban. A legrégebb óta gazdálkodó utód 41 évet töltött a gazdaságában.
A megkérdezett utódok főként középiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A középiskolai
végzettségűek aránya 47,7%, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig 33% (1. ábra). A legmagasabb
iskolai végzettségeket tekintve az utódok megelőzik az elődöket középiskolai és felsőfokú végzettségek
arányában, valamint sokkal kevesebb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, mint az
elődök között. Az szakirányú végzettségű utódok aránya 65,6%, azonban az átadókhoz képest jóval
kevesebben végzik főállásban a gazdálkodást (55,6%). Azt feltételezzük, hogy ez azzal is indokolható,
mivel sok családi gazdaságban még az átadó is aktív szerepet tölt be. Ebből kifolyólag az utódok
tarthatnak tőle, hogy nem vehetik majd át a családi gazdaságot teljesen. Így próbálnak több lábon állni.

1.ábra: A kérdőívet kitöltő utódok legmagasabb iskolai végzettsége (N=87, m.e.=%)
Figure 1: The highest level of education of the successors (N=87, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

Ezt követően az utódok motivációit vizsgáltuk a családi gazdaság folytatására. Ekkor több válasz
megadására volt lehetőségük. A továbbiakban Mean-el jelöltük az igenek arányát. Az utódok
legjelentősebb motivációja a gazdálkodás folytatásra a családi hagyományok továbbvitele volt
(Mean=76). Úgy véljük, hogy ez azzal is indokolható, mivel a családi gazdaságok számára fontos a
család és a hagyományok tisztelete. További motivációk voltak az utódok számára a függetlenebb élet
iránti vágy (Mean=58) és a megélhetés biztosítása a saját családjuk számára (Mean=56). Az utódok
motivációit a 2.ábra összesíti.
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2.ábra: A kérdőívet kitöltő utódok motivációi a gazdaság folytatására (N=87, m.e.=átlag)
Figure 2: Motivations of the descendants who completed the questionnaire to continue the family farm (N=87,
u.m.=mean)
Forrás: Saját kutatás, 2021

A legtöbb családi gazdaságot (85,23%) közvetlenül a szülőktől, 3,4%-ukat a nagyszülőktől veszik át az
utódok. A megkérdezett utódok 10,23%-a nem családon belül veszi át a gazdaságot. Tehát a közvetlen
családtagtól való átvétel a jellemző. Ennek eloszlását a 3.ábra szemlélteti.

1,14%

10,23%

3,40%
Szülőtől veszi át
Nagyszülőtől veszi át
Egyéb családtagtól veszi át
85,23%

Nem családon belül veszi át

3.ábra: A gazdaságok átadói (N=87, m.e.=%)
Figure 3:The transferors of family farms (N=87, u.m.= %)
Forrás: Saját kutatás, 2021

A megkérdezett utódok 87,5%-a már jelenleg is a gazdaságban dolgozik és tulajdonrésszel is
rendelkezik. A vezetői feladatokat viszont csak a vizsgált mintában szereplő utódok 11,4%-a látja el
egyedül. Az utódok 58%-a az elődjével közösen látja el a vezetői feladatokat, 10%-ban az előd
társvezetővel és 20,5%-ban egyedül az előd vezeti a gazdaságot. Ez az arány is az elődök jelentőségét
mutatja a gazdaság vezetésében.
Ehhez szorosan kapcsolódik az utódlás szakasza, melyet a 4.ábra szemléltet. Látható, hogy a
megkérdezett családi gazdaságok 47,7%-ában a generációváltás már zajlik, valamint az utód az előddel
közösen látja el a vezetői feladatokat. Az esetek 11,4%-ában az utódlás már megtörtént, azonban az előd
még nem vonult vissza, és csupán 4,5% volt, ahol az előd már vissza is vonult. Azoknál a megkérdezett
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gazdaságoknál, ahol az gazdaságátadás még nem történt meg, a vizsgált minta 27,6%-ában 5-10 éven
belül, 19,5%-ban pedig 10 évnél is később tervezik az átvételt. 1-2 éven belül szintén 19,5% szeretné
átvenni a gazdaságot. Vagyis sok esetben a generációváltás folyamatban van, melynél érthetően közösen
vezetik a gazdaságot. Azonban vannak olyan gazdaságok is, ahol az utódlást követően is az előd kezében
marad az irányítás, amely szintén az átadók szerepének jelentőségét hangsúlyozzák.

4.ábra: A gazdaságátadás szakasza a családi gazdaságokban (N=87, m.e=%)
Figure 4: The phase of farm transfer in family farms (N=87, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

Úgy gondoljuk a vezetői felkészítés szakasza jelentősen befolyásolja a gazdaságátadása szakaszát. Amíg
nincs megfelelően felkészítve az átvevő arra, hogy egyedül vezesse a gazdaságot, addig az átadó sem
szívesen adja át a hatalmat. A megkérdezett gazdaságok 40,9%-ában azonban a betanítás már lezajlott,
mégis azt látjuk, hogy az utódok mindössze 11,5% vette már át a gazdaságot vagy tervezi az átvételt a
közeljövőben. A megkérdezett gazdaságok 39,8%-ában már folyamatban van a betanítás és összesen
19,3%-uk csak tervezi ezt. A vezetői felkészítések szakaszait az 5.ábra szemlélteti. Ezzel
összefüggésben az utódok 85,2%-a folytatott célirányos tanulmányokat a gazdaság vezetéséhez. Ez
alapján azt látjuk, hogy a betanítás ellenére is ragaszkodnak az elődök a gazdaság vezetéséhez és a
döntéshozatalhoz.

5.ábra: A vezetői felkészítés szakasza a családi gazdaságokban (N=87, m.e.=%)
Figure 5: The phase of leadership training on family farms (N=87, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021
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A vizsgált mintában szereplő utódok 85,2%-a ugyan részt vehet a döntésekben, ám a beleszólásuk
aránya nem túl magas. Azaz annak ellenére, hogy az átadók a legtöbb esetben kikérik az átvevők
véleményét, nem minden esetben fogadják meg tanácsaikat. Teljes mértékben a megkérdezett utódok
mindössze 13,8%-a vehet részt a döntéshozatalban.
Az utolsó kérdéskörben az utódok véleményét vizsgáltuk a generációváltásról, melyeket a 6.ábra
szemléltet. Itt szintén több válasz megadására volt lehetősége az utódoknak. A legtöbb utód büszke arra,
hogy átveheti családi gazdaságukat (70%) és 63,3%-uk pedig szeretné legalább olyan jól vagy még
jobban tovább vinni azt, mint elődje. Jelentős azoknak az aránya (55,6 %), akik úgy gondolják, hogy az
elődjük nehezen engedi el a hatalmat, ám mindössze 37,8%-uk szerint fogja ez őket akadályozni a
terveik megvalósításában. Mindössze 8,9%-uk éli meg a gazdaság átvételét tehernek, tehát a maradék
91,1% szívesen viszi majd tovább a gazdaságot. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az utódok
többsége lehetőségnek és nem tehernek tartja a gazdaságuk átvételét. Úgy véljük, hogy ez a hozzáállás
nagymértékben elősegíti a sikeres családi gazdaság folytatását.

6.ábra: Az utódok véleményeinek összefoglalása a generációváltással kapcsolatban (N=87, m.e.=%)
Figure 6: Summary of successors opinions on generational change (N=87, u. m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

3.2.Hipotézis vizsgálatok
Az első hipotézisben azt feltételeztük, hogy minél nagyobb a gazdaság, annál nagyobb a pszichológiai
nyomás az utódon az átvételre. Erre a hipotézisre egy konkrét kérdés szerepelt a kérdőívben, amelyet az
elődöktől és az utódoktól is megkérdeztünk, ezért elsőként leíró statisztika segítségével vizsgáltuk a
beérkezett eredményeket. A 7.ábrán látható, hogy abban nagyrészt egyetértett mindkét csoport, hogy az
utódokon valóban nagyobb a nyomás, ha a gazdaság mérete is nagyobb. Amit különbségként ki kell
emelnünk, hogy az átadók sokkal inkább gondolják nyomásnak az átvételt nagyobb gazdaság esetén,
mint az átvevők.

76

Régiókutatás Szemle 2021. VI. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/21/2/7

7.ábra: A gazdaság nagysága és az utódon lévő nyomás közötti összefüggés (N=143, m.e.=%)
Figure 7: Relationship between farm size and pressure on successors (N=143, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

Mivel a fent említett kérdést az elődök és az utódok is megválaszolták, ezért a két csoport véleménye
közti különbséget is összehasonlítottuk egy Mann-Whitney próba segítségével. Az elért eredmény
alapján nem található szignifikáns különbség a két csoport véleménye között (p=0,906). Az elődök átlag
rangja 72,47, az utódok átlagrangja pedig 71,70. Összességében tehát a két csoport véleménye
alátámasztja a hipotézise a.) pontját. Következésképpen az elődök és az utódok is egyet értenek azzal,
miszerint minél nagyobb a gazdaság, annál nagyobb a nyomás az utódon az átvételre.
Az első hipotézis b.) pontja szerint minél több generációs a családi gazdaság, annál nagyobb a
pszichológiai nyomás az utódon az átvételre.
A kérdőívben ezt szintén egy konkrét kérdés keretében mindkét csoport megválaszolta, ezért az előző
hipotézisvizsgálathoz hasonlóan elsőként egy gyakoriság vizsgálatot végeztünk, melynek eredményét a
8.ábra szemlélteti.

8.ábra: Összefüggés a generáció nagysága és az utódon lévő nyomás között (N=143, m.e.=%)
Figure 8: The relationship between the size of the generation and the pressure on the successors (N=143,
u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021
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Az ábra alapján nem található nagy különbség az átadók és az átvevők véleménye között. A gazdálkodók
többnyire egyetértettek azzal, hogy minél több generációs a gazdaság annál nagyobb nyomást jelent az
utód számára az átvétel. Azonban egy kis eltérés figyelhető meg, miszerint az utódok nagyobb
nyomásnak gondolják, mint az elődök a gazdaságátadást a generáció nagyságának függvényében. A két
csoport véleménye közötti különbség pontos kimutatásához ismét egy Mann-Whitney tesztet
készítettünk. Ez alapján az elődök (MR=69,70) és az utódok (MR=73,48) átlag rangjai között nincs
különbség (p=0,569), vagyis a vélemények közötti eltérés nem szignifikáns. Tehát mindkét csoport
egyetért az állítással.
Ezt követően azt feltételeztük, hogy azok az utódok akik több generációsak nagyobb nyomásnak élik
meg a gazdaság átvételét. Ezért elsőként megvizsgáltuk az utódok generációinak eloszlását (9.ábra).

9.ábra: Az utódok generációinak megoszlása (N=87, m.e.=%)
Figure 9: distribution of the generations amongst successors (N=87, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

Ahogyan a 9. ábrán is látható a 2. generációs (61,4%) és a 3. generációs utódok (34,1%) vannak a
legnagyobb arányban. Ezért készítettünk egy két értékű változót, ahol az 1.,2. generációt 1-nek a 0.,3.,4.
generációt 2-nek vettem (mivel a kérdőívben a 0 érték a több mint 4. generációt jelentette). Ezzel az új
skálával vetettük össze az utódon lévő nyomás mértékét a gazdaság átvételére (10. ábra).
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10.ábra: A generáció nagysága és az utódon lévő nyomás közötti összefüggés az utódok generációinak
megoszlása alapján (N=87, m.e.=%)
Figure 10: The relationship between the size of the successors’ generation and the pressure on them based on
the distribution of the generations amongst successors (N=87, u.m.=%)
Forrás: Saját kutatás, 2021

Megállapítható, hogy a 2. generáción nagyobb a nyomás a gazdaság átvételére, mint a 3. vagy több
generációs utódokon. Úgy gondoljuk, hogy ez azzal is indokolható, mivel rajtuk múlik, hogy folytatódik
e a családi hagyomány vagy sem. A 3.-4. generáció valószínűleg azért érzi már kevésbé nyomásnak az
utódlást, mivel természetesnek gondolja, hogy tovább viszi családi gazdaságukat. Ahhoz, hogy
szignifikánsan is alá tudjuk támasztani egy Mann-Whitney próbát végeztünk. Ennek eredményeképpen
arra jutottunk, hogy az utódok második generációjának átlag rangja 48,78, míg a három vagy annál több
generációjának átlag rangja 37,36. Ez alapján szignifikáns különbség figyelhető meg a két generáció
véleménye között (p=0,029). Azonban az eredmények a H1b. hipotézist nem támasztották alá, miszerint
minél több generációs a családi gazdaság annál nagyobb a nyomás az utódon az átvételre.

4. Következtetések, javaslatok
A kutatási kérdéshez kapcsolódóan két hipotézist fogalmaztunk meg, miszerint annál nagyobb a
pszichológiai nyomás az utódon az átvételre minél nagyobb méretű (H1a), valamint minél több
generációs a családi gazdaság (H1b).
A két hipotézist megvizsgálva nem fedezhető fel túl nagy különbség az elődök és utódok válaszai között.
A válaszadók többsége számára egyáltalán nem jelentett terhet a családi gazdaságuk átvétele, hiszen
egyértelmű volt számukra, hogy saját gazdaságukban szeretnének dolgozni. Véleményünk szerint ez
azzal is indokolható, hogy szinte minden esetben az utódok saját döntése volt a pályaválasztás és a
szülők egyik esetben sem erőltették. Hiszen azt látjuk, hogy azokban a gazdaságokban élték meg
teherként az átvételt az utódok, ahol az elődeik erőltették azt.
A megkérdezett gazdálkodók nagyrészt egyetértettek azzal, hogy minél több generációs a családi
gazdaság, annál nagyobb nyomást jelent az utód számára a gazdaság átvétele. Leginkább az utódok
gondolják az átvételt nyomásnak a generációk függvényében. Meglepő módon azonban a 2. generáción
nagyobb a nyomás, míg a 3.-4. generáció természetesnek gondolja, hogy tovább viszi gazdaságukat.
Ebből kifolyólag H1a hipotézis elvetésre került, mivel nincs összefüggés a gazdaság mérete és a nyomás
nagysága között az utódon. A H1b hipotézis pedig csak részben került elfogadásra, mivel a gazdálkodók
a kérdőívben ugyan több esetben nyomásnak gondolták a generációváltást, azonban az utódok
generációját és véleményét összevetve mégsem tűnik igazán tehernek a gazdaság átvétele az utódok
számára.
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Mivel az átvevők összességében pozitív véleménnyel voltak a gazdaság átvételéről és nem érezték azt
nyomásnak, ezért úgy gondoljuk leginkább ezekről a gazdaságokról kellene példát vennie a többi
gazdálkodónak. Azoknak a gazdaságoknak, ahol az átvevő nyomás alatt van, az javasolnánk, hogy az
elődök ne erőltessék az átvételt. Ehelyett próbálják meg inkább megszerettetni a mezőgazdaságot az
utóddal. Fontos lenne továbbá a gazdálkodás pozitív oldalának a megismertetése az örökösökkel.
Mindenképpen fontos lenne megfelelő kommunikációval együttműködnie a generációknak. A kulcsszó
a rákészülés és a probléma felismerése. Ha tudjuk, hogy a gazdaságátadás mindenképpen be fog
következni, akkor tudatosan fel kell készülni rá!

Összefoglalás
A családi gazdaságok jövőjének alapvető feltétele a sikeres generációváltás, melynek kérdése egyre
aktuálisabbá vált napjainkban. Mára már nincs olyan konferencia vagy agrár rendezvény, amelyen ne
kerülne szóba a téma. Azonban a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy számos gazdaság esetében mégis
tabutéma. A családtagok sok esetben egymás között sem beszélnek az utódlás kérdéséről, mivel az előd
egyértelműnek veszi, hogy utódja tovább folytatja a családi gazdaságot. Azonban a gazdaság átvétele
nem feltétlenül vonzó lehetőség az utódok számára. Ebben az esetben a kommunikáció hiányának
köszönhetően veszélybe kerülhet a családi gazdaság sorsa. A tanulmány célja felmérni a karcagi családi
gazdaságok utódain lévő pszichológiai nyomás mértékét a gazdaság méretének nagysága és a
generációjának függvényében. A felmérés során 143 családi gazdálkodó (87 utód) véleményét kértük ki
a témával kapcsolatban. Összességében megállapítható, hogy ugyan a gazdálkodók szerint jelen van az
utódokon a nyomás a gazdaság átvételére. Ám egyedül az utódok válaszait figyelembe véve a gazdaság
nagyságától teljesen független a nyomás, míg a generáció nagyságától részben függ. Leginkább a
második generációs utódok éreznek nyomást az átvétel miatt. Azonban az esetek többségében az utódok
nem gondolják tehernek a családi gazdaság folytatását, sokkal inkább büszkék arra, hogy tovább vihetik
több generációs családi hagyományaikat.
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Szervezeti kommunikáció elméleti áttekintése különös tekintettel a nyelvi
hatásokra és kommunikációs zajokra
Theoretical review of corporate communication with special attention to
linguistic effects and communication noise
SZÉKELY B.1
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori
Iskola, beatrixszekely8@gmail.com

Absztrakt
Jelen cikk célja, hogy szakirodalmi áttekintésen keresztül egységes képet adjon a kommunikáció
általános aspektusairól, a kommunikációban megjelenő nyelvi hatásokról, valamint a szervezeti
kommunikációban megjelenő zajokról és azok megoldásairól. Ha különböző tudományterületeket
vizsgálunk, a kommunikáció alapfogalma eltérően jelenik meg. A kommunikáció során valamennyi
esetben kommunikációs zajokat kell figyelembe venni. Zajként szerepelhetnek fizikai jelenségek,
pszichikai tényezők, de zajként értelmezendők a nyelvi vagy intellektuális akadályok is, ahova például a
jövevényszavak és eltérő megfogalmazás értelmezéséből eredő akadályokat is sorolhatjuk. Hazai
vonatkozásban a szervezeti kommunikáció hatékonyságával kapcsolatos kutatások az álláshirdetések
eltérő megfogalmazásának hatását általános keretek között vizsgálták, a jövevényszavak használatára,
eltérő megfogalmazásra pedig nyelvészeti kutatásokban találhatunk kutatási eredményeket.
Kulcsszavak: kommunikáció, szervezeti kommunikáció, jövevényszavak, megfogalmazás, toborzás
Abstract
Based on literature, the aim of this review is to provide a clear vision of the general aspects of
communication, the linguistic effects in communication, and noises in organizational communication
and their solutions. Regarding the review of different disciplines, the basic concept of communication
appears differently; communication noises must be considered in all the cases during communication.
Noise includes physical phenomena, psychological factors, but it can also be interpreted as linguistic
or intellectual barriers, such as those arising from the interpretation of loanwords and different
wording. In Hungary, research on the effectiveness of organizational communication has examined the
effect of different wording of job advertisements in a general framework, research results on the use of
loanwords and different wording are found in linguistic research.
Keywords: communication, corporate communication, loanwords, wording, recruitment
JEL Classification: M54

1. Bevezetés, témafelvetés
Az eltérő megfogalmazás, nyelvezet és jövevényszavak hatásának egységes szakirodalmi háttere
jelenleg nem áll rendelkezésre, így egy adott tudományterület két részterületét vizsgálva
(kommunikáció, szervezeti kommunikáció) szükséges a kapcsolódó elméleteket áttekinteni, ezek
szolgálhatnak majd egy mélyebb kutatás fő pilléreiként. Eltérő megfogalmazás során a kommunikációs
tartalom megmarad, úgy, hogy eltérő szórendet és/vagy szóhasználatot alkalmaznak. Egy vállalat
közösségi oldalán 2021. április 20-án a következő tartalommal tett közzé álláshirdetést: „Jelentkezz
időben, a határidő május 10.!”. Ennek a felhívásnak egy másik, lehetséges megfogalmazása: „Jelentkezz
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időben, már csak 3 hét maradt!”. A második megoldás alkalmas lehet arra, hogy a potenciális pályázót
cselekvésre bírja. Arra is található példa, amikor azonos munkaköri leíráshoz rendelnek eltérő,
vonzóbbnak ható megnevezést: targoncás – raktáros helyett logisztikai ügyintéző, könyvelő helyett
pénzügyi – számviteli munkatárs.
A jövevényszavak a magyar nyelvbe átvett, leginkább idegen eredetű szavak, amelyek bekerülnek a
köznyelvbe és hamar a mindennapi kommunikáció részét képzik. A következő jövevényszavakat lehet
megtalálni eddigi álláshirdetésekben: akvirált ügyfelekkel való kapcsolattartás, az angol „acquire”
(megszerez) igéből, individuális látásmód, az angol „individual” (egyéni, individuális) melléknévből,
proaktivitás, az angol „pro-activity” melléknévből stb.
Hazai vonatkozásban a szervezeti kommunikáció hatékonyságával kapcsolatos kutatások az
álláshirdetések eltérő megfogalmazásának és/vagy jövevényszavak hatását még nem vizsgálták, a
fentiek inkább általános nyelvészeti kérdésként jelentek meg eddigi kutatásokban, a kommunikációs
üzenetek megfogalmazása során inkább hátrasorolt tényezőként szerepeltek.
A cikk célja, hogy a kommunikáció és szervezeti kommunikáció bizonyos aspektusain keresztül feltárja
és lefektesse azokat az elméleti alapokat, amelyekkel az álláshirdetésekben előforduló, eltérő
nyelvezetre és szóhasználatra irányuló kutatásba lehet bekapcsolódni.
A következőkben először tisztázom az általános kommunikációs fogalmakat, majd rátérek a szervezeti
kommunikáció témához kapcsolódó kérdéseket, végül az álláshirdetések megfogalmazásával
kapcsolatos eddigi kutatási eredményeket ismertetem.

2. A kommunikáció fogalmának áttekintése
A kommunikáció fogalmának és céljainak meghatározásában többféle megközelítést tapasztalunk.
Veres és Szilágyi (2004) értelmezése egészen általános, amely szerint a kommunikáció alatt olyan
folyamatot kell érteni, amely az információt kibocsátó és a befogadó között gondolatokat vagy egységet
teremt. Balázs és szerzőtársai (2013) szerint a szociológia arra fókuszál, hogy az emberek között hogyan
történik az információátadás a társadalom adott rendszereiben, amíg a nyelvtudományok és a
kommunikáció kapcsolata alatt magát a gondolatcserét értjük.
Fercsik és Raátz (2006) olyan problémára világít rá, amely önmagában is azt jelzi, hogy a kommunikáció
nem minden esetben „tiszta”: az információcsere alatt kommunikációs zaj alakulhat ki, amely
kommunikációs tényezőként kerülhet be a folyamatba. Zajnak nevezzük azokat a jelenségeket, amelyek
gátló, torzító vagy hátráltató szereppel bírnak az üzenetküldés és üzenetvétel folyamatában. Ide
sorolhatók fizikai jelenségek, pszichikai, nyelvi, intellektuális tényezők, ahova például a
jövevényszavak és eltérő megfogalmazás értelmezéséből adódó akadályokat is sorolhatjuk.

2.1. A kommunikáció és hatékonyság kapcsolata
Andok (2013) szerint a kommunikáció és hatékonyság említése során a legtöbben a meggyőzésre
asszociálnak, viszont ez a kommunikációnak csupán egy kisebb része, és nem is a legfontosabb. Jól
levezethető különböző megközelítésmódók segítségével az, hogy a hatékonyság és a meggyőzés nem
egy és ugyanaz a fogalom. Andok (2013) kutatásában a következő modellekkel közelíti meg a
hatékonyság és kommunikáció kapcsolatát:
-

-

-

A tranzaktív felfogás szerint a kommunikációban információk áramlanak, a feladó célja is az,
hogy az üzenet zaj nélkül jusson el a befogadóhoz. A modell szerint a hatékonyságot az jelenti,
hogy az üzenet eljut a befogadóhoz. A modellt leginkább a visszafelé gondolkodás jellemzi,
azaz olyan kérdések merülnek fel, hogy mit akarok és kitől. Tranzaktív megközelítéssel
leginkább marketingkommunikációban találkozunk, ezen belül is a reklámok területén.
Az interaktív felfogás értelmében a hatékonyság elérése érdekében a kommunikációban
résztvevők közösen cselekednek. Ebben az esetben a hatékonyság az, amikor a résztvevők
együtt érik el a kitűzött kommunikációs célt, a hatékonyság teljesülését pedig nem a külvilág
igazolja vissza, hanem maga a kommunikációs folyamat.
A participációs felfogás a kommunikációt egyfajta állapotnak tekinti, a problémafelismeréshez
és megoldáshoz szükséges tudás elérhetőségét jelenti. A participációs felfogás szerint a
hatékonyságnak ebben az esetben két mérőfoka van: az egyik, hogy a többlettudás közül a
legjobbhoz férjen hozzá, a másik, hogy a hozzáférés a lehető legkönnyebb legyen.
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2.2. Nyelvi hatások a kommunikációban
A verbális kommunikáció alapja a beszéd, amely maga a gondolatok átadásának eszköze. A nyelv
segítségével ismerjük meg a világot, amely nemcsak az emberek közötti kommunikáció eszköze, hanem
belső kommunikációs eszköz is egyben. A nyelv és a gondolkodás egymástól elválaszthatatlan, ugyanis
a nyelv által tárgyakhoz és eseményekhez kapcsolódó szimbólumokkal gondolkodunk. A nyelv
alapegysége maga a szó. Bár kutatások szerint a kommunikáció jelentős része nonverbális eszközökkel
történik, a szóbeli kommunikáció leginkább információ közvetítésére használt, a nonverbális csatorna
jelei pedig érzelmek kifejezésére, néhány esetben pedig a szóbeli közlés helyettesítésére szolgálhatnak
(Balázs et al., 2013).
Jelen cikkben feltüntetett kérdések későbbi megválaszolásának egyik alapja a Jakobson-féle nyelvi
kommunikációs modell lehet, amely maga a nyelvi kommunikációt és az üzenet szerkezetét mutatja be.
Jacobson hatféle tényezőt különít el: a feladót, a címzettet, az üzenetet, a kódot, a kontextust és a
kontaktust. A modell előnye, hogy kiemeli a hatékony kommunikáció meghatározásait, megnevezi a
nyelvi kommunikáció alapfunkcióit (emotív-érzelmi, konatív-felhívó, fatikus-fenntartó, metanyelvi,
poétikai és referenciális-közlő, tájékoztató), hiányossága viszont az, hogy a visszacsatolást nem említi
meg (Fülöp, 1996). A feladó üzenetet küld a címzettnek. Az üzenet dekódolásához elengedhetetlen,
hogy a feladó és a címzett legalább részben közös kódot használjon. Fontos továbbá a kontextus, mert
a címzett az üzenetet csak ebben az összefüggésrendszerben tudja értelmezni. Szükség van ezen kívül a
feladó és vevő közötti kontaktusra, amely egyrészt fizikai adottságon (látás, hallás) alapul, másrészt
feltételez egy pszichológiai kapcsolatot is. Ez teszi lehetővé, hogy kommunikációs kapcsolatba
lépjenek, és abban maradjanak (Jakobson, 1969).

2.3. Szervezeti kommunikáció és munkáltatói márkaépítés
Buda (2011) a szervezeti kommunikációt két síkra helyezi: a szervezeten belüli kommunikáció a
szervezet tagjainak egymás közötti interakcióját határozza meg, de a szervezet kifelé, a környezetével
is kommunikál, és a szervezeten belüli kommunikáció eredményeként meghozott döntéseket a külvilág
tudomására hozza.
Egy szervezet tagjaként szükséges annak a felismerése, hogy nemcsak belső szervezeti kommunikáció
létezik, hanem a szervezet kifelé is, egy nagyobb egységbe ágyazódva a külvilággal is kell, hogy
kommunikáljon. Ez gyakran azért kerüli el a tagok figyelmét, mert a külvilág felé irányuló
kommunikációt egy erre a célra kijelölt csoport végzi. A kommunikáció ebben az esetben attól függ,
hogy milyen célcsoport felé szükséges kommunikálni. Eltérően alakul a kommunikáció folyamata, ha
befektetőkkel tárgyal a szervezet, de teljesen más képet mutat, ha kedvezőbb piaci helyzetbe akarja
hozni magát (Vinnai – Czékmann, 2014).
A szervezeti kommunikáción belül fontos megemlíteni az employer branding, azaz a munkáltatói
márkaépítés fogalmát. Simon Barrow és Tim Ambler alkotta meg 1996-ban az erre vonatkozó definíciót:
„a munkavállalásból származó és a munkavállalóval azonosított funkcionális, gazdasági és pszichológiai
előnyök összessége és legfőbb szerepe, hogy biztosítson egy összefüggő keretet a menedzsment
számára, leegyszerűsítse a folyamatokat és koncentráljon a prioritásokra, növelje a termelékenységet,
javítsa, illetve fejlessze a toborzást, megtartást és elköteleződést.” (Ambler – Barrow, 1996: 187).
Székely (2019) összefoglalása szerint a munkáltatói márka úgy értelmezhető, mint olyan gondolatok,
felfogások, érzelmek, attitűdök összessége, ami a munkatársak és a munkavállalók fejében
fogalmazódik meg az adott szervezettel kapcsolatban. Segít a megkülönböztetésben, többletértéket
jelent és vonzza az értékes munkaerőt.
Ahogyan a szervezeti kommunikáció kapcsán is külső és belső kommunikációt lehet elkülöníteni, úgy
a munkáltatói márkaépítés sem egyirányú. Székely (2019) következőképp fogalmaz: külső
márkaépítésről akkor beszélünk, ha a szervezet célja a potenciális munkaerő csábítása úgy, hogy a
vállalat pozitív képet teremt magáról. A munkáltatói márkaépítést rengeteg eszköz segíti, csak néhányat
kiemelve a sok közül: aktív jelenlét, oktatási intézményekkel való együttműködés, hagyományos
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kommunikációs eszközök (álláshirdetések közzétételére), saját online felületek, és maga az álláshirdetés
is.
Antal és Dobák (2004) azt tekintik fő kérdésnek, hogy mi, vagy ki az a külső célcsoport, amely felé a
vállalat/szervezet kommunikál. Eltérő képet mutat ugyanis a kommunikáció a szponzorokkal,
hitelintézetekkel való kommunikáció során és másképp kommunikál a szervezet akkor is, amikor
potenciális ügyfelet akar meggyőzni, illetve a legjobb munkaerőt szeretné toborozni csapatába. Mivel
fenti példák során más-más célcsoportot szólít meg a szervezet, eltérő kommunikációs eszközök
alkalmazására van szükség.
Hajdu és szerzőtársai (2011) kutatásukban kiemelik, hogy a technikai fejlődésnek, az internet
térnyerésének köszönhetően az ügyfelekkel való kommunikáció mind erőteljesebben jelenik meg az
elektronikus felületeken, ami további kihívásokat és elvárásokat támaszt a szervezetek
kommunikációjával szemben. Ilyen elvárás például a közösségi felületeken történő megjelenés, ezért az
első lépcső a közösségi oldalak, online fórumok monitorozása. A következő elvárás a gyors reagálás, a
pontos információk eljuttatása az ügyfelekhez.

2.4. A kommunikáció során felmerülő leggyakoribb korlátok szervezeti szinten
Blundell (2004) kutatása szerint a leggyakoribb kommunikációs korlátok (2. táblázat) az alábbiakban
foglalhatók össze:
2. táblázat: A leggyakoribb kommunikációs korlátok és azok feloldásának összefoglalása
Table 2. The most common limitations in communication and their solutions

Korlát megnevezése
1. Hiányos üzenet

2. Non-verbális
kommunikációban
észlelt hiányosságok

3. Zsargon

4. Szemantikai
probléma

5. Emocionális keret

6. A
kommunikátorról
alkotott vélemény

Korlát feloldása,
kommunikáció
hatékonyságának javítása
A feladót bizonytalanság jellemzi a Erősítés,
megerősítés
a
küldött információval kapcsolatban, vagy kommunikáció során.
szándékosan tart vissza információkat.
Az emberek, illetve a kommunikációban Az üzenet küldőjének korrigáló
részt vevők félreértelmezhetik a non- tevékenységgel
kell
a
verbális kommunikáció során adott kommunikációs
folyamatot
jeleket, ha a verbális mondanivaló és a kiegészítenie.
non-verbális kommunikáció jelentése
nincs összhangban.
Egy adott szakmában, szakterületen Törekedni kell az egyszerű
gördülékeny kommunikáció azoknak, nyelvezetre. Ez nem azt jelenti,
akik ismerik a zsargont, de kellemetlen és hogy a kommunikáció során
irritáló azoknak, akik nem ismerik.
primitív
nyelvhasználat
ajánlott.
Egy adott szó mindenkinek más-más A szavakat tettekkel kell
jelentést hordozhat. Hiba azt feltételezni alátámasztani. Ha a vezetés egy
tehát, hogy egy adott szó mindenkiből vállalatnál kijelent valamit,
ugyanazt az érzelmet váltja ki.
akkor cselekednie is kell.
Igazodni kell a fogadóhoz, a
feladónak olyan formában kell a
Ha valaki bizonytalan vagy csalódott, az kommunikációt megszervezni,
üzenet gyakran hathat fenyegetőként.
hogy az üzenet illeszkedjen a
fogadó
szókincsébe,
értékrendszerébe.
A címzett nemcsak a kommunikációs
üzenetet értékeli, hanem az üzenet
küldőjének személyét is.
Mi jellemzi?
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7. Azt hallja meg az
ember, amit várt
8. Információk
figyelmen kívül
hagyása, amelyek
szemben állnak a
megszerzett tudással
9. Az üzenet
fogadójának
korlátozottsága

10. A visszacsatolás
részben vagy
egészben elmarad

Az, hogy mit értünk és mit hallunk meg,
nagyban függ attól, hogy korábban milyen
tapasztalatok értek.
Az egyén hajlamos arra, hogy
visszautasítsa azokat az információkat,
amelyek szemben állnak tudásával,
meggyőződésével.

Oktatás
és
képzés
a
kommunikációban,
a
kommunikációs
készségek
elmélyítése érdekében.

Segíthet a szemtől szembe
Minél komplexebb az információ, annál kommunikáció,
ahol
a
valószínűbb, hogy az információ kommunikációs folyamat is
dekódolása korlátozott lesz.
jobban
korrigálható,
mint
például írásban.
Visszacsatolás használata. Ez
biztosítja,
hogy
a
A visszacsatolás akkor is elmaradhat, kommunikátor
kapjon
a
amikor az üzenet nem világos.
fogadótól egy olyan üzenetet,
amely tájékoztatja a megértés
mértékéről.

Forrás: Blundell (2004) alapján saját szerkesztés (2020)

Deák-Tóthné (2012) a fenti korlátokkal és megoldásokkal kapcsolatban felhívja arra a figyelmet, hogy
a vállalati /szervezeti kommunikáció során a kommunikációs korlátok leküzdése összetett folyamat és
sok időt vesz igénybe, a kommunikáció csak a bizalom és együttműködés meglétével lehet hatékony,
vállalati szinten a kommunikációt stratégiai kérdésként kell kezelni, figyelembe kell venni a döntő
többségében nem valós kérdéseket és a rájuk adott nem valós válaszokat („Hogy vagy? – Köszönöm,
jól!”), így épülhet fel a kommunikációban részt vevők kapcsolata.

3. Az álláshirdetések megfogalmazásával kapcsolatos eddigi kutatási eredmények
A toborzás kezdeti szakaszában a vállalat célja az, hogy minél több álláskereső váljon a vállalat
tényleges pályázójává (Rynes, 1991). A kezdeti toborzással összeköthető vállalati gyakorlat jelentős
hatással van a jelentkezők számának alakulására és így a kiválasztás hatékonyságára is (Boudreau és
Rynes, 1985). Korábbi megállapítás szerint a toborzás elején a szervezet vonzerejét leginkább
álláshirdetéssel lehet elérni (Barber, 1998). A 21. század elején már kezdték felismerni, hogy az online
toborzás szerepe kulcsfontosságú lesz, viszont akkor még említették, hogy az újságokban elhelyezett
álláshirdetéseknek is kiemelt szerepük van (Chapman – Webster, 2003).
A fejlett országok munkaerőpiaci versenye ma már eléggé kiélezett és a jövőben sem várható változás
(Wilden et al., 2010). A pozíció betöltéséhez szükséges magas követelmények és magas lemorzsolódási
arány miatt nagyon fontos tényező, hogy rövid időn belül tudjon a vállalat nagyobb számú jelentkezőt
toborozni (Keeling et al., 2013). Az álláskeresés egyik hatékony és hasznos módja a szinte minden
álláskereső számára elérhető álláshirdetés (Eschleman et al., 2019). Ryan és kutatótársai (2015) szerint
egy hatékony álláshirdetés nemcsak pozitív hatást kelt, de alkalmas arra is, hogy az álláskereső figyelmét
más hirdetés ne vonja el, valamint a vállalattal kapcsolatos információkat ne megbízhatatlan forrásból
szerezze be a jelentkező (közösségi média, korábbi munkavállalók stb.).
Az álláshirdetések szövegének hatékonyságával kapcsolatban ellentmondásos eredmények is születtek.
Számos kutatás igazolta, hogy a részletes álláshirdetések hatékonyak (Feldman et al., 2016),
ugyanakkor voltak olyan kutatási eredmények, amelyek azt támasztották alá, hogy a rövidebb, csupán a
kulcs kifejezéseket tartalmazó szöveg tud ugyanolyan hatékony lenni, mint egy részletesebb hirdetés
(Belt – Paolillo, 1982). Az eltérő eredményeket azzal lehet indokolni, hogy az egyének más-más
információfeldolgozási és döntéshozói stílussal rendelkeznek.
Bickart és Schindler (2001) kutatási eredménye azt igazolja, hogy a befogadóra nagyobb
valószínűséggel van hatással az egyértelmű szöveg. Abban az esetben, ha az üzenet kevés információt
tartalmaz, a befogadó a döntéshozatalt későbbre halasztja. Verwaeren és munkatársai (2017) eredményei
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szerint, a meghirdetett pozícióhoz alkalmasabb pályázót lehetett találni abban az esetben, amikor az
álláshirdetésben feltüntetik a pozícióval járó juttatásokat.
Az álláshirdetések szövegének megfogalmazása rendkívül fontos feladat, hiszen célja, hogy a
legalkalmasabb munkavállalók figyelmét felkeltse és megszűrje azokat, akik nem tartoznak a hirdetés
célcsoportjába. Az álláshirdetés – mint bármilyen más reklám vagy hirdetés - akkor lesz hatékony, ha a
célcsoport felismeri, hogy a hirdetés neki szól. Kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy a
megfogalmazás stílusa, hangvétele, formája tükrözze a szervezeti kultúrát, tartalmi szempontból kerülni
kell a túl általános megfogalmazásokat, a standard szófordulatokat. Az adott szakmában használatos
speciális kifejezések használatával sokkal jobban meg lehet szűrni az alkalmas munkaerőt (Székely,
2019). Ebbe a menedzsment feladatba kapcsolódhat majd be az a kutatás is, amely idegen eredetű
szavakat épít be álláshirdetésbe és célja a hatást mérni.

4. Következtetések, javaslatok
Az elméleti alapok tisztázása után pontosan látható, hogy a kommunikáció fogalmának, céljának és a
hatékonyság elemeinek meghatározásához a vizsgálandó területre szükséges fókuszálni. Kommunikáció
és hatékonyság kapcsolata esetén a hatékonyság alatt legtöbben azt értik, hogy az üzenet elér a
címzetthez.
A folyamat során szinte mindig számítani kell kommunikációs zajra, amely torzító, gátló funkciót tölt
be a kommunikációban, és rontja a hatékonyságot. Ilyen zajnak minősülhet a kommunikációban részt
vevők nem megfelelő intellektuális képessége, nyelvi akadályaik stb. Mára már mindenki a hatékony
kommunikációra törekszik, ezáltal egyre többen akarnak más-más eszközökkel kommunikálni, adott
ráfordítás mellett.
A kifelé irányuló szervezeti kommunikáció egyik eszköze maga az álláshirdetés és annak
megfogalmazása, amelynek célja, hogy a vállalat felkeltse a pozícióra alkalmas jelöltek figyelmét,
információt közvetítsen a pozícióról, valamint lehet célja a megfogalmazásnak az is, hogy alkalmatlan
jelölteket a toborzás ezen szakaszában kizárjon. Ebbe a fázisba kapcsolódhat be az idegen eredetű
szavak és eltérő megfogalmazásnak a hatása és használata.
Szervezeti szinten a kommunikációban leggyakrabban előforduló korlátok között szerepel a
szakzsargon használata, és levonható az a következtetés, hogy a zsargont inkább találják idegesítőnek,
irritálónak azok, akik nem értenek adott szakterülethez, így javaslatként jelenik meg az egyszerű
nyelvezet használata. Ugyanakkor egyfajta szűrő lehet a szakzsargon használata toborzás során: aki nem
tudja értelmezni ezeket a kifejezéseket, előfordulhat, hogy nem alkalmas adott pozíció betöltésére,
illetve feladat ellátására.
Előzetesen olyan kérdéseket lehet megfogalmazni, hogy:
- Milyen érzelmet társít az álláshirdetést olvasó az idegen eredetű szavakhoz, eltérő
megfogalmazáshoz?
- Tudja-e azonosítani a pozíciót és az azzal összefüggő feladatokat?
- Befolyásolja-e az eltérő szóhasználat és megfogalmazás?
- Amennyiben befolyásolja, milyen irányba tolódik el döntése?
Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk válaszolni azt a fő kérdést, hogy lehet-e hatékonyabb a toborzás az
álláshirdetések eltérő szövegezésével és jövevényszavak használatával, egy mélyebb kutatás fogja
megválaszolni.
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Absztrakt
A permanens változás a szervezetek életének magától értetődő jelensége, amely minden nap érzékelteti
hatását. A változásokra való reagálás egy szervezet számára a hosszú távú fennmaradás feltétele.
Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a változások hogyan hatnak a szervezetekre,
milyen érzékelhető átalakulásokat és reakciókat váltanak ki, vagy generálnak a szervezetek
működésében. Ennek megválaszolására félig strukturált interjúk keretében került sor Hajdú-Bihar
megyei felsővezetőkkel, tulajdonosokkal. Eredményeink arra mutattak rá, hogy kiemelkedően fontos
szerepet kap a változtatás végrehajtása során a következetesség, a csapatmunka és a folyamatos
visszacsatolás. A vezetési feladatok a változtatás során átalakulnak, az egyes feladatok arányai
eltolódnak. Az eredmények alapján érdemes újabb vizsgálatokat folytatni arra vonatkozóan, hogy a
vezetési feladatok milyen szerepet töltenek be a szervezeti változások során.
Kulcsszavak: változás, menedzsment, vezetési feladatok, szervezet
Abstract
Permanent change is an axiomatic phenomenon in organization life that has its effect every day.
Responding to changes is one of the conditions for the long-term survival of an organization. In our
study, we looked into the question how changes affect organizations, what perceptible transformations
and reactions they evoke or generate in the functioning of organizations. To answer these questions,
semi-structure interviews were applied with Hajdú-Bihar county senior executives, owners. Our results
showed that consistency, teamwork, and continuous feedback play a critical role in implementing
change. Management tasks transform during the change, the proportions of each task shift. Based on
the results, it is worth conducting further research on the role of management tasks in organizational
change.
Keywords: change, management, leadership tasks, organization
JEL Kód: M14
BEVEZETÉS
A változás a szervezeti lét mindennapos, magától értetődő jelensége. Ez egy olyan terület minden
szervezet életében, amit nem tud kikerülni, vagy megelőzni. Változások voltak, vannak és lesznek is. A
szervezet vezetőinek célja pedig az, hogy kézben tartsa, menedzselje, szükség esetén pedig akár
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generálja változásokat. Természetesen a szervezet tevékenységétől alapvetően függ a szervezet
vezetőinek célja is.
A cikkben bemutatott vizsgálat fő célkitűzése a szervezeti változások és a szervezeti kultúra egymásra
gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Annak megválaszolása, hogy a szervezeteket érintő változások
hogyan hatnak a szervezeti kultúrára, annak átalakulására, melyek a legfőbb befolyásoló és akadályozó
tényezők. A változási folyamat rendkívüli mértékben felgyorsult és a környezeti hatásokra adott gyors
reagálást, beavatkozást kíván a vezetés részéről. Tekintve, hogy ez a vezetési feladatokon keresztül
lehetséges, az eredmények azon részét ismertetjük a cikkben, amely arra ad választ, hogy melyek azok
a feladatok, amelyek a változás során előtérbe kerülnek.
A következőkben bemutatjuk a változás és a vezetési feladatok alapvető szakirodalmi hátterét. A
válaszok ismertetése, feldolgozása és elemzése alapján teszünk megállapításokat, vonunk le
következtetéseket a változások szervezeti hatására vonatkozóan.

1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A szakirodalmi áttekintés fejezetében a szervezeti változások, a sikeres változtatás és a vezetési
feladatok kerülnek ismertetésre.

1.1. Szervezeti változások és sikeres változtatás
A mai felgyorsult, rohanó világban, amikor a vezetők, szakemberek valami állandó, stabil kapaszkodót
keresnének, a legstabilabb állandóság, amit találnak, maga a változás. Ez nem más, mint folyamatos
alkalmazkodás a környezeti feltételekhez. A környezeti feltételekben bekövetkezett változások azok a
hatások, amelyek a szervezeteket arra ösztönzik, hogy másként viselkedjenek, másként működjenek. A
szervezetek a változtatások során reagálnak a változó környezetre, amelynek hatására struktúrában,
magatartásban, szemléletmódban módosulások lépnek életbe. (Berde et al., 2003). Másképpen
fogalmazva, szervezeti változásnak nevezünk minden olyan átalakulást, amely a szervezetek lényeges
jellemzőiben következik be (Dobák, 1996). Egy szervezet sikere több tényezőtől is függ úgy, mint a
földrajzi elhelyezkedés, szervezeti kompetenciák, emberi erőforrás, vagy technológiai háttér (Pierog et
al., 2017), a változásokra adott reakciója a fennmaradás feltétele.
A változások érkezhetnek a szervezet mikrokörnyezetéből (Farkas et al. 2015), és a
makrokörnyezetéből egyaránt, amelyek következtében a szervezeten belüli változások napjainkban
egyre inkább felgyorsulnak (Sing – Ramdeo, 2020). Hodges (2021) is alátámasztja, a változások
ütemének gyorsulása exponenciális, amelyet leginkább technológiai újítások vezérelnek. A változások
leggyakrabban külső környezeti tényezőkből fakadnak úgy, mint piaci igény változása, piaci verseny
erősödése (Ujhelyi – Kun, 2016).
A szervezeti változtatásokat többféle megközelítés szerint csoportosíthatjuk, amelyek jellemzően a
változás mértéke, üteme és az idő szerepe köré csoportosulnak, vagy a szervezeti és gazdasági szerepek
köré (1. táblázat).
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1. táblázat: A változtatás lehetséges csoportosításai

Watson (1993)

radikális

„big bang”

másodfokú

forradalmi
(rövid)

inkremen
-tális

próba
(pilot)

Kotter–Schlesinger
(2008)

Want és Quinn
(1993)

stabil (hosszú)

Deuringer (2000)

Romanelli –
Tushman (1985),
Gersick (1991)

elsőfokú

Beer-Nohria (2000)

Levy (1986)

Table 1: Possible grouping of changing

gazdasági értékek
(E-elmélet)
szervezeti
kapacitások (Oelmélet)

szervez
eti

gyors

stratégi
ai

lassú

párhuzamos
futtatás
Forrás: Levy (1986), Romanelli – Tushman (1985), Gersick (1991), Watson (1993), Beer-Nohria
(2000), Deuringer (2000), Kotter – Schlesinger (2008) alapján saját szerkesztés (2021)
A táblázatban szereplő a 90-es évek elején a változtatás mértéke volt fontosabb (Levy, 1986; WantQuinn, 1993), bár Gersick (1991) és Romanell – Tushman (1994) szerzőknél megjelent az időtényező
szerepe, de nem ez volt a jellemző. Ezt a mentalitást az ezredforduló környékén váltotta fel a szervezeti
és gazdasági szerepek fontossága (Beer-Nohria, 2000; Deuringer, 2000). Kotter – Schlesinger (2008)
modellje és Bácsné (2009) kutatásai is azt mutatják, hogy egyre inkább az idő szerepe válik
kulcsfontosságúvá.
A változásokra való felkészülés kulcsfontosságú, azonban nem minden esetben adott a lehetőség erre.
Farkas (2013) is megkülönbözteti a megelőző és reaktív változtatásokat, amelyek között az alapvető
különbség az, hogy fel tud-e készülni a szervezet a változásra. Amennyiben a környezeti hatás
jelentkezését meg nem várva változtat, megelőző típusú változásról, amennyiben pedig a környezeti
hatás jelentkezésére reagál, reaktív típusú változásról beszélhetünk. Egy korábbi kutatás a szervezeti
gátló tényezők feltárásával is foglalkozott, ahol az egyik legjelentősebb akadálynak célkitűzéssel
kapcsolatos problémák bizonyultak (Gergely, 2015). A célkitűzések megalkotása, és annak megfelelő
kommunikációja tervezést igényel. A tervezés fontossága szervezeti típustól független, azonban
fellelhetők jellegzetességek (Szabados–Kulcsár, 2010).
A változtatás sikerére jelentős hatással van a vezetés (Sing – Ramdeo, 2020), azonban emellett a
szervezeti kultúra – mint a szervezetet láthatatlanul szabályozó erő, hiedelmek, értékek és normák
összessége – is nagy mértékben hozzájárul. A szervezeti kultúra nagy mértékben befolyásolhatja a
szervezet által a változásokra adott reakciókat. Ezeket nem csak extra lehetőségként kell értelmeznie a
szervezetnek, hanem bele is kell épülniük a szervezeti kultúrába (Dajnoki – Héder, 2017).
Ellentmondás tapasztalható az ismertetett szakirodalom alapján abban, hogy a dinamikus környezetben
a változások rendkívül gyorsak, míg a kultúra átalakítása természetéből adódóan lassú és hosszan tartó
folyamat.
A változás sikeres menedzselése tudatos beavatkozás eredménye (Bakacsi, 2015), amelyhez szorosan
kapcsolódik a transzformációs vezető szerepe. Az ilyen típusú vezető képes a munkavállalók személyes
céljait összhangba hozni a szervezeti érdekekkel, annak érdekében, hogy a kijelölt célokat közösen érjék
el (Bakacsi, 2015). Számos esetben találkozunk a szakirodalomban az ellenállás kezelésének
problémakörével, mint a sikeres változtatás kulcstényezőjével (Lewin 1975, Kotter-Schlesinger 1979,
Robbins-Judge 2016), amelyre különböző megoldási alternatívákat dolgoztak ki. Ezek közül Kotter –
Schlesinger (1979) javaslatai az ellenállás kezelésére: oktatás és kommunikáció, részvétel és bevonás,
könnyítés és támogatás, tárgyalás és megegyezés, manipulálás és beválasztás, nyílt, vagy burkolt
kényszerítés. Spector (2013) szerint a sikeres változtatás eszközei a világos és konzisztens cél
megfogalmazása és kommunikálása, teljesítménycélok megfogalmazása, kétirányú kommunikáció, a
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dolgozó és vezető közötti érzelmi kötelék kialakítása, jövőbeli vezetők fejlesztése. Összességében az
állapítható meg, hogy egy sikeres szervezeti változtatás esetén az alternatívák eltérő kombinációit
alkalmazzák a vezetők.

1.2. A vezetési feladatok szakirodalmi áttekintése
A vezetési feladatok meghatározása a vezetéstudomány alapvető kérdései közé tartozik. Ezek a
feladatok mutatják meg azt, hogy melyek azok a területek, amelyek a vezetésnek az összetevői,
amelyekre a vezetőnek fel kell készülnie. A vezetési tevékenység folyamán ezek a feladatok nem
elkülönülten, hanem egymással összekapcsolódva jelennek meg. A szervezet típusa, jellege pedig már
önmagában differenciálhatja a vezetési feladatokat (Pierog – Szabados, 2015).
A vezetés emberi tevékenységhez - társas tevékenységhez, munkavégzéshez kapcsolható fogalom. A
közös tevékenység feltétele az összehangolás, a folyamatok megtervezése, a feladatok szétosztása,
szervezése és ellenőrzése (Berde, 2015).
Az 1900-as évek elején Taylor (1911) foglalta először rendszerbe: normás, technológus, karbantartó és
minőség-ellenőrzési feladatokat fogalmazott meg, amelyekre önálló vezetői státuszt is létrehozott
munkássága során. Fayol (1916) szisztematikus, egymásra épülő rendszerezést állított össze a vezetési
feladatok definiálása során: tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, koordinálás, ellenőrzés. A döntés
és az információ beépítése azonban nélkülözhetetlen a vezetési feladatokba. Lundy (1957) a vezetési
feladatokat mások erőfeszítéseinek megtervezésében, összehangolásában, motiválásában és
ellenőrzésében határozta meg. Terry (1975) szerint a vezetés a tervezés, szervezés, működtetés és
ellenőrzés feladataiból áll.
Az ezt követő időszakban a vezetési feladatok egyre sokrétűbbé váltak, a vezetéstudomány területén
egyre több megközelítés jelent meg. Számos új feladat jelent meg a vezetési feladatok között, úgy, mint
az információ, változásmenedzsment, motiváció, értékelés, kockázatkezelés, alkukötés, csapatépítés
(Véry, 2009). Berde (2015) alapján a vezetés alapvető feladatai logikai egymásra épülésben a:
kommunikáció, információszerzés, tervezés, döntés, döntésvégrehajtás (rendelkezés), szervezés
(koordináció), ellenőrzés. Az ezredfordulót követően a személyes kapcsolatok szerepe a vezetésben
egyre inkább növekszik (Gulati et al., 2017), azonban az alapvető vezetési feladatok (tervezés,
szervezés, irányítás és ellenőrzés) alkalmazása napjainkban a vezetők számára újra egyre nagyobb
jelentőséggel bír a permanens változások közepette (Robinson, 2020). A szakirodalomból látható, hogy
a vezetési feladatok rendszerezése eltérő lehet. A gazdasági-társadalmi folyamatok dinamikus
változásának köszönhetően a vezetési feladatok értelmezése jelentős átalakuláson esett át. A korábban
értelmezett néhány vezetési feladat olyan mértékű differenciálódáson ment keresztül, hogy ma már a
rendszerező áttekintésük is problematikus, bár az alap funkciók – amelyeket Fayol (1916)
megfogalmazott, lényegében alig változtak.
A változásra adott szervezeti reakció minden esetben érinti a vezetési feladatokat, bizonyos feladatok
súlya, aránya felerősödik a módosítások során, amelyre részletesen az eredmények között térünk ki.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER
Vizsgálatunkban félig strukturált interjú keretén belül kérdeztünk meg szervezeti vezetőket 2020. évet
megelőző időszakot érintő változásokról, az arra adott reakcióról, valamint a szervezeti kultúra
befolyásoló szerepéről a változás sikerességében. Előzetes feltételezésünk az volt, hogy a változások
hatására átalakul a szervezeti kultúra és vizsgálataink alapján a változás kultúrájára tehetünk releváns
megállapításokat. A kvalitatív kutatás gyűjtőfogalma olyan különböző módszereknek, amelyek kis
mintaszámú egyénre fókuszál, nem feltétlenül reprezentatív, vagy érvényes statisztikailag. Olyan
ismeretekre és megállapításokra törekednek, amelyek nem feltétlenül számszerű adatokat igényelnek,
de az eredmények bepillantást nyújthatnak a vizsgált célsokaság viselkedésébe, gondolkodásába
(Langer, 2009).
Az interjú 3 részből épült fel: az első részben a szervezeti változásokról, azok súlyáról és mértékéről
kérdeztük az alanyokat, a második részben az arra adott reakciókról, a harmadik részben pedig a
szervezeti kultúra és a változtatások végrehajtásának kapcsolatáról. A vizsgálatba bevont 3, Hajdú-Bihar
megyei felsővezető az érintett szervezet tulajdonosa, vagy ügyvezetője volt, a KKV-szektorból – amely
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szelekciós kritérium is volt. A kiválasztott szervezetek eltérő tevékenységet folytatnak (pénzügyi
szektor, turizmus, vendéglátás).
A pénzügyi szektorban tevékenykedő szervezet (a későbbiekben: Interjúalany 1) esetében bekövetkező
változás vezetőváltás volt, amely mindenkire hatással volt. A korábbi vezető motivációja jelentős
mértékben lecsökkent, melynek következtében a szervezet összefogása, és a koordinálása hiányos volt,
így sürgetővé vált egy új szemlélet bevezetése és egy új vezető megválasztása. A turizmusban
tevékenykedő szervezet (a későbbiekben: Interjúalany 2) esetében a fogyasztói trendek követeltek meg
alkalmazkodást a napi folyamatokban, amely leginkább a front-office személyzet munkájának
változását jelentette (különböző nemzeti kultúrákhoz való alkalmazkodást igényelt). A vendéglátással
foglalkozó szervezet (a későbbiekben: Interjúalany 3) esetén a változás alapja a tulajdonosok, vezetők
feladatainak delegálása volt kiválasztott alkalmazottak felé, azaz üzletvezetőket jelöltek ki, akiknek
döntési jogokat adtak a napi folyamatokban.
Az interjúkról az interjúalany hozzájárulásával hangfelvétel készült, amelyből a feldolgozás során
átiratokat készítettünk. Az értékeléshez a tartalomelemzés módszertanát használtuk, amelynek célja a
kapott információk tartalmának leírása, értelmezése (Antal, 1976). A kapott információk
összefüggésrendszerére fogalmaztunk meg következtetéseket.
A következőkben az eredményeket ismertetjük.

3. EREDMÉNYEK
A vizsgálat első kérdéscsoportja a szervezeti változások beazonosítására és mértékének feltárására
irányult. A kérdéscsoportok a 2020. évet megelőző időszakban bekövetkezett változásokra vonatkoztak.
Az interjúkat olyan szervezeteknél folytattuk le, ahol a vezető egyértelműen meg tudott jelölni olyan
volumenű változást, amely jelentősen érintette az adott szervezetet.
A három interjúalany által képviselt szervezetek esetében a változások jellegükben eltérőek voltak: piaci
kereslet hirtelen megemelkedése, a fogyasztói trendek jelentős átalakulása és az operatív feladatok
delegálása.
A 2. táblázat összefoglalóan mutatja be, hogy milyen változások jelentkeztek az interjúalanyok szerint,
azokat milyen mértékűnek ítélték meg, mely tényezők akadályozták, illetve támogatták a változtatás
végrehajtását.
Ahogyan látható, a változások rendkívül eltérőek voltak, azonban minden esetben egyértelműen meg
tudták fogalmazni azokat a tényezőket, amelyek támogatták, és amelyek akadályozták a változtatás
végrehajtását. Az is kirajzolód, hogy a változást 2 esetben nagymértékűnek ítélték meg az
interjúalanyok, hiszen vagy a szervezet egészére terjedt ki, vagy az alkalmazottak nagy részét érintette.
Egy esetben értékelte az interjúalany közepes mértékűnek a változást, a feladatok delegálása esetén. Ez,
elmondása szerint nem okozott jelentős beavatkozást, számukra, viszont a felelősségi- és hatáskörök,
valamint a döntési folyamatok átalakultak.
A változást akadályozó tényezők között két esetben merült fel az alkalmazottakkal való elfogadtatás
nehézsége. A megoldás mindkét esetben az információmennyiség és a kommunikáció megváltoztatása
volt, azonban eltérő módon.
A 2.interjúalany által képviselt szervezet a feladatkörök egyértelmű lebontásával, a lépcsőzetes
bevezetéssel és a megfelelő mennyiségű információ közlésével orvosolta ezt a nehézséget, míg a
3.interjúalany a csapattal való kommunikálással, a cél pontos meghatározásával. Az 1.interjúalany az
akadályozó tényezők között a lassú intézkedéseket jelölte meg, amelynek megoldására bevonta az
alkalmazottakat a változtatásba, a folyamatos visszacsatolással (vezető és alkalmazott között) pedig
kontroll alatt tudta tartani a folyamatot.
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2. táblázat: Szervezeti változásokat érintő kérdések összefoglalása

Table 2: Summary of issues related to organizational changes
Interjúalany 1
Változás az elmúlt vezetőváltás
időszakban
Változás mértéke
Változtatást
akadályozó tényezők

nagy mértékű
lassú intézkedések

Az
akadályozó bevonás, folyamatos
visszacsatolás
tényezők feloldása
Változtatást
támogató tényezők

sürgető volt a
változtatás igénye
mindenki számára

Ellenállás

megjelent

Interjúalany 2
hirtelen
megváltozott
fogyasztói trendekhez
való alkalmazkodás
nagy mértékű
nehéz volt az
elfogadtatás az
alkalmazottakkal
- a feladatkörök
egyértelműsítése,
- lépcsőzetes bevezetés,
- kommunikáció.
az újra való nyitottság, a
trendek pontos
megismerésére való
törekvés
megjelent (és jelentősen
lassított)

Interjúalany 3
tulajdonosok
meghatározott
feladatainak delegálása
közepes mértékű
a kijelölt „új vezetők”
elfogadtatása az
alkalmazottakkal
- a cél pontos
kommunikációja,
- bevonás
a dinamika
megtartásához mindenki
szerint elengedhetetlen
volt a folyamatok
újragondolása
megjelent

Forrás: saját vizsgálat (2021)
A változást támogató tényezők a kapott válaszok alapján a csoport összetartására (mindhárom esetben
használták az alanyok a „mindenki” szót), és a nyitottságra vezethetők vissza. Ez arra enged
következtetni, hogy a változást első sorban a vezetői nyitottság támogatja, és ezt követően a vezető
feladata az alkalmazottak meggyőzése, biztatása.
Az interjúk értékelése során megállapítottuk, hogy minden esetben találkoztak a vezetők az ellenállás
kérdésével, egy esetben az interjúalany jelentős lassító tényezőként is értékelte azt. Elmondása alapján
olyan mértékű ellenállással találkoztak, amely miatt több esetben meg is állították a folyamatot,
ellenőriztek, újraterveztek és a legmegfelelőbbnek azt látták, hogy egyszerre nem vezetnek be minden
újat, hanem a lépcsőzetességre törekedve, fokozatosan vezetik be a változtatásokat. Ez által számukra
az ellenállás miatt a tervekhez képest jelentősen több időt vett igénybe a végrehajtás.
Láthatjuk, hogy arra a kérdésre, hogy milyen változtatást akadályozó és támogató tényezők jelentek meg
a változtatás során, a megkérdezett interjúalanyok nagyon eltérő válaszokat adtak, amelyek eredhetnek
egyrészt a változás volumenéből, másrészt a korábban is ismertetett szervezeti kultúra elemek eltérő
arányából, amelyek megkülönböztető szerepet töltenek be a szervezetek között. A változtatás során az
egyének hozzáállása nagymértékben függ a szervezeti kultúrától is.
A változtatás megvalósításában számos különböző tényező játszhat szerepet. Az interjúalanyok által
adott válaszokban (3. táblázat) többször megjelenik a következetesség, a csapatmunka, a visszacsatolás,
és a kommunikáció. Minimális eltérés abban fedezhető fel, hogy az egyes tényezőket hogyan emelték
ki: a következetesség fontos szempontként merült fel a végrehajtásban, de a hatáskörök kijelölésében
is. A kommunikáció szerepe minden esetben kiterjedt a feladatkörök pontosítására, azonban egyes
esetekben ezen felül a célok ismertetésére, az információ áramoltatására és a hatáskörök
egyértelműsítésére is. Két interjúalany ezen felül fontos szerepet tulajdonított a folyamatos
visszacsatolásnak, amellyel kontrollálni tudták az ellenállást, vagy a végrehajtás során felmerülő
problémákat.
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3. táblázat: A sikeres végrehajtáshoz hozzájáruló tényezők

Mi járult hozzá a leginkább
a változtatás
végrehajtásához?

Table 3: Factors contributing to successfull implementation
Interjúalany 1
Következetesség
(végrehajtásban)

Interjúalany 2
Következetesség
(hatáskörök
kijelölésében)

Csapatban gondolkodás
(közös tervezés)
Folyamatos visszacsatolás

Sürgetés
Koordinálás
Forrás: saját vizsgálat (2021)

Kommunikáció
(feladatokban és
információ)
Lépcsőzetesség

Interjúalany 3
Következetesség

Ellenőrzés
Kommunikáció
(feladat- és hatáskörök,
információ)

Az egyezőségek mellett természetesen eltérő tényezők is szerepelnek a válaszokban, amelyek
illeszkednek az adott szervezetben bekövetkező specifikus változáshoz. Így az 1.interjúalany esetében
kifejezetten segítette a sürgetés a változtatás végrehajtását, hiszen ahogyan a 2.táblázatban is szerepel,
mindenkinek fontos volt a vezetőváltás. A 2.interjúalany esetében ilyen a lépcsőzetesség betartása a
korábban is ismertetett okok miatt (újratervezésre és folyamatos ellenőrzésre volt szükség a fellépő nagy
mértékű ellenállás miatt).
A 2. és 3. táblázat alapján egyértelműen látszik, hogy az interjúalanyok által elmondottak alapján
megjelennek azok a vezetési feladatok, amelyeket a szakirodalomban ismertettünk. A változást
akadályozó tényezők feloldása a kommunikáción és az ellenőrzésen keresztül valósult meg. A
változtatás végrehajtásában sikeresként megítélt tényezők között a megkérdezett vezetők különböző
formában emelték ki a kommunikációt, az információ áramoltatását, illetve az ellenőrzést több esetben.
Minden interjúalany kiemelte a következetességet, amely a végrehajtás és a szervezés során a vezető
számára a legnehezebb feladat – egy számára is ismeretlen, új állapot elérése felé végig konzekvens
magatartást tanúsítani. Emellett a kommunikációt is minden interjú esetében a változtatás
sikertényezőjeként fogalmazták meg. Ez a döntések végrehajtásában és a koordinációban, szervezésben,
mint vezetési feladat jelenik meg. A változtatás során – amikor a dolgozók új rendszerrel, új
eljárásokkal, vagy új folyamatokkal találkoznak – kiemelkedő szerep jut annak, hogy milyen mértékben
közölnek a vezetők információt velük, milyen mértékben vannak tisztában a változtatás okával, várható
eredményeivel, ezáltal hogyan tudnak hozzájárulni a célok eléréséhez.
A kapott eredmények alapján érdemes további vizsgálatokat folytatni arra vonatkozóan, hogy a
változtatás során milyen vezetési feladatok kerülnek előtérbe, mik szorulnak háttérbe, és hogyan
valósítható meg ezáltal hatékonyabban a változtatás.
A vizsgálat további kérdései között szerepelt a szervezeti kultúra hatása a változtatások végrehajtására.
Ennek megválaszolására az interjúalanyokat arra kértük, fogalmazzák meg szervezeti kultúrájukat a
saját szavaikkal. A válaszokat a 4. táblázatban foglaltuk össze.
4. táblázat: A szervezeti értékek megfogalmazása az interjúalanyok által
Table 4: Definition of organizational values by interviewees
A jelenlegi szervezeti kultúra támogatáson alapul. Egyéni visszajelzések, és az
Interjúalany 1 összetartozás fontosságának éreztetése: együttműködés, delegálás, odafigyelés,
jutalmazás, dicséret.
Interjúalany 2 A szervezeti kultúra nálunk a tiszteleten, elfogadáson és megértésen alapszik.
Egy összetartó család vagyunk, ahol a problémákat őszintén megbeszéljük, és
Interjúalany 3
közösen találunk ki rá megoldást.
Forrás: saját vizsgálat (2021)
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Főként olyan értékeket emeltek ki, amelyek az interjúalanyok szerint képesek megkülönböztetni őket
más szervezetektől. Arra a kérdésre, hogy egy változtatást hogyan tud támogatni a szervezeti kultúra, a
kapott válaszok alapján kimondhatjuk, hogy az interjúalanyok szervezetein belül az összetartozás
érzése, a problémák megoldására való közös törekvés, a sikerek közös megélése, a tisztelet és megértés
teljes mértékben támogató tényezőkként jelennek meg. Mindegyik itt felsorolt, és az interjúalanyok által
megfogalmazott értékek a társas kapcsolatokon alapulnak, az egymáshoz való pozitív és támogató
hozzáállás határozza meg.
5. ÖSSZEFOGLALÁS

A változás a szervezeti lét mindennapos, magától értetődő jelensége. A cikkben bemutatott vizsgálat
eredményei arra mutattak rá, hogy változtatás során a vezetési feladatok kerültek előtérbe. Annak
megválaszolása, hogy a szervezeteket érintő változások milyen feladatokat jelentenek a vezetőknek, a
változások hogyan hatnak a szervezeti kultúrára, annak változására, melyek a legfőbb befolyásoló és
akadályozó tényezők. A célkitűzés megválaszolása érdekében félig strukturált interjúk keretén belül
kérdeztünk meg vezetőket arról, hogy a 2020.évet megelőző időszakban milyen változásokat éltek meg,
és azokra hogyan reagáltak. A vizsgálatba bevont 3 felsővezető Hajdú-Bihar megyei szervezet
tulajdonosa, vagy ügyvezetője volt, a KKV-szektorból. Eredményeinkben a megkérdezett vezetők a
szervezeti változásokkal kapcsolatos válaszaikban nagyobb mértékben emeltek ki vezetési feladatokat.
Ezek közül legnagyobb súllyal a kommunikáció és az ellenőrzés szerepelt, valamint kitértek a
következetesség fontosságára is, amelyet a szervezés és a rendelkezés, mint vezetési feladat
értelmezhetünk. A szervezeti kultúra hatása a változtatás során az egymáshoz való pozitív és támogató
hozzáálláson és a társas kapcsolatokon keresztül érvényesül. A kapott eredmények arra világítanak rá,
hogy a vizsgálatokat a vezetési feladatok területén érdemes tovább folytatni. Ugyanis jelenleg a
változási folyamat rendkívüli mértékben felgyorsult és a környezeti hatásokra adott gyors reagálást,
beavatkozást kíván a vezetés részéről. Ez pedig csak a vezetési feladatokon keresztül lehetséges.
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Az üvegplafon egy önbeteljesítő jóslat?! - Karrierlehetőségek vizsgálata
női munkavállalók körében
Is the glass ceiling a self-fulfilling prophecy?! – Research of career
opportunities among female workers
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Absztrakt
„Az üvegplafon egy önbeteljesítő jóslat?! - Karrierlehetőségek vizsgálata női munkavállalók körében”
megnevezésű kutatás során a nők munkaerőpiaci jelenléte került középpontba. A kérdőíves kutatás a
nők karrierhez való viszonyulására kereste a választ, s célkitűzése volt felmérni, hogy vajon
kompetencia, motiváció, vagy vezetői készségek hiánya miatt akadnak-e meg a nők bizonyos
karrierszinteken.
A kutatás során betekintést nyertem a nők karrierhez való viszonyulásába, az önbecsülés kérdéskörébe,
s igyekeztem felmérni bizonyos kompetenciákat, s vezetői készséget.
Eredményként elmondható, hogy a nőkmotivált résztvevői a munka világának, a 161 fős vizsgálat az
Észak-Alföldi régióban valósult meg, s a kitöltők jelentős százaléka szeretne vezetői pozícióban
dolgozni, a megfelelő képességük is meglenne hozzá. Viszont arra is választ kaptam, hogy önmaguk is
építik gátjaikat a munkahelyre vonatkoztatva, hiszen sokan elégedettek a jelenlegi beosztásukkal, nem
vágynak többre. Az üvegplafon munkahelyi jelenléte fontos, hogy megfelelő figyelmet kapjon, hiszen a
nők jelentős részét képzik a munkaerőpiacnak.
Kulcsszavak: nők, karrier, kompetencia, vezetés, üvegplafon
Abstract
„Is the glass ceiling a self-fulfilling prophecy?! – Connection between career opportunities and
competencies among female workers” research has focused on the presence of women in the labor
market. The objective of the questionnaire research is to assess whether women are stuck at certain
career levels due to the lack of competence and motivation. During the research, I was able to gain
insight into women’s attitudes towards careers, which showed a positive picture. I assessed that they
were motivated, and I also got answer to the main question, that significant percentage of the 161person sample would like to work as a leader, and they would have the appropriate skills. However, I
was also told that they are building their own barriers to the workplace, many of them are happy with
their current job, but not wanting more. The presence of a glass ceiling in the workplace is important
to get proper attention as women make up a significant part of the labor market.

Keywords: women, carrer, competence, leadership, glass ceiling
Jel kód: J24, J71, M54
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Bevezetés, témafelvetés
A 21. századi Magyarországon látványosan megnövekedett az érdeklődés a társadalmi nemek
munkaerőpiacon fellépő különbségei iránt, a vizsgálandó kérdéskör számos területe nagy figyelmet
kapott az elmúlt években. A női munkaerő sajátos munkaerő, sajátosságát a társadalomban elfoglalt
helye, a szerepkörök többrétűsége alkotja. Mivel a hatékony emberi erőforrás menedzsment célja, hogy
a szervezeti és egyéni igényeket egyszerre maximalizálja, fontos, hogy megfelelő figyelem irányuljon a
nemek munkaerőpiacon történő megjelenésén. . Napjainkban egyre elfogadhatatlanabb a bármilyen
alapú megkülönböztetés (nemi, faji, vallási, stb.), hiszen az egyenlőség nemcsak azt jelenti, hogy
tisztelettel bánunk a másikkal. Azt is jelenti, hogy azonos munkáért azonos fizetést kapunk, hogy nemtől
függetlenül azonos esélyekkel indulunk a vezetői pozícióért, hogy ugyanazok a jogok és kötelességek
illetik a nőket és a férfiakat, hogy otthon nincsenek „eleve kiosztott” szerepek, hanem egyenrangú,
partneri viszonyok.
A nők mindig is fontos részét képezték a társadalomnak, a nemek közti különbségeket csak jóval később
kezdték vizsgálni munkaerőpiaci viszonylatban. Jelen kutatásom célcsoportja a nők, mint humán tőke,
a munka világának fontos résztvevői. Kutatásom mintája a nők, mint a munkaerőpiac résztvevői. A
jelenlegi kutatás célja felmérni a nők karrierhez való viszonyulását, önbecsülését, kompetenciáit, s
vezetői rátermettségét.
A női karrier még mindig egy pejoratív fogalom a köznapi gondolkodásban, hiszen az a nő, aki nem tesz
eleget teljes egészében hivatásának, azaz az anyaságnak, arra bizonytalanul nézünk, s úgy véljük, hogy
ő mindezért egy önző személy. Ezzel ellentétben az aktuális karrierfogalom pedig úgy véli, hogy akkor
vagyunk valakik, ha „karriert futunk be”, ha „leteszünk valamit az asztalra”. A munka-magánélet
egyensúly fenntartása és javítása egyéni munkát igényel, melyhez fontos meghatározni a kereteket
(Filep Ujhelyi, 2021). Gergely és Szabó (2017) kutatása is megerősíti, hogy a nőkkel kapcsolatos
szerepfelfogás átalakulóban van. A nők feladata manapság nem csupán a háztartás vezetése, a
gyermekek nevelése, hanem ők is kereső tevékenységet végeznek, valamint karriert is építhetnek, tehát
egyre nagyobb teret hódít a kétkeresős családmodell. Juhász (2015) vizsgálatai is kimutatták, hogy a
beosztottak számára az elégedettségük szempontjából egyre fontosabb az előrelépési lehetőség, ezzel
párhuzamosan láthattuk egy másik felmérésben, hogy a kilépés oka a fiatalok (Y generáció tagjai)
körében sok esetben éppen az előrelépés hiánya (Dajnoki – Kiss, 2015).
A nők életében megjelenő karriertípusokat Schwartz már 1989-ben három kategóriába sorolta:
családorientált nők (family-career women), karrierorientált nők (career-primary women), karrier- és
családorientált nők (career and family women) (Schwartz, 1989). A karrier nagyon fontos alappillére az
önbecsülés, mondhatni elengedhetetlen fontosságú az életünk történéseiben. Fontos, hogyan
viszonyulunk másokhoz és önmagunkhoz, mit gondolunk a megélt sikerünkről, kudarcainkról, milyen
résztvevőnek gondoljuk magunkat a világban. Ez az önértékelés folyamatosan épül, s visszatükröződik
viselkedésünkben, gondolatainkban, megnyilvánulásainkban. Baumeister (1998) definíciója szerint az
önbecsülés a reflektív tudat értékelő aspektusa: az önismeret alapján hozott értékítélet. Az
önbecsüléshez két út vezet, amik szorosan összekapcsolódnak: az önérték, például kompetencia révén,
ahol az egyén aktív résztvevő, másrészt, ahogyan önbecsülést kaphatunk mások érzelmi megerősítése
által, ekkor az egyén szerepe inkább passzív (Johnson, 2008). Az önbecsülés nem csak a pozitív
tulajdonságaink gyűjteménye, vagy, hogy mindenben a legjobbak legyünk. A legfontosabb, hogy reális
önértékelésünk legyen, amiből építkezhet az önbizalmunk.
Ezzel párhuzamosan hasonlóképp fontos, hogy megfelelő tudással, képességgel, készséggel
rendelkezzünk a munka világában. A közelmúltban a kompetencia a HR központi fogalmává vált (Klein,
2018). Bakacsi (1999) megfogalmazásában kompetenciának azokat az alapvető személyes
tulajdonságokat nevezzük, amelyek eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartása
alapján értékelhető, előre meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítményt nyújt. A karrier
alakulását döntően befolyásolja, hogy valaki a tehetségének köszönhetően mekkora teljesítményt tud
elérni és ennek megfelelően milyen karrierre számít. Egy korábbi kutatás rámutatott arra, hogy a karrier
eléréséhez a megkérdezett munkavállalók a szorgalmat, erkölcsösséget, munkatársak támogatását,
összeköttetéseket tartják a legfontosabb tényezőknek (Gergely – Pierog, 2018). Kiemelendő az etikus
tevékenység és az etikus vezetői magatartás, ami egyre fontosabbá válik, hiszen a vállalatok
profitszempontjaival szemben napjainkban nagyon fontos elvárás, hogy annak elérése etikus
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formában valósuljon meg (Barizsné, 2016). Spencer és Spencer (1993) szerint a kompetencia az egyén
olyan alapvető személyiségjellemzője, ami az ok-okozati összefüggéseket mutatja az adott munkakör
előzetes kritériumaira építkezve. Ez igazából egy személyes kompetenciákon alapuló megközelítés, ami
kiemeli, hogy melyek a sikeres vezetőt megkülönböztető készségek. Nagy elfogadottságnak örvend ez
a modell, ebből kifolyólag választottam én is ezt a kutatásomban. A hat csoportra való tagozódás az
alábbi:
1. Teljesítmény, cselekvés (teljesítményorientáltság, szabályok betartása, kezdeményezés,
információkeresés
2. Támogatás, segítés (empátia, segítségadás)
3. Befolyásolás, másokra való hatás, hatalom igénye (befolyásolás, szervezeti tudatosság,
kapcsolatépítés)
4. Vezetés (mások fejlesztése, irányítása, csapatmunka, csapatvezetés
5. Kognitív funkciók (analitikus gondolkodás, fogalmi gondolkodás, szaktudás
6. Személyes hatékonyság (önkontroll, önbizalom, rugalmasság, szervezet iránti elköteleződés).
A hatékony vezetés kiemelt jelentőséggel bír a szervezet életében, elősegíti a teljesítményt, és fenntartja
a tagok közötti társas kölcsönös függést (Smith et al, 2016). A vezető feladata az, hogy mindezt
helyzetről helyzetre másképp valósítsa meg. A vezetés maga az a folyamat, amikor valamely
csoporttag(ok) felhatalmazást kap(nak) arra, hogy befolyásolja, motiválja a többi tagot a csoportcélok
elérése érdekében (Smith et al, 2016). Kutatásomban Klein (2018) kategorizálását veszem alapul. Klein
szerint az alábbi vezetői feladatokat fontos hangsúlyozni: tervezés, szervezés, irányítás, döntés,
ellenőrzés, teljesítményértékelés.
A sztereotipizálás komplex módon szövi át az élet számos területét, nem kivétel ez alól a munka világa
sem. Az elmúlt évtizedekben dinamikusan fejlődött annak vizsgálata, hogy mennyire befolyásolja a nők
és férfiak munkahelyi helyzetét a nemi megkülönböztetés. „A nemek közötti egyenlőség biztosítása a
társadalmi igazságosság alapköve.” vallja Keveházi (2017, p.255). Ennek érdekében a fejlett
társadalmak nagyvállalataira nagy nyomást gyakorolnak különböző közpolitikák, alapdokumentumok,
melyek a nők emberi, gazdasági és szociális jogai érvényesülésének megvalósulását szorgalmazzák, bár
az esélyegyenlőség teljes megvalósulása eddig még sehol nem történt meg, azaz napjaink maga az
esélyegyenlőségre törekvés időszaka (Dajnoki, 2014). A nők vezetővé válásának akadályairól és további
lehetőségeiről egyre intenzívebb vita folyik a gazdasági élet szereplőinek körében is. Az emberek
elképzeléseiben létezik egy szubjektív, de feltehetően sztereotip vélekedés az ideális vezetőről. A
vezetői sztereotípiákat először 1970-es években vizsgálta Virginia Schein az Amerikai Egyesült
Államokban (Szatmári, 2017). Kutatásának célja az volt, hogy adott tulajdonságok mennyire
illeszkednek nőkhöz, avagy férfiakhoz. Az eredményei azt igazolták, hogy az ideális vezetőt férfiasnak
vélt tulajdonságokkal jellemezték. A munkahelyi esélyegyenlőség a lehetőségek biztosítását jelenti
minden olyan személynek, akinek képességei adottak a munka elvégzéséhez (Dajnoki, 2014).
Anyag és módszer
A kutatás egy diplomadolgozat keretein belül 2021-ben valósult meg, s a kérdőíves módszert véltem a
leghatékonyabbnak, amiben különböző források (Rosenberg, 1965; Spencer-Spencer, 1993; Klein,
2018) segítségét, illetve általam összeállított kérdéseket vettem alapul. A kérdőív, általános szociodemográfiai kérdésekkel kezdődik, kiegészítve a válaszadó jelenlegi beosztásával és azzal, hogy milyen
beosztásban képzeli el magát 5 év múlva. Majd következett a Rosenberg Önbecsülés Skála, amiben az
önbecsülés, önértékeléshez való viszonyulást igyekeztem felmérni egy ötfokú Likert skálán A Spencer
és Spencer féle kompetencia lista pedig a kompetenciák felmérésére volt segítségemre, hasonlóan a
korábbihoz, ötfokú Likert skálán. Ezt követően általános karrierértelmezésekről kérdeztem
válaszadóimat, azaz mennyire fontos a karrier, mit jelent nekik a karrier, illetve mit gondolnak az
üvegplafon jelenségről. Szerettem volna felmérni, hogy a válaszadó mennyire motivált az
előrehaladásban, mennyire akarja azt. Zárásként pedig Klein (2018) vezetői feladatok kategorizálására
építve állításokat fogalmaztam meg, s arra kértem a kérdőívkitöltőket, hogy egy ötfokú Likert skálán
jelöljék be, mennyire érzik magukénak az adott feladatokat.
A kutatás az Észak-Alföldi régióban valósult meg, online sikerült elérnem a potenciális válaszaókat. A
kérdőívemet 197 fő töltötte ki (161 nő, 36 férfi), korábban célul jelöltem ki a nemi különbségek
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vizsgálatát is, viszont a kutatásom elemzésekor az aránytalan nemi elosztás miatt csak a női kitöltők
válaszait vettem alapul. Így a mintámba a 161 nő került. A továbbiakban ezzel az elemszámmal
dolgoztam (n=161).
Az életkori sáv generációk mentén lett meghatározva Tari (2010) és Tari (2011) alapján, annak
érdekében, hogy generációs különbségeket is vizsgálhassak. Veteránok, a 75 év felettiek, nem
relevánsak a kutatásom szempontjából, így nem kerültek bele az életkori sávokba. A Z generációba
pedig – bár a 11 évesek is tartoznak – munkaerőpiaci szempontból csak a 18. életévét betöltött
személyeket vizsgáltam. A kutatás kitöltőinek életkorát, családi állapotát, gyermekeinek számát,
legmagasabb iskolai végzettségét, illetve jelenlegi beosztását százalékos arányban az alábbi
táblázatokban ismertetem.
1. táblázat. A kutatás kitöltőinek életkora
Table1: Age of respondents
Korosztály generációk szerint
Z generáció
Y generáció
X generáció
18-24 éves
25-40 éves
41-55 éves
Nő
5%
34%
42%
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

Házas
Nő
47,2%
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

Nincs
Nő
27,3%
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

Baby Boom
56 év feletti
19%

2. táblázat. Kérdőívkitöltők családi állapota
Table2: Relationship status of respondents
Kérdőív kitöltők családi állapota
Párkapcsolatban él
Egyedülálló
Elvált
26,7%
13,7%
10,6%
3. táblázat. Gyermekek száma
Table3: Number of children
Gyermekek száma
Egy gyermek
Két gyermek
17,4%

35,4%

Három
gyermek
16,1%

Özvegy
1,9%

Háromnál több
gyermek
3,7%

4. táblázat. Legmagasabb iskolai végzettség
Table4: Highest level of education
Legmagasabb iskolai végzettség
Középfokú végzettség
Felsőfokú végzettség
Nő
43,7%
56,5%
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

Nő
12%
7%
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

44%

11%
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10%

6%

Egyéb (diák,
nyugdíjas, GYESen lévő édesanya(

Alkalmazottként
felsővezető

Alkalmazottként
középvezető

Alkalmazottként
csoportvezető

Alkalmazottként
beosztott
munkatárs

Saját
vállalkozásban
vezető

Egyéni vállalkozó

5. táblázat. Jelenlegi munkahelyi beosztás
Table5: Current working position
Jelenlegi munkahelyi beosztás

10%
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Eredmények
A 161 fős mintámból 107 nőtől kaptam választ arra, hogy mit jelent számukra a karrier, mindez egy
igazán sokrétű válaszcsokrot eredményezett. A 107 válaszból 7 személy válaszolt , a nem kötelezően
válaszolandó kérdésemre, hogy számára semmit nem jelent a karrier, nem tartja magát karrieristának.
Így az alábbi szófelhőn (1. ábra) a 100 nőtől beérkezett, leggyakrabban megjelent válaszokat
ismertetem.

1. ábra: A karrier értelmezése
Figure 1: Interpretation of career
Forrás: Saját adatgyűjtés, 2021
A fenti szófelhőn hangsúlyosan megjelenik a hat legalapvetőbb szóasszociáció, sorrendben: anyagi
biztonság, elismerés, siker, célok elérése, elégedettség, előrelépés. Mindez utal arra, hogy a nők számára
fontos, hogy a munkájukkal biztonságot és értéket teremtsenek.
Kaptam nem egyszavas válaszokat is, amik a saját megfogalmazásukban nyernek értelmet, így az
alábbiakban szó szerint kívánom ismertetni azokat.

2. ábra: A karrier értelmezése 2
Figure 2: Interpretation of career 2
Forrás: Saját adatgyűjtés, 2021
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A 2. ábra – az 1. ábrával megegyezően – jól szemlélteti, hogy milyen sokrétű értelmezése is lehet a
karrier jelenségének. Egyet sem szerettem volna kihagyni, hiszen minden egyes vélemény különleges,
egyedi és rendkívül hasznos egy tágabb értelmezés érdekében.
A demográfiai kérdések után az első kérdésem az alábbi volt: Milyen beosztásban képzeli el magát 5 év
múlva? A kérdésre kapott releváns válaszokat a 6. táblázatban ismertetem.
6. táblázat: Karrierbeli előrelépés
Table 6: Career advancement
Milyen beosztásban képzeli el magát 5 év múlva?

Jelenlegi beosztása
14 fő egyéni vállalkozó
8 fő saját vállalkozásban vezető
19 fő alkalmazottként beosztott
8 fő csoportvezető
9 fő középvezető
7 fő felsővezető
3 fő nyugdíjas
1 fő diák
9 fő alkalmazottként beosztott
1 fő GYES-en lévő édesanya
12 fő alkalmazottként beosztott
1 fő egyéni vállalkozó
1 fő GYES-en lévő édesanya
21 fő alkalmazottként beosztott
7 fő alkalmazottként csoportvezető
4 fő alkalmazottként középvezető
1 fő egyéni vállalkozó
2 fő diák
Forrás: Saját vizsgálat, 2021

Ugyanebben a beosztásban

Egyéni vállalkozó
Saját vállalkozásban vezető

Alkalmazottként vezető

Célul tűztem ki, hogy feltérképezzem van-e előrelépési szándékuk. Arra kértem válaszadóimat, hogy
egy ötfokú Likert skálán jelöljék meg, hogy ha lehetőséget kapnának, lennének-e vezetők. Mivel
generációs különbségek feltérképezése is célja kutatásomnak, így a releváns „Inkább igen (4)” és
„Teljes mértékben igen (5)” válaszokat korosztályi kategóriák szerint ismertetem. Kutatásom
szempontjából a 4 és annál magasabb értékű válaszokat vettem alapul vezetői ambíciók mentén, így a
továbbiakban annak a 95 főnek a válaszaival foglalkoztam, akik erre a kérdésre „Inkább igen (4)”,
illetve „Teljes mértékben igen (5)” választ adták. Generációs különbségek feltérképezésére tovább
vizsgáltam azt a 95 főt, aki vezetői ambíciókkal rendelkezik.

3. ábra. Vezetői ambíciók (fő; n=161)
Figure 3: Leadership ambitions (head; n=161)
Forrás: Saját adatgyűjtés, 2021
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Kutatásomban vezetői készségek témájában három területre helyeztem a hangsúlyt. A megfelelő
kompetenciák, illetve vezetői feladatokon kívül, elengedhetetlen fontosságú, hogy egy vezető
önbecsülése megfelelő legyen. Így e három faktor mentén vizsgálom azon válaszadókat, akik a „Ha
lehetőséget kapnék rá, szívesen lennék vezető.” kijelentésre az ötfokú Likert skálán az „Inkább igen
(4)”, vagy a „Teljes mértékben igen (5)” értékelést jelölték meg. Célom, hogy megvizsgáljam ezen
személyek esetlegesen saját maguk akadályozzák-e a karrierbeli előrehaladásukat.
Elsőként a Rosenberg Önbecsülés Skálájára kapott válaszokat ismertetem (7. táblázat). A 3, 5, 8, 9, 10
itemek fordított tételek, a kapott értékeket az elemzés során megfordítottam.

1. Úgy érzem, értékes ember vagyok, legalábbis másokhoz képest.
2. Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van.
3. Mindent egybevetve, hajlamos vagyok arra, hogy tehetségtelen,
sikertelen embernek tartsam magam. (F)
4. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint mások.
5. Úgy érzem, nem sok dologra lehetek büszke. (F)
6. Jó véleménnyel vagyok magamról.
7. Mindent fontolóra véve, elégedett vagyok magammal.
8. Bárcsak jobban tudnám magam tisztelni. (F)
9. Időnként értéktelennek érzem magam.(F)
10. Néha azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok jó. (F)
Forrás: Saját elemzés, 2021

5
5

4,26 0,82
4,40 0,65

1

5

4,12 1,14

3
1
1
2
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

4,56
4,37
4,04
4,06
3,50
3,85
4,19

Szórás (sd)

1
2

Átlag (m)

Legmagasabb
érték

Rosenberg Önbecsülés Skála

Legalacsonyabb
érték

7. táblázat: A Rosenberg Önbecsülés skálára kapott eredmények (n=95)
Table 7: Results on the Rosenberg Self-Esteem Scale (n=95)

0,61
1,02
0,82
0,85
1,41
1,27
1,19

A leíró statisztikában jól látható, hogy vannak eltérések a kapott értékek között, mégis az ötfokú skálán
magas adatok figyelhetők meg, azaz átlagban magasan értékelték saját magukat a nők, mindez utal a
megfelelő önbecsülésre. Csupán két item kapott 4,0 alatti átlagértéket, mindkét esetben egy fordított
tétel. A legalacsonyabb a „8. Bárcsak jobban tudnám magam tisztelni.” (m=3,50) item, s az „9.
Időnként értéktelennek érzem magam.” (m=3,85) kijelentés, értelemszerűen mindkét esetben a pozitív
tartalommal bíró értelmezés az elemzés során a megfelelő. A többi megállapítás közül, ami mind 4,0
feletti átlagot kapta, a három legnagyobb értéket a „4. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint
mások.” (m=4,56), „2. Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van.” (m=4,40), illetve a „Úgy érzem, nem sok
dologra lehetek büszke.” (m=4,37), ami egy fordított tétel, így az átlag a pozitív tartalomra utal. Szórást
vizsgálvaazon itemek esetében, ahol a legalacsonyabb az átlagérték, magas a szórás. Ez a két item az
alábbi: 8. Bárcsak jobban tudnám tisztelni magam. (sd=1,41), 9. Időnként értéktelennek érzem magam
(sd=1,27). S a legmagasabb átlagértékeknél, pedig alacsony a szórás, 2. Úgy érzem sok jó tulajdonságom
van (sd=0,65); 4. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint mások (sd=0,61).
A kompetenciák vizsgálatánál Spencer-Spencer (1993) kompetencialistáját alapul véve arra
voltam kíváncsi, hogy a vezetői ambícióval rendelkező nők önbevalláson alapulva milyennek értékelik
kompetenciáikat. Az eredményeket a 8. táblázatban ismertetem:
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Teljesítmény,
cselekvés

Támogatás, segítés
Befolyásolás,
másokra való hatás,
hatalom igénye

Vezetés

Kognitív funkciók

Személyes
hatékonyság

Szórás (sd)

Átlag (m)

Legmagasabb
érték

Spencer-Spencer féle kompetencialista

Legalacsonyabb
érték

8. táblázat: A Spencer-Spencer féle kompetencialistára kapott eredmények (n=95)
Table 8: Results on the Spencer-Spencer competence list (n=95)

Teljesítményorientáltság

1

5

3,88

1,19

Szabályok betartása

1

5

3,87

1,14

Kezdeményezés

1

5

3,53

1,14

Információkeresés (kíváncsiság, tanulás)

1

5

4,02

1,12

Mások megértése, empátia

2

5

4,10

1,10

Mások igényeinek feltárása, teljesítése

2

5

3,71

1,10

Befolyásolás

1

5

2,70

1,20

Szervezeti tudatosság

1

5

3,68

1,15

Kapcsolatépítés

2

5

3,70

1,20

Mások fejlesztése, tanítása, nevelése

1

5

3,73

1,20

Mások irányítása, hatalom

1

5

2,83

1,25

Csapatmunka, együttműködés

2

5

4,00

1,10

Csapatvezetés

2

5

3,76

1,19

Analitikus gondolkodás

1

5

3,83

1,14

Fogalmi gondolkodás

2

5

3,98

1,15

Szaktudás

2

5

3,96

1,12

Önkontroll

1

5

3,67

1,10

Önbizalom

1

5

3,32

1,19

Rugalmasság

1

5

3,83

1,15

Szervezet iránti elköteleződés

1

5

3,71

1,25

Forrás: Saját elemzés, 2021
A táblázatban a legalacsonyabb értéket, a legmagasabb értéket, az átlagot, illetve a szórást ismertetem a
megfelelő kompetenciákmentén. Az átlagokat vizsgálva három kompetencia kapott 4,00 vagy afeletti
átlagértéket. Legmagasabb átlagérték a Támogatás, segítés kompetenciája, Mások megértése, empátia
(m=4,10) alfaktorához tartozik, ami nem meglepő, hiszen mindezt nőies tulajdonságnak tulajdonítjuk.
Továbbá a Teljesítmény, cselekvés kapcsán az Információkeresés (kíváncsiság, tanulás) (m=4,02),
illetve a Vezetés témájában a Csapatmunka, együttműködés (m=4,00). A legalacsonyabb átlagértékek
közülpedig két értéket szeretnék kiemelni. A Befolyásolás, másokra való hatás, hatalom igénye
kompetencia Befolyásolás (m=2,70) alfaktora, mint legalacsonyabb átlagérték. Illetve a Vezetés
tekintetében a Mások irányítása, hatalmának érvényesítése (m=2,83). A Spencer-Spencer
kompetencialista esetében is érdekelt, hogy mutatnak-e a kapott eredmények eltérést korosztályok
szerint. A kompetenciák kapcsán is beigazolódott, hogy ez a kis elemszámú vizsgálat nem teszi lehetővé
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a különbségek feltárását. Mindenféleképpen hasznos lehet mindezt egy nagyobb elemszámú mintán
megismételni.
Ebben a blokkban további kérdésként tettem fel, hogy milyen egyéb kompetenciákat gondolnak
fontosnak a munkaerőpiacon, hiszen a nagy elfogadottságnak örvendő Spencer-Spencer
kompetencialistán túl érdemes felmérni az egyének véleményét további kompetenciák kapcsán. Az
alábbi válaszokat kaptam: kommunikáció, kritikai gondolkodás, felelősségvállalás, problémamegoldás,
kreativitás, példamutatás, önálló munkavégzés.
Az önbecsülés és kompetenciák után a vezetői feladatok meglétének vizsgálatát tűztem ki célul, Klein
Sándor kategorizálását véve alapul, amiben a következőket nevezi meg vezetői feladatoknak: tervezés,
szervezés, irányítás, döntés, ellenőrzés, teljesítményértékelés. Minden feladathoz 2-2 állítást
fogalmaztam meg, s ezek átlagával dolgoztam. Arra voltam kíváncsi, hogy önbevalláson alapulva
mennyire gondolják jónak magukat a nők az adott feladatokban. A 9. táblázatban a legalacsonyabb
kapott értéket, a legmagasabb kapott értéket, az itemekre kapott átlagot, ezeket összevonva a
kompetenciákra kapott átlagot, a szórást ismertetem.

Tervezés

Szervezés

Szeretem, ha 1 hétre előre le vannak
szervezve a megbeszélések.
Szeretem fontossági sorrendbe állítani
a másnapi teendőimet.
Szeretek feladatokat delegálni.

4,57

0,64
4,31

1

5

4,05

0,97

1

5

3,88

1,12

1

5

3,84

1,09

1

5

3,59

1,09

1

5

4,55

0,81

1

5

2,92

1,28

1

5

3,90

0,94

1

5

3,43

1,19

1

5

3,70

1,11

1

5

4,16

0,99

1

5

4,32

0,81

3,86

Irányítás

Szeretem, ha átlátom a csoportom
munkáit.
Végleges döntés előtt előnyöket és a
hátrányokat állítok fel.
Döntés
Döntéseimet gyorsan és hatékonyan
hozom meg.
A delegált feladatok kapcsán kérek
tájékoztatást a %-os állapotról.
Ellenőrzés
Sokszor ellenőrzöm a csoportom
munkájának folyamatát.
Szeretek visszacsatolást adni a
Teljesítmény- kollégáimnak a teljesítményükről.
értékelés
Fontosnak tartom a mérföldköveket a
teljesítménynél.
Forrás: Saját elemzés (2021)

Vezetői feladat
átlaga

5

Szórás

3

Átlag

Legmagasabb
érték

Szeretem lépésről lépésre átgondolni a
feladatokat.
Sokszor készítek forgatókönyvet.

Legalacsonyabb
érték

9. táblázat: Vezetői feladatok értelmezésére kapott eredmények (n=95)
Table 9: Results obtained for the interpretation of managerial tasks (n=95)

4,07

3,41

3,56

4,24

Minden esetben viszonylag magas átlagértéket kaptak a megállapítások, az is jól látható, hogy nagy a
szórás az értékek között. A két legalacsonyabb átlagérték a Döntés (m=3,41), és az Ellenőrzés (m=3,56)
tekintetében látható, középmezőnyben foglal helyet a Szervezés (m=3,86), illetve az Irányítás (m=4,07).
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A két legmagasabb átlagérték pedig a Teljesítményértékelés (m=4,24) és a Tervezés (m=4,31)
feladatához köthető. A korábbi elemzések rendszerét folytatva ebben az esetben is megvizsgáltam
külön-külön a generációkat, s hasonlóan a korábbiakhoz ebben az esetben is csak az átlagértékekkel
foglalkoztam. A korábbi generációs különbségeket feltáróvizsgálathoz hasonlóan a vezetői feladatok
esetén sem találtam szignifikáns különbséget, valószínűleg ebben az esetben is a nem elegendő
elemszám miatt. Véleményem szerint rendkívül hasznos lehet kutatásom ezen aspektusát is egy nagyobb
elemszámú mintán vizsgálni.
Kutatásom fő témája a nők karrierlehetőségeinek körbejárása volt, az önbecsülés, kompetenciák, illetve
vezetői feladatokban való jártasságon túl külső tényezőkre is kíváncsi voltam. Célom volt felmérni, hogy
éreznek-e a nők bármilyen külső gátat, akadályt a karrierben való továbbhaladással kapcsolatban. A 95
vezetői ambícióval rendelkező női válaszadót vizsgálva arra a kérdésemre, hogy „Ön szerint létezik az
üvegplafon jelenség a munkahelyen?” mind a 95 kérdőívkitöltő válaszolt. Igen választ 38fő, nemleges
választ 37 fő adott, továbbá 20 fő nyilatkozta, hogy nem tud válaszolni a kérdésre. Természetesen
vizsgálatom tekintetében az okokra is kíváncsi voltam, azon személyek közül, akik „Igen”-nel
válaszoltak a kérdésemre (38fő), 34 fő kifejtette véleményét. Többen közülük tapasztalták mindezt, bár
konkrétummal nem indokolták, de érzékelik, hogy férfi vezetők voltak/vannak a munkahelyeiken.
Sokan a gyerekvállalással járó elfoglaltságokra hivatkoztak: „Hiszen a férfiak nem szülnek”, avagy „A
gyerek vagy a gyerekvállalás manapság nem pozitív dolog.” Volt aki úgy fogalmazott, hogy „A
gyerekvállalás miatti munkából való kiesés, a gyerek melletti jelenlét miatt megbízhatatlanabbnak
tartják őket a szervezeten belül”. Hasonlóképp vélekedett az a válaszadó is, aki annyit mondott: „Miért
jusson nő magas pozícióba (főleg fiatalon), mikor úgyis elmegy szülni...?” Egyik kérdőívalany csupán
ennyivel válaszolt: „Gyereked van? - Nem kellesz. Elmúltál 40? - Nem kellesz”. Azaz a gyerekvállaláson
túl, az életkor tényezőjét is említi.
Kompetenciák tekintetében is fogalmaztak meg véleményt, ami így szólt: „Bizonyos felsővezetői
kompetenciák biológiailag ritkábban, vagy egyáltalán nem találhatóak meg nőknél.” Ezzel
összefüggésben áll egy másik válaszadó indoklása is, miszerint „Hosszútávon, nagy befolyást nem
adnak a nőknek”, azaz kompetencia béli hiányosságnak gondolják.
Az elférfiasodott társadalmunkra is utalt néhány válaszadó, az alábbi két állítás jól összefoglalja az
ehhez kapcsolódó véleményeket: „A nők később érkeztek a munka világába, ezért még mindig a férfiak
"szabályai", mércéi a mérvadók.”, illetve „Mert az országot férfiak vezetik, akiknek leginkább férfi
barátaik vannak, akiket beraknak hivatalvezetőknek, de van kivétel is. Alacsonyabb szinten nők is
lehetnek hivatalvezetők, de a szervezet országos csúcsán az „öribari” pasik vannak. Kivétel meg tudja
erősíteni a szabályt!”
Érkezett olyan válasz is, ahol konkrétan a férfiak problémáit emelik ki a témában: „Mintha a férfi
vezetőknek egy kudarc lenne, hogy egy nő többre képes tőle, nekem 2 férfi főnökömmel ez volt, fel is
adtam, felmondtam! Most is férfi a vezetőm, de olasz származású, teljesen elismer és
kvalifikáltságomnak megfelelő helyet igyekszik keresni. Nem érzem azt a "taposást", mint korábbi két
helyemen.”
Egy középvezetői munkakörrel rendelkező kitöltő is érzékeli az üvegplafon jelenséget a munkahelyén,
ő megelégszik, hogy a középvezetői létig eljutott, feljebb nem is próbálkozik tovább.
Jelenleg felsővezetői pozícióval rendelkező nők is megosztották velem véleményüket. Az egyikőjük a
külső megjelenést emelte ki, véleménye szerint: „Nagy probléma, hogy a nőket mindig megjelenés
alapján is megítélik, soha nem vagyunk tisztán csak szakmai alapon értékelve.” Szintén felsővezetői
tapasztalattal rendelkező nő úgy vélekedik, hogy egyáltalán nem könnyű megszerezni és meg is tartani
egy felsővezető/cégvezetői pozíciót, több nő nem is akarja. Az alábbi tapasztalatot, illetve véleményt
osztotta meg egy másik női felsővezető: „Mint női vezetőnek végig sokkal többet kell teljesítenem, mint
a férfiaknak és az elért eredményem mindenkinek "természetes" míg a férfi vezetőtársaim sokkal kisebb
teljesítmény esetén is elismerik. A nőből evidenciaként nem nézik ki a logikát és a tudást. Meg kell
villantani valamit a tudásból, hogy partnerként nézzenek ránk.”

107

Régiókutatás Szemle 2021. VI. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/21/2/10
Következtetések és javaslatok
Női munkavállalók karrierről szóló vélekedésükből következtetve nem szabad alábecsülni a nők
karrierhez való hozzáállásuk milyenségét, hiszen a kutatásom során kapott válaszok alapján jól látható,
hogy szeretik a munkájukat, néhány kérdőívalany a hasznossággal, az értelmes teendővel azonosítják
A karrierben való előrehaladásra való igény is magas motiváltságra utal. A karrierhez való pozitív
viszonyulást alátámasztva jól látható, hogy rendelkeznek karriercélokkal. Igyekeztem felmérni, hogy
erősek-e ezek a karriercélok annyira, hogy vezetői pozícióban is el tudják képzelni magukat válaszadók.
A 161 fős minta 59%-a, azaz 95 fő szeretne vezető lenni. Visszacsatolva a korábbi következtetésekhez,
ez az arány is nagy motiváltságra utal. Hiszen mintám több, mind fele töltene be vezetői szerepet.
Természetesen ez még csak vágy, de karriertervezés szempontjából fontos mindezeket felmérni a
munkatársaiknál. Az a csoport is számottevő, akik nem szeretnének továbblépni, megelégednek azzal a
pozícióval, amiben jelenleg is vannak.
A vezetői készségek vizsgálatának ismertetését a módszer szempontjából három csoportra osztottam:
önbecsülés, kompetencia, vezetői feladatok. Az önbecsülés egy fontos, és elengedhetetlen tulajdonsága
a vezetői létnek.
Kompetenciák tekintetében az eredményekből levonható, továbbá a szakirodalmi feldolgozásom alapján
is megállapítható, hogy kialakultak nőies és férfias kompetenciák a munka világában. Mindezt
alátámasztja jelenlegi kutatásom is. Fontosnak tartom megemlíteni a vezetői feladatok témakörében
kapott eredményeket is. Bár jelenlegi kutatásom a vezetői feladatok kis szegmensét vizsgálta, de az adott
feladat témájában meghatározott állításokra kapott eredményekből arra következtetek, hogy a döntéssel,
mint vezetői feladattal kapcsolatban vélik a nők legkevésbé kompetensnek önmagukat. Az ellenőrzés
feladata az, amit nem éreznek magukénak. A harmadik legkevésbé közkedvelt teendő az irányítás, a
feladatok delegálása. Legmagasabb átlagértékeket a tervezés, illetve a teljesítményértékelés kapta.
Mindkét feladat nagy precizitást, alaposságot igényel. Az üvegplafon jelenségre konkrét kérdéssel
kérdeztem rá. Kutatásomból kiderült, hogy megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban.
Valószínűleg a fogalmi problémák miatt (bár a kérdőívemben meghatároztam a definíciót), de sokan
nem ismerik, nem észlelik a jelenséget. Többen voltak azok, akik érzékelnek valamilyen
megkülönböztetést a munkahelyen. A jelenség okai többrétűek, nem szabad azt sem elvetni, hogy a nők
saját maguknak is építik a gátakat, hiszen nem vágynak többre, nem fejlesztik önmagukat. Ezzel
párhuzamosan természetesen nem elvetendő az az eredmény sem, hogy több esetben a nemcsak a család
tartja vissza őket, hanem a férfiak és a kompetenciabeli hiányosságok is. Ezt a kérdéskört érdemes lenne
egy nagyobb elemszámú kutatásban, több oldalról megközelítve vizsgálni. Számomra rendkívül érdekes
ez a jelenség, s egy ilyen megvalósított kutatás eredményeire építkezve arra találhatnánk megoldást,
hogy miként szükséges fejleszteni a nőket annak érdekében, hogy valóban megvalósulhasson a teljes
egyenjogúság a munkahelyen.
Generációs különbségek tekintetében, a nem elegendő elemszám miatt sikertelennek bizonyult az a
célkitűzés, hogy felmérjek bizonyos eltéréseket az önbecsülés, a kompetenciák, illetve a vezetői
feladatok témájában.. Egy magasabb elemszámú kutatással hasznos lenne mindezt újból megismételni,
hasonló kérdésekre keresni a választ és mindezt kibővíteni egy többrétű munkaértékbeli kutatásra.
Összefoglalás
„Az üvegplafon egy önbeteljesítő jóslat?! - Karrierlehetőségek vizsgálata női munkavállalók körében”
megnevezésű kutatás során a nők munkaerőpiaci jelenléte került középpontba. Kutatásom célja az volt,
hogy felmérjem a nők munkaerőpiaci helyzetét. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a nők számára
fontos a karrier, hiszen anyagi biztonságot, elismerést, sikert, tudást, önmegvalósítást jelent számukra.
A karrierben való előrelépés kérdésköre is helyet kapott kutatásomban, hiszen érdekelt, hogy a
válaszadóim milyen ötéves tervvel rendelkeznek. A 161 fős minta 36,6%-a, azaz 59 főnek célja, hogy
öt éven belül haladjon feljebb a karrierlépcsőn.
Az a csoport is számottevő, akik nem szeretnének továbblépni, megelégednek azzal a pozícióval, amiben
jelenleg is van. Kutatásomban 69 fő tervez ugyanebben a munkában dolgozni, amiből a 3 nyugdíjas nem
releváns válaszadó, 66 fő vélekedett úgy, hogy az aktuális beosztásban képzeli el magát öt év múlva.
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Az önbecsülés tekintetében jól látható, hogy az átlagok viszonylag magas értéket mutatnak. A
legalacsonyabb érték a 3,50, míg a legmagasabb a 4,56. Ez arra utal, hogy a kitöltők nagy százaléka
megfelelő önbecsüléssel rendelkezik, értékesnek gondolja magát, tisztában van jó tulajdonságaival,
képes jól csinálni a dolgait, jó véleménnyel van önmagáról, elégedett önmagával. Ezzel párhuzamosan
viszont alacsony átlagértéket kapott az önmaguk tisztelete.
A kompetenciák vizsgálatakor bizonyos nőies és férfias kompetenciák kirajzolódtak, hiszen női mintájú
kutatásomban magas átlagértéket kapott a támogatás, segítés szempontjából mások megértése, az
empátia kompetenciája, illetve a csapatmunka, együttműködés, s az információkeresés is. Ezzel
párhuzamosan önbevalláson alapulva is hangsúlyos, hogy a nők gyengébbnek érzik magukat a
befolyásolás és mások irányítása, a hatalom szempontjából. Továbbá viszonylag alacsony átlagértéket
kapott az önbizalom, ami meglepő az előző önbecsülés teszt eredményeivel összehasonlítva.
Az üvegplafon munkahelyi jelenléte fontos, hogy megfelelő figyelmet kapjon, hiszen a nők jelentős
részét képezik a munkaerőpiacnak. Ha egyenlő bánásmódban részesülnek, sokkal kiegyensúlyozottabb,
harmonikusabb légkört lehet megteremteni a munkahelyen.
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Az újabb típusú nemzedékek jövőképe Hajdú-Bihar megye tanyáin
The vision of newer generations on the farms of Hajdú-Bihar county
ORBÁN SZ. G. 1
Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Doktori Iskola, drorbanszabolcsgergely@gmail.com

Absztrakt. Az egykori vidéki társadalom számára a gazdasági biztonság alapvető pillére a tanya és az
ott folytatott gazdálkodás volt, mely aztán a családon belül tovább öröklődött. Egy évszázaddal ezelőtt
több mint egymillió ember élt hazánkban a tanyákon, azonban ez napjainkra jóval negyedmillió alá
csökkent. A népesség fogyása egyfelől annak volt köszönhető, hogy a mezőgazdaságban megjelentek a
modern gépek, az új termesztési és tenyésztési technológiák, amik átalakították a gazdálkodást, és vele
együtt a benne résztvevő embert, másfelől a társadalom életszínvonala és elvárásai is nőttek, azonban
a tanyákon nem épültek ki a modern igényeknek megfelelő infrastruktúrák, így megindult az ott lakó
fiatalabb generációk elvándorlása, akik beköltöztek a közeli falvakba és városokba. Vizsgálatom célja
az volt, hogy a jelenlegi állapotok figyelembevételével feltárjam a tanyákról való elköltözés
lehetőségeinek jövőbeli tendenciáit Hajdú-Bihar megye tanyalakói körében, mely alapját az összes
járásában felvételezett kérdőíves felmérés adta. Kutatásom eredményei azt mutatják, hogy a tanyákon
felnövő újabb típusú generációk nagy része már nem a tanyán képzeli el a jövőjét, ugyanakkor ha a
tanya kényelmi szempontból széleskörűen kiépített és magasabb komfortfokozatnak felel meg, az talán
szavatolhatja azt, hogy a fiatalok mégis helyben maradnak.
Kulcsszavak: tanya, újabb típusú nemzedékek, fiatalok, helybenmaradás, jövő
Abstract: For the former rural society the basic pillar of economic security was the homestead, and
farming there, which was then further inherited within the family. A century ago more than a million
people lived on homesteads in Hungary, but today it has fallen to well under a quarter of a million.
The decline in population was due on the one hand, to the emergence of modern machinery and new
cultivation and breeding technologies in agriculture, which transformed farming and the people
involved, and on the other, to society's living standards and expectations out of infrastructures that
meet modern needs, so the emigration of the younger generations living there began, who moved into
nearby villages and towns. The aim of my research was to explore the future tendencies of the
possibilities of moving from homesteads among the homestead inhabitants of Hajdú-Bihar county,
taking into account the current conditions, which was based on a survey conducted in all its districts.
The results of the study show that most of the newer generations growing up on homesteads no longer
envision their future there, however if the homestead were more extensively constructed in terms of
comfort and corresponded to a higher degree of comfort, this might guarantee that the young people
would still remain in place.
Keywords: homestead, newer types of generations, youth, stay, future
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Bevezetés
A tanyákról alkotott kép mára már nem egységes, a legtöbb embernek egyáltalán nincs a vidék ezen
szegmensével kapcsolata, a fiatalabb korosztály vidék- és tanyaképe, valamint élményszintű
tapasztalata pedig minimális, leszűkül az iskolában tanult vagy a televízióban látott ismeretekre.
Gazdasági és szociális szerepük az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott, a rendszerváltozás,
az agrárgazdaság átalakulása, a földtulajdonlás változásai, az országban lezajlott társadalmi‐gazdasági
fordulatok, ahogyan országos viszonylatban, úgy a hajdúsági tanyavilágban is meghatározó
változásokat eredményeztek. Az egykoron a földből való megélhetés alapját képező tanyaegységek
nagy részében már nem folyik mezőgazdasági termelés, lakóegységekké váltak, olyanokká, melyeken
a lakók jobbára kiöregedtek, az utódok, a fiatalabb generációk számára pedig már nem vonzóak az ott
kínálkozó lehetőségek. A tanyai népesség fogyása ennek következtében folyamatos, ezzel
párhuzamosan pedig a tanyákra jellemző a fokozatos megszűnés, jobb esetben az átalakulás (CsatáriFarkas, 2018).
A társadalom életszínvonala és az elvárásai nőttek, azonban a tanyákon nem épültek ki a korszerű
igényeknek megfelelő infrastruktúrák, így az ottlakók, főleg az újabb generációk, modern igényeik
kielégítése érdekében inkább beköltöztek a közeli településekre. Az újabb típusú nemzedékek, vagyis
az Y generáció, a Z generáció és a még fiatalabbak, az Alfa generáció (Juhász, 2014) jövőt illető tervei
meglehetősen színes képet mutatnak, helyben tartásuk kapcsán pedig nincs eszköz a vidékfejlesztés
kezében.

1. Témafelvetés - Tanyák Hajdú-Bihar megyében
A tanyák a több évszázados fejlődésük során hazánk egyes régióiban leginkább a jobb termőföldű
részeken maradtak meg, ahol napjainkban a mezőgazdasági területeken található és nagy
valószínűséggel gazdálkodást is folytató egységek sűrűsödése figyelhető meg. Az ország Dunától
keletre eső részén végigtekintve elsőnek a legnagyobb tanyai gazdálkodási és a piacozási
hagyományokkal rendelkező egykori nagy alföldi mezővárosok térségei tűnnek ki. A tanyák ezeken a
részeken, jellemzően hét alföldi megye területén találhatók fel (Bács-Kiskun, Békés, CsongrádCsanád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben). Szeged,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Csongrád, Békéscsaba, Debrecen és Nyíregyháza városok volt
tanyazónáiban láthatóan térben összefüggő tanyás cellaegységeket alkotnak a belőlük egykor
leválasztott tanyaközségek mezőgazdasági külterületei.
Hajdú-Bihar megyén belül leginkább Debrecen hosszan elnyúló, hajdan egészen a Tisza vonaláig érő
határa érdemel figyelmet, mert különböző természeti adottságainak köszönhetően erdőt, szántót és
legelőt egyaránt magában foglal (Csatári, 2005A). Ezek a területek különböző tanyafejlődési pályákat
írtak le, ugyanakkor a Nyírség átnyúló hányadának alsó határa és a Hortobágy területe is tanyás
részekkel gazdagon borított, de az igazi, klasszikusnak mondható tanyavilág leginkább a Hajdúnánási,
a Hajdúböszörményi, a Debreceni, a Hajdúhadházi és a Nyíradonyi járásban maradt meg és él tovább
(1. ábra).
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1. ábra: Tanyás cellák sűrűség szerinti eloszlásban Hajdú-Bihar megyében
Figure 1: The cells of the homesteads in density distribution in Hajdú-Bihar county
Forrás: Saját szerkesztés, 2019

2. Anyag és módszer
2.1. A vizsgálat anyaga
A vizsgálat során végzett adatgyűjtést 2019 második felében hajtottam végre és azt Hajdú-Bihar
megyére, az azon belül található tíz járás területére korlátoztam. A megye tanyáiról pontos adatok
1990 óta ‐ amikor is a népszámlálás keretében számukat még nyilvántartották - nem állnak
rendelkezésre. A tanyák száma és az ott lakók lélekszáma több forrás feldolgozását követően volt
meghatározható. Elsőként a legutóbbi 2011-es népszámlálás adatait elemezve megállapítottam, hogy a
megye lakossága 539 674 fő ‐ melyből a külterületen lakók száma 27 450 fő - volt, a tanyákon pedig
mintegy 13 292 fő élt alig egy évtizeddel ezelőtt. Másodikként a KSH helységnévtárának adatait
összesítettem, a 2019-es adatok alapján megállapítottam, hogy a vizsgált időszakban 7 176 fő élt
tanyákon. Harmadikként a tanyagondnoki szolgálatoktól szereztem be a legfrissebb adatokat, amiket
rendszereztem, így a kérdőívezés időszakában, a 10 járás területén működő tanyagondnoki szolgálatok
illetékességi területein mintegy 3 041 tanyát számoltam össze, melyek akkori összesített
népességszáma 7 088 fő volt. Az összefüggő, falusias részeket, amik Debrecen különálló belterületeire
illetve Hajdúnánás, Bocskaikert és Hortobágy külterületeire jellemzők, a torzítás elkerülése végett a
felvételezésből kihagytam, így végül 1 951 tanya került a látókörömbe. A vizsgált populáció, akiktől
ténylegesen mintavételre került sor ebből került ki.

2.2. A vizsgálat módszere
A vizsgálat első részében, a téma felvezetése érdekében szekunder információkra alapozott irodalmi
feldolgozást hajtottam végre. Azt követően a primer kutatás keretében mennyiségi (kvantitatív)
módszer alapján kérdőívezéses formában végeztem adatgyűjtést. A statisztikai következtetéseknek a
kérdőíves vizsgálatokkal kapcsolatosan használt elmélete azt feltételezi, hogy a kiinduló mintának
minden tagja kitölti és visszaküldi a kérdőívét, azonban ez szinte soha nem következik be, az én
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kutatásom esetében is így történt ez (Horváth, 2004). Szisztematikus mintavétellel minden harmadik
tanyát választottam ki, az alapul vett 1 951 tanyából, végül így állt össze a mintavételi keret (n=665).
665 tanya egy-egy lakója lett megszólítva, melyből 558 került felvételezésre, a kitöltötten
visszaérkezett kérdőívek alapján. Tekintettel arra, hogy a mintavételi keret elrendezése nem volt
periodikus, és ciklikusság sem volt kimutatható, egyforma esélye volt minden megkérdezett
tanyalakónak bekerülni a vizsgálatba, ráadásul minden érintett területről érkeztek kérdőívek, így ez
alapján, a vissza nem küldött kérdőívek hiányából adódó torzítás nem merülhet fel, úgyhogy a
megkérdezettek adott válaszaiból kapott eredményeket a teljes Hajdú-Bihar megyei tanyai populációra
általánosítani lehet (Babbie, 2008).
A kérdőíves felmérés kérdéseire kapott válaszokat kódoltam, a kapott adatokat pedig az SPSS 19.0
statisztikai program segítségével rögzítettem és elemeztem. Az elvégzett számítások tekintetében az
általános gyakorlat szerint akkor tekintettem a változók közötti kapcsolatot szignifikánsnak, ha a
szignifikancia érték alacsonyabb volt mint 0,05.

2.3. A megkérdezett tanyalakókra vonatkozó általános adatok
Az 558 válaszadóból csak 102 fő volt 40 év alatti, az újabb típusú nemzedékekhez tartozó
megkérdezett (vagyis az Y generációhoz, Z generációhoz és a még fiatalabbakhoz tartozó tanyalakó),
ami 18,2%-os arány, és 257 fő volt 61 éven felüli, ami 46%-os arány, vagyis az idősebb korosztály
aránya erősen felülreprezentált volt a mintában, de ez az arány általában is jellemző a tanyák
lakosságára (Csatári, 2005) (2. ábra).

N=558
2. ábra: A tanyalakók életkor szerinti összetétele
Figure 2: Age composition of the homestead inhabitants
Forrás: Saját szerkesztés, 2019

Tovább elemezve az adatokat az is kiderült, hogy a háztartások leginkább egy- illetve kétszemélyesek
voltak (32,5%-32,5%). Egyszemélyes háztartásban élt a 40 év alattiak 5%-a, míg az 51 év felettiek
tekintetében 89% volt ez az arány. Ugyanakkor a 40 év alattiak 10%-a kétszemélyes háztartásban élt,
míg az 51 év felettiek tekintetében 60% volt ez az arány. A kettőnél több személyes háztartások pedig
inkább a 40 év alattiakra voltak a jellemzők, ugyanis közülük kerültek ki ezen háztartások képviselői a
leginkább (85%). Ugyanakkor a kérdőívet kitöltőkön felül lévő, háztartásokban található további
személyek felmérése során megállapítást nyert, hogy a többgenerációs háztartások száma gyakorlatilag
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minimális volt a mintán belül (2%). Az elemzett válaszokból az is kiderült, hogy összesen 1 332 fő
volt így érintett a vizsgálat során, a válaszokat adó 555 fő vonatkozásában (1. táblázat).
1. táblázat: A tanyai háztartások lakóinak kor szerinti összetétele
Table 1: Age composition of inhabitants of homestead households

N=555
Életkori
eloszlás

A megkérdezettel egy háztartásban élők száma
1 fő

2 fő

3 fő

4 fő

0-3 évesek
4-6 évesek
7-14 évesek
15-18 évesek
19-30 évesek
31-40 évesek
41-50 évesek
51-60 évesek
61 év felettiek

37
38
44
40
72
75
86
108
163

6
12
18
13
33
40
40
74
75

3
4
3
5
-

1
1
-

Értékek
csoportonként

663

622

39

8

Összesen

1332

Forrás: Saját szerkesztés, 2019

3. Eredmények
Egy 10 fokozatú Likert-skálán ‐ ahol a legalacsonyabb érték (1-es) az egyáltalán nem felel meg
minősítést, a legmagasabb érték (10-es) a teljesen megfelel minősítést jelentette ‐ mértem fel a
tanyalakók szubjektív véleményét annak kapcsán, hogy alapesetben a tanya kiépítettsége,
infrastrukturális ellátottsága összességében mennyiben felel meg a saját, és a további tanyán lakók
igényeinek. A kérdésre 552 értékelhető válasz érkezett. A medián értéke a minta kapcsán 6-os volt,
ami jelzi, hogy az értékek az infrastruktúrális hiányosságok ellenére mégis a magasabb
értéktartományban található minősítésekkel bírnak. Az 5-ös és az annál nagyobb értékek aránya 73,4%
(405 válasz) volt, míg 1-es minősítés csak 5,7%-ban (31 válasz) érkezett. A megkérdezett 40 év
alattiak válaszai 6-os medián értéket mutattak, ami ugyancsak egy meglehetősen pozitív attitűdöt
feltételez ennek kapcsán.
A kényelmi és a mindennapi élhető élethez szükséges infrastrukturális elemeket kértem megnevezni
ezt követően kifejtős formában. Azon elemeket írhatták le a megkérdezettek, amelyeket a tanyákon a
leginkább hiányolják, vagy amelyek megléte esetén teljesnek éreznék a kényelmi repertoárjukat. Az
elemek megnevezésének száma nem volt korlátozva, szabadon írhattak bármit a válaszolók. A
kérdésre összesen csak 61 válasz érkezett, de sok esetben több elemet is megneveztek. Kigyűjtve a
megjelölt fogalmakat megállapítható, hogy a „járható út” torony magasan vezet, ami harmonizál
ugyancsak a hasonló felmérések eredményeivel (Csatári, 2005; Gálné, 2014; Duró, 2018), miszerint a
távolságok gyorsabb és biztonságosabb megtételének és legyőzésének a lehetősége jelenti az
elsődleges kielégítendő szükségletet a tanyán lakók számára. A további legtöbbször használt
kifejezések említési sorrenben a „bolt”, a „vezetékes ivóvíz”, a „vezetékes gáz”, a „tömegközlekedés”,
a „szennyvíz hálózat”, a „jobb közvilágítás”, az „orvosi ellátás”, és az „orvosi rendelő” voltak.
A tanyán élni tehát sok lemondással jár, ezért is tettem fel a kérdést annak vonatkozásában, hogy
érzik-e hátrányát a tanyalakók annak, hogy tanyán laknak. A kérdésre 554 értékelhető válasz érkezett.
39,9%-a a válaszolóknak (221 válasz) nem érez semmilyen hátrányt annak kapcsán (a 40 év alattiak
aránya ezen belül 21,7%), ellenben a kérdés további három lehetőséget ajánlott fel a különböző
hátrányok vonatkozásában, melyekre a kapott válaszok aránya viszont összesen 59,3%-ot tesz ki.
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Részletezve azokat megállapítható, hogy a felmerülő többletköltségek miatt a válaszolók 20,8%-a (115
válasz - a 40 év alattiak aránya ezen belül 17,4%), az időtöbblet miatt 13,2%-a (73 válasz - a 40 év
alattiak aránya ezen belül 16,4%), míg a széleskörű depriváció miatt 25,3%-a (140 válasz - a 40 év
alattiak aránya ezen belül 15%) érzi hátrányát a tanyai életnek.
Az annak kapcsán feltett kérdésre, hogy hogyan viszonyulnak a tanyai élethez, a tanyához, és, hogy
minek tekintik a tanyát, a tanyalakóktól 556 értékelhető válasz érkezett. A válaszokon belül a
legnagyobb arányban, 83,5%-ban (464 válasz) úgy feleltek, hogy a tanyát otthonnak tekintik, és csak
9,4% (52 válasz) nyilatkozott úgy, hogy egyfajta társadalmi csapda számukra ott lakni. Az életkorok
tekintetében hasonló arány mutatkozott mindegyik szegmensben annak kapcsán, hogy mekkora
hányada tekinti a megkérdezetteknek a tanyát egyfajta szociális csapdának (a legalacsonyabb hányad a
41-50 éveseknél 7%, míg a legmagasabb az 51-60 éveseknék 15% volt). Ugyan elenyésző volt
azoknak az aránya, akik számára a kikapcsolódás helyszíne vagy éppen a gazdálkodás terepe a tanya,
de ők a 40 év alattiakból kerültek ki.
Arra a kérdésre, hogy melyik az a faktor ami a leginkább a tanyához köti a lakókat 556 értékelhető
válasz érkezett. A 35,1%-a a válaszolóknak (195 válasz) anyagi kényszerből él a tanyán (a 40 év
alattiak aránya ezen belül 17,5%), 29,7% a megszokás (165 válasz) vagy az emlékek miatt (a 40 év
alattiak aránya ezen belül 15%), 17,8% a megélhetés miatt (99 válasz - a 40 év alattiak aránya ezen
belül 22,5%), illetve ezekkel szemben mindössze csak 12,1% (67 válasz) a természet közelsége miatt
(a 40 év alattiak aránya ezen belül 27%) (3. ábra).

N=556
3. ábra: A tanyalakókat a tanyához kötő faktorok aránya az életkorral összefüggésben
Figure 3: Proportion of factors linking homestead inhabitants to homestead in relation to age
Forrás: Saját szerkesztés, 2019

Továbbmenve, egy 10 fokozatú Likert-skálán ‐ ahol a legalacsonyabb érték (1-es) az „egyáltalán
nem”, míg a legmagasabb érték (10-es) a „nagyon szeret ott lakni” minősítést jelentette ‐ azt
minősíthették a tanyalakók, hogy mennyire szeretnek a tanyán lakni. A kérdésre 555 értékelhető válasz
érkezett. A kapott eredményekből megállapítható, hogy a választóvonalnak tekinthető 5-ös érték alatt
csak a válaszadók 31,5%-a (172 válasz) minősített, így a fennmaradó több mint kétharmad (383
válasz) pozitív attitűddel viseltet az ottlakással kapcsolatban. A 40 év alattiak 70%-a 7-es érték felett
minősített ennek kapcsán, ami részükről erősen mutatja a tanyán lakáshoz fűződő pozitív viszonyulást.
A jövőbeli kilátások tekintetében fontos volt azt is megtudni, hogy a megkérdezettek gondolkodnak-e
az elköltözésen. A válaszolók 64,4%-a (354 válasz) csak azon a tanyán tudja elképzelni a további
életét, ahol jelenleg is lakik (a 40 év alattiak aránya 14,4%, melyen belül a 51%-a áll ki a tanyán
maradás mellett), míg a 32,5%-a (179 válasz) a közeli településen szeretne lakni, legyen az falu vagy
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város (a 40 év alattiak aránya 25,5%, melyen belül a válaszolók 48%-a már egyáltalán nem akar a
tanyán maradni).
Sok deprivációval kell a tanyákon napi szinten megküzdeni, ami az eddigiek alapján alátámasztásra
került, így szükségesnek tartottam annak a felmérését is, hogy melyek azok a szolgáltatások, amik
vonzóbbá tennék a tanyára költözést, illetve az ott lakók számára az életet, a maradást. Ezen kérdésnél
is több válasz megjelölésére volt lehetőség. Az értékekből látható, hogy legnagyobb számban a
lakhatást könnyítő elemeket jelölték meg a válaszolók (2. táblázat).
2. táblázat: A tanyai életet vonzóbbá tévő szolgáltatások megítélése a kapott válaszok számában és arányában
Table 2: Judging the services that make homestead life more attractive in the number and proportion of
responses received
Szolgáltatások / lehetőségek
Mindenhol elérhető közművek
Aszfaltozott bekötőút
Jó közbiztonság
Közeli munkalehetőségek
Mozgó vegyesbolt
Sűrű közösségi közlekedés
Vezetékes internet
Napelemes energiafejlesztő
Általános iskola
Kihelyezett ügyintézés
Óvoda
Mozgó posta
Kábeltévé
Vezetékes telefon
Közösségi épület
Forrás: Saját szerkesztés, 2019

Jelölések száma tanyalakók álal
darab
402
316
311
303
209
181
115
107
100
94
94
83
75
74
59

%
72,0
56,6
55,7
54,3
37,5
32,4
20,6
19,2
17,9
16,8
16,8
14,9
13,4
13,3
10,6

Az 542 értékelhető válaszból kiderült, hogy 7,2%-a a válaszolóknak látja úgy (39 válasz), hogy a
fiatalok a tanyán végzett tevékenységeket szeretnék folytatni, míg a válaszolók 55,2%-a (300 válasz)
szerint biztosan nem akarnak ott élni tovább és további 23,5% (127 válasz) szerint nem vonzó
számukra a tanyai élet, és nem is vesznek részt az ott folyó munkában.
Láthatóan a tanyai fiatalok számára a tanya már nem vonzó, és csak kevesen vannak azok, akik ebben
a közegben képzelik el a további életüket. Mindennapi igényeik már sokkal modernebbek, ezek pedig
alakítják rövidtávú elköltözési, és hosszútávú letelepedési szándékaikat. Viszont ennek alapján
fogalmazódott meg az a feltételezés, mely szerint: „Nincs összefüggés a tanyai fiatalok helyben
maradása illetve a tanyák kiépítettsége között”. Az ennek kapcsán feltett kérdések változóinak
összevetése érdekében kereszttábla elemzést és khí-négyzet próbát végeztem. A kapott eredményből
megállapítást nyert, hogy a változók között szignifikáns összefüggés van, ugyanis a szignifikancia
szint p<0,05 volt. Ezek szerint amennyiben a tanya magasabb szinten kiépített és magasabb
komfortfokozatnak felel meg, az jobban szavatolhatja azt, hogy a jövőben az ott felnövő fiatalabb
generációk helyben maradnak. A feltételezést a kapott eredmény alapján elvetettem, ugyanis az nem
nyert igazolást.

4. Következtetések, javaslatok
Hajdú-Bihar megyében a tanyákat a mindennapi nehézségek ellenére a tanyalakók nagyobb része
otthonnak tekinti és a teljes mintán belül is csak alig minden tizedik megkérdezett érzi azt ottlakást
egyfajta társadalmi csapdának. A járható utakat hiányolják a legtöbben, de a boltok, a vezetékes
ivóvíz, a jobb tömegközlekedés és az egészségügyi ellátás hiányát is sokan megnevezték az élhetőbb
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élethez szükséges elemekként. Már ezen elemek hiánya is mutat egyfajta deprivációt, ugyanakkor az
esetleges többletköltségek és az időtöbblet is motiváló tényezők, amik az újabb típusú nemzedékek
számára viszont kevésbé okoznak gondot. Számukra a tanyák kiépítettsége és infrastrukturális
ellátottsága jellemzően megfelel, mert egy pozitív attitűd mutatkozott meg ennek kapcsán a
véleményeik alapján. Ők a természet közelségét értékelik a leginkább a tanyán lakás esetében, illetve
sok esetben gazdasági tevékenységet is folytatnak a tanyákon. Alátámasztja a pozitív mögöttes érzelmi
érintettséget az is, hogy mintegy háromnegyedük nagyon szeret a tanyán lakni.
A jövőbeli kilátások kapcsán azonban az előbbiekben felvázolt pozitív érzelmi töltet ellenére azt lehet
megállapítani, hogy a fiatalabb generáció képviselőinek legalább a fele már nem azon a tanyán képzeli
el a jövőjét ahol jelenleg lakik, hanem inkább a közeli településen. A településeken a kényelmet
szolgáló infrastruktúrális elemek inkább rendelkezésre állnak, amik vonzóbbá teszik azokat, viszont ha
ezek az elemek (pl.: közművek, aszfaltozott utak, jobb közbiztonság, közeli munkalehetőségek, stb.) a
tanyákon is elérhetők lennének, abban az esetben a tanyai élet marasztalóbbá válhatna az elköltözni
szándékozók számára is. Ezt támasztja alá az is, hogy az ennek tekintetében elvégzett számítás
eredményeképp megállapítást nyert, hogy amennyiben a tanya magasabb szinten kiépített és magasabb
komfortfokozatnak felel meg, az esetlegesen biztosíthatja azt, hogy a jövőben az ott felnövő fiatalabb
generációk helyben maradnak, ami ellentétben van azzal az általános véleménnyel, mely szerint ők
már nem akarják a tanyákon végzett tevékenységeket folytatni és nem is vesznek részt az ott folyó
munkában.

Összefoglalás
A társadalom életszínvonala és a lakhatással kapcsolatos elvárásai sokat változtak az elmúlt
évtizedekben az ipari és technikai innovációknak köszönhetően, viszont a tanyák erősen elmaradtak
ebben a fejlődésben, ugyanis az inkább a városokban volt ugrászserű, amit a vidéki területek nem
voltak képesek követni. A modern igényeknek megfelelő infrastruktúrális elemek sajnos csak kevés
esetben jutottak el a vidéki, településektől távolabb eső részekre. Az életkörülmények javítása a
tanyákon nem csak járási, és megyei szinten, hanem országos tekintetben is egy jövőbe mutató fontos
feladattá vált, hiszen csak így valósulhat meg a jelenlegi tanyai lakosság, azon túl pedig a fiatalok
tanyán tartása, és a vidékre áttelepedni vágyók költözésének ösztönzése. Ennek egyik megoldása lehet
a tanyai életet segítő szolgáltatások korszerű és szakszerű működtetése, ami garantálhatja a
későbbiekben a most odaköltözők számára az időskori ellátást, a másik pedig az infrastruktúra,
igényeknek megfelelő és szélekörű fejlesztése, amivel ez a vidék, hungarikummá vált része - ugyan
már egy modernebb formában - tovább élhet.
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A gyógyfürdőkre és balneo kozmetikumokra irányuló vásárlói és
fogyasztói magatartás kvalitatív vizsgálata a Közép-magyarországi
régióban saját modell fejlesztésen keresztül
Qualitative study of customer and consumer behaviour towards spas and
balneo cosmetics in the Central Hungarian region through own model
development
AMBERG N.1
Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola,
nora.amberg@gmail.com

Absztrakt
A tanulmány címében megjelölt téma bemutatásának kiinduló pontja a közép-magyarországi
(elsősorban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-hez2 tartozó) gyógyfürdők igénybevételére és a
balneo kozmetikumok vásárlására és fogyasztására (különös tekintettel a Budapest Spas
termékcsaládra, amely a BGYH Zrt. balneo kozmetikumcsaládja) ható tényezők közötti
kapcsolatrendszert leíró – irodalmi és szekunder források alapján felépített – elméleti modell
ismertetése. Az elméleti koncepción keresztül érintett téma gyakorlati jelentőségét elsősorban a
természetességhez, a témát tekintve a gyógyvízhez és a gyógyvíz összetevőkből készült kozmetikumok
vásárlásához és használatához történő visszatérés jelenti.
Az elméleti modell ismertetését követően az a kutatási modell-koncepció kerül ismertetésre, amelynek
tényezői a kvalitatív kutatási eredmények által új determinánsokkal lettek kiegészítve. A kutatási
modell-koncepció kétfázisú kvalitatív adatfelvétel eredményeinek az értelmezésével került kialakításra.
Az adatfelvételekhez kapcsolódó célkitűzések (és eredmények) a következők voltak. (1) Online tartalom
megfigyelés (n=50) segítségével a balneo kozmetikumok vásárlásának és fogyasztásának főbb tényezői
lettek beazonosítva.. (2) Egyéni kutatási interjúk (n=20) segítségével az elméleti modell érvényessége
lett vizsgálva, illetve a gyógyfürdők igénybevételének és a balneo kozmetikumok vásárlásának és
fogyasztásának főbb változói lettek feltárva, kiemelve a tudatosan eltöltött szabadidőt, az
egészségtudatosságot és a rekreációt előtérbe helyező vásárlói csoportosítás irányok beazonosítását.
Jelen publikáció a modellfejlesztés és a legfontosabb kvalitatív kutatási eredmények bemutatását
helyezi a fókuszba.
Kulcsszavak: gyógyfürdők, balneo kozmetikumok, vásárlás, fogyasztás, rekreáció
Abstract
The starting point for the presentation of the topic indicated in the title of the study is the use of spas
in Central Hungary (mainly belonging to Budapest Spas cPlc.) and the purchase and consumption of
balneo cosmetics (especially the Budapest Spas product family, which is Budapest Spas cPlc.'s balneo
cosmetics family). Description of a theoretical model describing the system of relations between the
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influencing factors - built on the basis of literature and secondary sources. The practical significance
of the topic covered through the theoretical concept is primarily the return to naturalness, in terms of
the topic, to medicinal water and the purchase and use of cosmetics made from medicinal water
ingredients. Following the presentation of the theoretical model, the research model concept is
described, the factors of which have been supplemented with new determinants by the qualitative
research results. The research model concept was developed by interpreting the results of two-phase
qualitative data collection. The objectives (and outcomes) associated with the surveys were as follows.
(1) With the help of online content monitoring (n = 50) the main factors of buying and consuming
balneo cosmetics were identified. (2) With the help of individual research interviews (n = 20) the
validity of the theoretical model was examined and the use of balneo, the main variables of the
purchase and consumption of cosmetics were explored, highlighting the identification of consumer
grouping directions that focus on consciously spent leisure time, health awareness and recreation.
This publication focuses on the presentation of model development and key qualitative research
findings.
Keywords: spas, balneo cosmetics, purchasing, consumption, recreation
JEL Kód: M31

Bevezetés
A gyógyvizek egyre inkább előtérbe kerülnek a fizikum rekreációjában, regenerációjában, illetve a bőr
egészségének és szépségének a helyreállításában (Bender, 2008, Márk, n.a., Balneoportál, 2018, Shutt,
2002), ezért a gyógyvíz egészségre és szépségre gyakorolt hatása a kapcsolódási pont a gyógyvíz
alapú szolgáltatások igénybevétele és a spa kozmetikumok használata, illetve ezek együttes vizsgálata
között, mindezek mellett a spa kozmetikumokkal végzett olyan terápiás lehetőségek is további
kapcsolódási pontként szolgálnak, mint a gyógymasszázs vagy a gyógykozmetika (Fási, Koronczai,
1996).
A hazai gyógyfürdők közül a BGYH Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők fürdőtevékenységei, saját
kozmetikai termékcsaládjuk, a Budapest Spas lettek részletesebben vizsgálat alá vonva.
A teljes hazai gyógyvizekkel és a különböző balneo kozmetikumokkal kapcsolatos kutatás
módszertanát tekintve irodalom feldolgozás, szekunder, illetve primer (kvalitatív és kvantitatív)
kutatások, amelyek lépései a következőkben foglalhatóak össze:
1. Elméleti modell megalkotása az irodalom feldolgozása segítségével, illetve az internet alapú
spa kozmetikumok fogyasztásával kapcsolatos vélemények elemzésével és a budapesti
gyógyfürdők forgalmi statisztikái alapján.
2. A módosított, pontosított elméleti modell megalkotása a kvalitatív kutatási eredmények
alapján, továbbá a gyógyvíz alapú rekreatív szolgáltatások és kozmetikai termékek fogyasztói,
vásárlói preferenciájával, szépségápolásra gyakorolt hatásával kapcsolatban.
3. A gyógyvizek és a gyógyvíz alapú kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói, vásárlói
magatartás tényezőinek feltárása (kvalitatív kutatás).
4. A tényezők közötti kapcsolatrendszer és az összefüggések leírása, értékelése kvantitatív
kutatás segítségével.
5. Végleges kutatási modell kialakítása a kvantitatív kutatási eredmények alapján.
A vásárlás és a fogyasztás egymással összefüggő fogalmak a tanulmányban, mivel a gyógyvizek
igénybevétele elsősorban a gyógyfürdő belépőjegyek megvásárlásával, illetve a balneo kozmetikumok
is megvásárlás útján érhetőek el általában a fogyasztók számára, kivéve azokat az eseteket, amikor a
fogyasztó ajándékba kapja ezeket a fürdőjegyeket/kozmetikumokat, azaz nem szükséges a
használatukhoz azokat megvásárolnia, vagy, amikor ajándékba adja őket, mivel nem saját maga,
hanem más fogyasztó fogja azokat igénybevenni/használni.
Korábbi publikációk tartalmazzák az 1., illetve a 4-5. pont témáját, jelen tanulmány a 2-3. pont
megvilágítására szolgál, azaz a közép-magyarországi, elsősorban a budapesti gyógyfürdők
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igénybevételének és a balneo kozmetikumvásárlás folyamatának, különös tekintettel a Budapest Spas
termékcsalád leírására, illetve az erre ható tényezők közötti kapcsolatrendszer statisztikai módszerek
segítségével történő elemzésére irányul.

1. Irodalmi áttekintés
A víz sokféleképpen tesz jót az ember számára, például a fogyasztásával, a létfontosságú hidratálással,
az otthoni fürdőzéssel, a hidroterápiával (például úszással, vízen való lebegéssel), mivel megnyugtató
hatással van a pszichére a látványával, a sós, tengeri levegő belélegzésével (Ivens, 2018). A
gyógyfürdő elsősorban gyógyító célokat szolgál, de üdülési, tisztasági, illetve felfrissítési célokra is
felhasználható. A fürdő nagyon fontos szerepet játszik az egész testápolásban, mivel a tisztálkodáson
kívül a fürdőnek élénkítő vagy nyugtató hatása is van. A fürdők lehetnek tisztítófürdők,
nyugtatófürdők, frissítő-üdítő fürdők, bőrápoló kozmetikai fürdők és házilag készíthető gyógyfürdők.
A gyógyfürdők vonatkozásában a testápolás egyenlő az egészségápolással (Romváry, Gerő, 1985).
A gyógyvizek és a balneo kozmetikumok használata a wellness és spa tevékenységekhez köthetőek
elsősorban, mivel a wellness olyan egészségtudatos életforma, melyben a wellnesst gyakorló jó
közérzetet biztosít önmaga számára, ezért a wellness testi-lelki kiegyensúlyozottságra törekszik. A
wellness centrumok általában fürdőt, masszázst, szaunát, sportlehetőségeket, kondicionáló tornákat,
szépségszalont, diétás étkezést, relaxációs, illetve szórakozási lehetőséget biztosítanak látogatóiknak,
melynek működéséhez nem szükséges termál ásványvíz, de sokszor gyógyfürdőben, gyógyhelyen
működik (Bender, 2008). A wellness szemlélet a kozmetikában a kezelések komplexitását jelenti,
mivel a wellness túlmutat az egyszerű szépségápoláson a kozmetikában, hiszen a kezelések alatt
megújul a test és a lélek is (Fási, 2015).
Különböző wellness szolgáltatásokat, - akár holisztikus szemléletben is - igénybe lehet venni annak
érdekében, hogy a víz rekreációs hatása élvezhető legyen. Ilyen szolgáltatások közé tartoznak a
fürdők, a szaunák és gőzfürdők, a relaxáció és a terápiák (fürdők, (szépítő) pakolások, méregtelenítő
kúrák, például oxigénterápia, léböjtkúra, masszázsok, terápiák mozgásszervi panaszokra, például
gyógy- és gerinctorna, alternatív terápiák, például meditáció, akupunktúra), a mozgáskultúra, a
kozmetikai kezelések és a wellness-konyha, táplálkozási tanácsadás, amelyeknek számos változata
létezik (Heim (Szerk.) 2008, Brown, White, 2008). A fürdés a kozmetika egyik alapja is (Kunze, 1973).
A spa olyan hely, amely természetes forrás-, gyógy-, vagy tengervízzel rendelkezik, továbbá a víz
jótékony hatásait használják fel többek között regenerálódásra, kikapcsolódásra, ellazulásra,
gyógyulásra, megszépülésre vagy érvényesülhet ez az összes hatás egyszerre is. A spa általában egy
szállodával vagy wellness központtal egybekötött komplexum, ahol különböző medencék és vizes
kezelések várják a látogatókat. A vizes kezelések gyűjtőnevét is takarja a fogalom, amelyhez az
egyszerű fürdőzésen kívül olyan különleges kezelések sorolhatóak, mint például a gőzfürdő, a Kneippkúra, a vízben vagy vízzel végzett terápiák, mint a balneo-, illetve a hidroterápia. Ma már elfogadott az
is, hogy sok helyen a wellness szolgáltatásokat, azaz a különböző masszázsokat és testkezeléseket is
sokszor spa-ként emlegetik a köztudatban. Ilyen példák lehetnek a kávés, csokoládés és egyéb
aromamasszázsok, vagy az ún. spa kezelések, amelyet az Amerikai Egyesült Államokban a ’80-as
években fejlesztettek ki, ahol különböző vízből nyert anyagokat (alga, só, gőz, iszap, ásványok)
használnak fel a relaxációhoz és a gyógyításhoz. Tovább színesítik a spa világát a különböző
pakolások, szín- és fényterápiák és étrendek. A spa otthoni felhasználása a kozmetikai ipar által
kifejlesztett olyan kozmetikumok használatát jelenti, melyek a vízből nyert természetes anyagok
(például iszap, ásványok) tubusba zárásával házhoz viszik a spa értékeit (Kurland, 2020, Kertész
(Szerk.), 2004, Kovács (Szerk.), 1985).
A víz még ma is fontos összetevője a spa-élménynek, de a modern spa-intézmények egyre inkább az
egészség megközelítésének egy összetett és holisztikus módját választják, ami magában foglalja a
szolgáltatásokat, a kezeléseket, tovább az étrendet is a test, a lélek és a szellem kiegyensúlyozása
céljából. A spa-élményt nem elszigetelt kezelések összességeként definiálják, hanem a jó közérzethez
és a fitneszhez vezető valódi holiszikus megközelítésként. A modern spa egyik alapja tehát a szépség,
amely a különböző kezelések (például arckezelés, testtekercselés) által segítenek a test és a bőr
megtisztításában és kényeztetésében. A kezelések nem csupán a felszínre hatnak -, hiszen ha az ember
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jól néz ki külsőleg, akkor jól is érzi magát a bőrében -, és ez a kölcsönhatás testileg is és lelkileg is
előnyére válik. A harmónia az olyan kezelések fő jegye, mint a masszázs, amelyben az érintés
gyógyító erejét hasznosítják, segítenek az ellazulásban, illetve harmóniát teremtenek (Kertész (Szerk.),
2004).
A fürdőzés egyébiránt egy nagyon régi szokás, amely mind a testet, mind a lelket frissíti (Heim
(Szerk.), 2008). A (gyógy)víz külsőleg kedvező hatást gyakorol testre és lélekre, mivel ellazít,
megnyugtat (Shutt, 2002). A balneoterápia a betegségek gyógyításán kívül felfrissülésre is alkalmas. A
szauna forró levegője vagy forró vízgőze mind a stressz ellen, mind természetes testápoló szerként hat,
mivel az izzadással és a különböző hidegvizes kezelésekkel a bőr egyrészt alaposan megtisztul,
másrészt megduzzadnak és le is válnak a bőr felső rétegében a szarusejtek (Shutt, 2002, Weiß, 2007,
Czető, Pauer, 2013).
A víz egészséges ingerhatásai a hőingerek, a fizikai ingerek és a kémiai ingerek. A hőingerek a víz
hőmérséklete révén keletkeznek attól függően, hogy milyen hatást szeretnénk elérni. A külső
felhasználás történhet hideg, meleg, de meleg és hideg víz felváltásával is. Fizikai ingerek a
hidrosztatikus nyomás által keletkeznek, vagyis a víznek a bőrre gyakorolt nyomása által. Fürdéskor
érezhetővé is válik, mivel ilyenkor a víztömeg ránehezedik testünkre, amelyet szinte súlytalanná is
tesz. Kémiai ingerek abban az esetben jönnek létre, ha a víz elég hosszan hat ránk. Ilyenkor a bőr
felduzzad, és fokozódik a felvevőképessége, ezért könnyebben be tudnak hatolni a bőrbe a vízben
oldott anyagok (ásványok, sók), továbbá a vízhez hozzáadott hatóanyagok. Például ilyenek a
gyógynövény kivonatok vagy illóolajok is, amelyek könnyebben érvényre tudják juttatni rekreációs,
de gyógyító tulajdonságaikat is (Shutt, 2002).
A biológiai tényezők szerepe a gyógyvizek és gyógyvíz alapú kozmetikumok fogyasztásában döntően
a fogyasztóhoz, az egyénhez kapcsolódik. A szem által, vagyis a látás útján történő érzékelés a balneo
kozmetikum, a gyógyfürdők fényviszonyai, illetve magának a gyógyfürdőnek, a gyógyvíznek a
látványával kapcsolatos. Az érzékelés során a kozmetikum/gyógyfürdő és berendezésének színe,
mérete, formája, a gyógyvíz átláthatósága érzékelhető. Ízlelés útján a gyógyvíz ivókúrák során
elfogyasztott gyógyvíz íze minősíthető. Szaglás által a párolgó gyógyvíz, a kozmetikai termék és a
gyógyfürdőkben alkalmazott illóolajak és aromaterápiás gyógynövények illata/szaga válik az érzékelés
tárgyává. Az izmok és a bőr a gyógyfürdők medencéiben a gyógyvíz által a bőrre és az izmokra
gyakorolt víznyomást érzékelik, illetve a kozmetikai anyag bőrre gyakorolt hatását, például a
masszázsok során. Hallás útján a gyógyfürdőkben kibocsátott hangok érzékelhetőek. Ilyenek például a
jacuzzi medencék, pezsőfürdők pezsgése, azaz hanghatása (Lehota, 2001 alapján saját példagyűjtés).
A saját elméleti modell (1. ábra) fejlesztésének folyamatának kialakításában a következő
forrásmodellek voltak jelentősek:
1. Engel-Kollat-Blackwell-féle vásárlási magatartás modell, mert teljes körűen mutatja be a
fogyasztói/vásárlói magatartás döntési folyamatát (Engel et al., 1973 p. 128., Lehota, 2001,
Bauer, Berács, 1998).
2. A Dembkowski-Hanmer-Lloyd-féle fogyasztó beállítódás alapján készült modell, mert értékeli
a terméktulajdonságokat, illetve az egyéni érdekeltség, az észlelt fogyasztói hatékonyság
tényezőit és a szituációs igényeket, mint változókat is bemutatja (Dembkowski, Hanmer-Lloyd,
2010, Majláth, 2009).
3. Az egészség újradefiniálását megcélzó Meikirch-modell, mivel az egészség a jóllét állapota,
amely az egyéni képességek, az életút során keletkező kihívások, valamint a társadalmi és
környezeti befolyásoló tényezők közötti kölcsönhatások eredménye. Ez utóbbi része a
rekreáció is (Bircher, Hahn, 2016, Kiss, 2018, Notarnicola et al., 2019).

2. Anyag és módszer
Kutatási módszerekként került alkalmazásra az irodalomfeldolgozás, a szekunder kutatás, illetve
primer kutatásként a kvalitatív kutatás, amelyeket kiegészített a kvantitatív kutatás módszere is. A
kvalitatív kutatások során alkalmazott módszerek az online tartalom megfigyelés és az egyéni interjúk.
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A saját elméleti modell (1. ábra) újdonsága, hogy teljes és részleges (nem kozmetikai
termékcsoportokra vonatkoztatott) fogyasztói/vásárlói forrásmodelleket adaptált a gyógyfürdőkre és
balneo kozmetikumokra irányuló fogyasztói/vásárlói magatartás modell megalkotásakor. A modell
elsősorban a rekreáció szerepét vizsgálja.

1. ábra: Gyógyfürdő/balneo (spa) kozmetikum fogyasztói magatartás saját modell
Figure1: Balneo (spa) cosmetics consumer behaviour own model
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az Engel-Kollat-Blackwell-féle vásárlási magatartás modell (Engel et al.,
1973), a Dembkowski-Hanmer-Lloyd-féle fogyasztói beállítódás alapján készült modell (Demkowski, HanmerLloyd, 2010) és a Meikirch-modell (Bircher-Hahn, 2016), mint forrásmodellek alapján, 2020

A két kvalitatív kutatási módszer fő célkitűzése, hogy a saját elméleti fogyasztói magatartás modell
tényezői miként befolyásolják a gyógyvizek és a balneo (spa) kozmetikumok preferálását.

2.1. Balneo kozmetikumokkal kapcsolatos online tartalom megfigyelés
Azért került ez a módszer kiválasztásra, mert az online fogyasztói vélemények, mint tartalom
megfigyelésével, külső szemlélőként, új motívumok, változók tárhatóak fel a balneo kozmetikumok
fogyasztásával, vásárlásával kapcsolatban. Ennek tükrében a Krémmánia c. weboldal lett elemezve,
amely egy-egy kozmetikai termékre vonatkozóan eltérő és hasonló fogyasztói/vásárlói magatartás
mintákat mutat be. Azért is került kiválasztásra ez az alternatív forrásként jellemezhető weboldal, mert
a balneo (spa) kozmetikumokkal kapcsolatban nem található olyan tudományos forrás, ahol ilyen
jellegű fogyasztói/vásárlói vélemények kerültek bemutatásra és feldolgozásra.
Ennek a kutatásnak a célja ezért az online tartalom megfigyelés módszerével a Krémmánia oldalán
(Krémmánia, n.a.) néhány balneo kozmetikummal kapcsolatos fogyasztói vélemény, azaz egy 50 fős
fogyasztói minta alapján történt balneo kozmetikumokra irányuló fogyasztói/vásárlói magatartás
tényező beazonosítása, különös tekintettel a Budapest Spas termékcsaládra. Az online felületen történő
keresőszavak a következők voltak: spa, balneo, gyógyvíz, gyógyfürdő, Budapest Spas, Omorovicza,
globális márkák, drogéria saját márka. A kutatás fő kérdése, hogy mely tényezők hatására dönt a
kozmetikumvásárló/fogyasztó a kiválasztott balneo kozmetikum mellett.
A mintában szereplő fogyasztók fő jellemzőit tekintve a minta korcsoportja olyan 18 év feletti női
balneo kozmetikum vásárlókból/használókból állt, akik kipróbáltak a bőrtípusuknak megfelelő balneo
(spa) kozmetikumokat különböző bőrproblémáikra.
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2.2. Egyéni interjúk
Az egyéni interjúk a gyógyvizek és a gyógyvíz alapú kozmetikumok vásárlók/fogyasztók általi
kiválasztásának az okait azonosítják. Az elméleti modell minden tényezője vizsgálható általuk, azaz a
saját elméleti modell ezekkel a módszerekkel validálható, a vizsgálatoknak megfelelően módosítható.
A módszer célkitűzése, hogy mely tényezők hatására választja a fogyasztó/vásárló a budapesti
gyógyfürdőket, illetve a gyógyvíz alapú kozmetikai termékeket, különös tekintettel a Budapest Spas
balneo kozmetikumcsaládra.
A kutatási kérdések a „miért”-ekre, a vásárlási és fogyasztási motivációkra keresték a választ. Módszer
tekintetében féligstrukturált egyéni interjúk lettek lefolytatva. A maximális variáció, mint mintavételi
módszer került alkalmazásra, mely a lehető legkülönbözőbb mintaalanyokat keresi a legszélesebb
merítéssel.
A kiválasztás során az alábbi ismérvcsoportok kerültek meghatározásra:
Elsődleges szegmentációs ismérvek voltak a különböző és hasonló (szocio)demográfiai jellemzők,
mint a nem, lakhely, családi állapot, munkakör, nettó jövedelmi kategória, legmagasabb iskolai
végzettség, illetve a másodlagos szegmentációs ismérv, hogy van-e rekreáció iránti igénye az
interjúalanynak.
A mintavételt tekintve a főbb ismérvek: n=20 (14 nő, 6 férfi), korcsoport: olyan 18 év feletti a középmagyarországi régióból (15 fő Budapestről és 5 fő Pest megyéből) származó balneo kozmetikum
vásárlók/fogyasztók, akiknek van rekreáció iránti igényük, és hajlandóak is voltak a kutatásban részt
venni. Az egyéni interjúk 2021.01.17-től 02.11-ig lettek lebonyolítva - a pandémia miatt - elsősorban
telefonon és online, illetve szűk körben személyesen.
Az egyéni interjúk felállított hipotézise a következő volt: a fogyasztók gyógyvizekkel kapcsolatos
beállítottságának a jellemzői beazonosíthatóak a gyógyfürdőkkel, gyógyvíz alapú kozmetikumokkal
kapcsolatos döntéseik meghozatalakor.

3. Eredmények
3.1. Balneo kozmetikumokkal kapcsolatos online tartalom megfigyelés
Az online tartalom megfigyelés legfontosabb eredménye a saját elméleti modell tényezőinek
megerősítése a balneo kozmetikumok vásárlását és fogyasztását (használatát) befolyásoló változók
feltárása által.
Az 50 fő fogyasztói véleménye alapján beazonosított balneo kozmetikum vásárlással és fogyasztással
kapcsolatos fő változók az adatok összegyűjtése és elemzése során a keresés (cél), a beszerzés, a
fajta/funkció, az összetevők, a márka, az ár/összehasonlítás, jövedelem, csomagolás/kiszerelés, illat,
textúra/állag, tartalom színe, hatás, használat (felhasználás), emlékezet, képzettársítás (asszociáció),
értékelés, termékérzet, újravásárlás, ajánlás, a vásárlás helyszíne, módja, korcsoport, bőrtípus,
bőrproblémák, melyek az egyes kapcsolódó saját elméleti modell tényezőknek lettek megfeleltetve (1.
táblázat).
A Budapest Spas termékcsaládot tekintve a fogyasztók elsősorban a különböző kézműves szappanokat
(Széchenyi, Gellért, Rudas) és tusfürdőket részesítették előnyben.
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1. táblázat: Online fogyasztói vélemények kapcsolata és a saját elméleti modell tényezők közötti kapcsolat
Table1: The relationship between online consumer opinions and self-theoretical model factors
Saját modell tényező
Rekreáció iránti igény
Tapasztalat (más fogyasztói
vélemények)
Tudás/Információ

Személyiség/Egyéniség
Életstílus/Életmód

Attitűd
Szolgáltatás és
terméktulajdonság/összetevő
jellemzők értékelése
Az igénybevétel helyszíne,
vásárlási szituáció, mód
Vásárlás/fogyasztás
Tapasztalat

Az online tartalom megfigyelés során
beazonosított változók
Keresés (cél)
Ajánlás
Fajta/Funkció
Összetevők
Márka
Ár/Összehasonlítás
Jövedelem
Csomagolás/kiszerelés
Illat
Textúra/Állag, Tartalom színe
Korcsoport, Bőrtípus, Bőrproblémák, Jövedelem
A bőrtípus/bőrproblémák az egyén saját
jellemzői, amelyekre különböző balneo
kozmetikumokat használhat az életstílusának
megfelelően.
Keresés, beszerzés, újravásárlás, a vásárlás
helyszíne, módja
Értékelés, Termékérzet
A vásárlás helyszíne, módja
Beszerzés
Hatás
Használat (felhasználás)
Emlékezet, Képzettársítás (asszociáció)
Értékelés, Termékérzet

Észlelt fogyasztói hatékonyság
Újabb igénybevétel, újravásárlás,
Újravásárlás/Újrarendelés
illetve ennek az elutasítása
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az Engel-Kollat-Blackwell-féle vásárlási magatartás modell (Engel et al.,
1973), a Dembkowski-Hanmer-Lloyd-féle fogyasztói beállítódás alapján készült modell (Demkowski, HanmerLloyd, 2010) és a Meikirch-modell (Bircher-Hahn, 2016), mint forrásmodellek alapján (2020) és a Krémmánia
(n.a.) alapján (2021)

Az 1. táblázatban szereplő balneo kozmetikumok vásárlásával és használatával kapcsolatos változók
végül 5 fő csoportba lettek sorolva, azaz
1. A balneo kozmetikumok keresésének, használatának a célja, mint például korcsoportoknak,
bőrtípusra, bőrproblémákra történő ajánlás.
2. A beszerzés forrása, azaz a vásárlás helyszíne, módja.
3. A balneo kozmetikum tulajdonságai, mint
- a kozmetikum fajtája (például arcápolási, testápolási termékek), funkciója (például hidratálás,
ránctalanítás, rekreáció);
- a balneo kozmetikum összetevői (például gyógyvíz, iszap, gyógynövények, gyümölcsök,
zöldségek);
- a balneo kozmetikum márkája (például Budapest Spas, Omorovicza);
- a vizsgált kozmetikum ára, illetve összehasonlítása más kozmetikumokkal;
- a fogyasztó rendelkezésére álló jövedelem, mint a vásárlási döntések felső korlátja;
- a kozmetikum csomagolása, kiszerelése;
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- a balneo kozmetikumot jellemző illat;
- a balneo kozmetikum textúrája, állaga;
- a csomagolásban található kozmetikum textúrájának (például arckrém, testápoló) a színe.
4. A kozmetikum fogyasztása, azaz
- használata, amely lehet rendszeres vagy ideiglenes, felhasználási helye (egy vagy több
testrészre);
- termékérzet megjelenése a bőrön (például bizsergető érzés a kozmetikumban található mentol
miatt);
- hatása (például hidratáltság, ránctalanítás);
- emlékezet, asszociáció, amelyet a fogyasztó a korábbi balneo kozmetikuma használatához társít.
5. A balneo kozmetikummal kapcsolatos visszacsatolás, tapasztalatok, a jövőbeni vásárlás vagy annak
az elutasítása:
- termékértékelés a használat után;
- újravásárlás, illetve továbbajánlás más fogyasztóknak.

3.2. Egyéni interjúk
Az egyéni interjúk főbb eredményei a következők lettek:
I. A saját elméleti modell tényezői az egyéni interjúk eredményeinek kiértékelése alapján megerősítést
nyertek.
II. Új eredmények az új változók feltárása, beazonosítása, gyógyfürdők igénybevétele a tudatosan
eltöltött szabadidőben, illetve különböző interjúalany típusok beazonosítása.
1. Az egyéni interjúk alapján beazonosított új tényezők az alábbiakban foglalhatóak össze:
- Az igénybevétel oka a rekreáció, regeneráció, prevenció, illetve a kíváncsiság;
- Az igénybevétel korlátai a honvágy és a magas belépőjegy árak;
- Otthoni gyógykúrák/wellness alkalmazása, különösen a pandémia időszakában az egyéni
lehetőségekhez mérten;
- Komplex élményhatás, azaz a gyógyfürdőkben rendelkezésre álló lehetőségek hatása a
fogyasztó testi-lelki-szellemi harmóniájára;
- Professzionális szemlélet, mivel Magyarország „gyógyvizes ország”, és erről több fogyasztó
szakkönyekből is tájékozódik;
- Látens vágyak kielégítésének az igénye, mint például a magas színvonalú modern kozmetikai
kezelések és a spa hotelekben rendelkezésre álló lehetőségek közötti differencia áthidalása a
különböző fogyasztói igények kielégítése irányában;
- Szakemberek által ajánlott gyógyfürdők és/vagy balneo kozmetikumok;
- Balneo kozmetikumok vásárlása gyógyfürdőkben, amelyekhez különböző asszociációkat társít a
fogyasztó az életéből, emlékezetéből, illetve az általa elképzelt gyógyfürdőzés lehetőségeiről;
- A gyógyfürdők igénybevételét a fogyasztók rendelkezésére álló szabadidő nagymértékben
befolyásolja;
- A természeti és az épített, mesterséges környezet is hat a fogyasztók rekreációjára, mivel a
gyógyfürdők különböző földrajzi-természeti környezetben találhatóak, amelyek nem mindegyike
felel meg minden fogyasztó ízlésének és elképzeléseinek;
- A gyógyfürdők külső környezete és a belső tere is kontraszthatásban állhatnak egymással az
egyik vagy a másik javára;
- A spa hotelekben különböző turisztikai lehetőségeket is igénybe vehetnek a fogyasztók,
amelyek további testi-lelki-szellemi felfrissülést és kikapcsolódást jelenthetnek számukra;
- Végül szakorvos által felírt gyógykezeléseket (OEP) is igénybe vehetnek a különböző egészségi
problémáikra a fogyasztók, amelyek orvosolhatóak a gyógyfürdőkben történő kezelések által.
2. Gyógyfürdők igénybevétele a tudatosan eltöltött szabadidőben (holisztikus szemléletben)
A gyógyfürdőkkel kapcsolatos saját elméleti modelltényezők és a beazonosított új, illetve újszerű
determinánsok alapján a gyógyfürdők igénybevételét befolyásolja a rekreáció, a prevenció, a
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regeneráció és a tudatosan eltöltött szabadidő, amelyek körkapcsolatban állnak egymással. A
fogyasztó, amíg nem betegszik meg fizikailag/mentálisan, addig a prevenció játszhat hangsúlyos
szerepet az életében, ellenkező esetben már a regeneráció. A tudatosan eltöltött szabadidő a
gyógyfürdő tevékenységek rendszeres igénybevételét, mint kialakult életformát jelenti.
- A gyógyfürdők a rekreáció szempontjából a testi-lelki megújulásban;
- A prevenció a betegségek megelőzésében, azaz az egészség védelmében és az
egészségtudatosságban;
- A regeneráció a fizikai és mentális betegségek kezelésében, illetve az orvos által felírt
gyógykezelések igénybevételében tudnak segítséget nyújtani;
- A tudatosan eltöltött szabadidő a balneo kozmetikai/gyógyfürdő szolgáltatások igénybevételére,
a külső és belső (a gyógyfürdőkön kívül és belüli) környezeti (természetes és épített) értékek
élményhatásának átélésére, illetve a turisztikai programokon való részvételre biztosítanak
lehetőséget, továbbá a gyógyfürdők látogatása egyben a tudatos életforma részévé is válik (2.
ábra).

N=20
2. ábra: Gyógyfürdők igénybevétele a tudatos szabadidő-eltöltésben holisztikus szemléletben
Figure2: Use of spas in conscious leisure in a holistic approach
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021

3. Interjúalany típusok beazonosítása
A 20 interjúalany interjúkérdésekre adott válaszai, illetve további – a témával kapcsolatos –
véleménye alapján 4 típus rajzolódott ki, mivel a gyógyfürdőket igénybevevők, illetve a balneo
kozmetikumokat vásárlók/fogyasztók kategóriája nem minden esetben fedte le egymást, továbbá nem
minden fogyasztó szenved olyan fizikai/mentális betegségben, amelyre javasoltak, például szakorvos
által a gyógyfürdők szolgáltatásai, vagy amelyre igénybe is venné azokat (2. táblázat). Ezek a típusok
természetesen nem jelentenek meghatározott szegmenseket, csupán csoportosításirányokat.
Minden egyéni interjúalany egészségtudatosnak vallotta magát, illetve rendelkezett bizonyos mértékű
szabadidővel, továbbá korábban igénybe vett már gyógyfürdő szolgáltatásokat is rekreáció iránti
igényéből kifolyólag, ha volt rá lehetősége (a pandémiás időszak miatt egyelőre a múltra vetítve volt
csak értelmezhető a kérdés).
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16 interjúalanynak jelenleg is van rekreáció iránti igénye, 4-nek korábban volt ilyen gyógyvizekre
irányuló rekreációs igénye, de a koruknál fogva már jobban szeretnek az otthonuk „biztonságában”
lenni akkor is, ha nincs pandémiás időszak.
A 4 típus közötti jelentős különbségek a fizikai/mentális betegségek meglétében, illetve abban lelhető
fel, hogy a gyógyfürdők helyszínén, amikor igénybe veszi a gyógyfürdő szolgáltatásokat is,
vásárol/használ-e a fogyasztó balneo kozmetikumokat. Ezeknek megfelelően a következő 4 típus lett
beazonosítva (2. táblázat):
1. típus: Nincs fizikai/mentális betegsége és nem vásárol/használ balneo kozmetikumokat. Ennek okai
például, hogy nincs olyan problémája, amelyre jelenleg használná, vagy drágának tartja ezeket a
kozmetikumokat.
2. típus: Nincs fizikai/mentális betegsége, de vásárol/használ balneo kozmetikumokat, amelynek okai
például, hogy van olyan problémája, amelyre jelenleg használná, vagy hajlandó felárat is fizetni
ezekért a kozmetikumokért, továbbá előfordult korábban, hogy gyógyfürdőkben is vásárolt már ilyen
termékeket.
3. típus: Van fizikai/mentális betegsége, de nem vásárol/használ balneo kozmetikumokat. Ennek okai
például, hogy van olyan problémája, amelyre jelenleg használná, de drágának tartja ezeket a
kozmetikumokat.
4. típus: Van fizikai/mentális betegsége és vásárol/használ balneo kozmetikumokat is, melynek okai
például, hogy van olyan problémája, amelyre jelenleg használná, és hajlandó felárat is fizetni ezekért a
kozmetikumokért, továbbá előfordult korábban, hogy gyógyfürdőkben is vásárolt már ilyen
termékeket.
2. táblázat: Interjúalany típusok beazonosítása
Table2: Identification of interterviewee types
A beazonosított
típus sorszáma

Egészség
Van-e
tudatosnak rendelkezésére
vallja
álló
magát?
szabadideje?
X
X
1.
X
X
2.
X
X
3.
X
X
4.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés (2021)

Van-e
fizikai/
mentális
betegsége?

X
X

Igénybe vett-e
már korábban
gyógyfürdő
szolgáltatásokat?
X
X
X
X

Vásárol/használe jelenleg balneo
kozmetikumokat?

X
X

Az egyéni interjúk hipotézisének vizsgálatára vonatkozóan a kapott eredmények alapján
1. Be lettek azonosítva a modell szerinti változók;
2. Fel lettek tárva a modell-tényezőktől eltérő új determinánsok is;
3. Fel lett tárva a gyógyfürdők preferálása és a tudatosan eltöltött szabadidő közötti kapcsolat;
4. A 4 fogyasztó/vásárlótípus a környezet- és egészségtudatosság vonatkozásában „a minek vallja
magát és hogyan cselekszik” összefüggés rendszerében lett vizsgálva.
A fenti 4 pont alapján a felállított hipotézis (A fogyasztók gyógyvizekkel kapcsolatos beállítottságának
a jellemzői beazonosíthatóak a gyógyfürdőkkel, gyógyvíz alapú kozmetikumokkal kapcsolatos
döntéseik meghozatalakor) igaznak bizonyult.

3.3. Az elméleti és a kutatási modell közötti kapcsolat bemutatása
1. Az irodalomkutatás alapján létrehozott modellhez képest (1. ábra) a kvalitatív kutatások által
módosított modellben (3. ábra) a szabadidő/szabadság és a képzettársítás új tényezőkként jelentek
meg.
2. A kvalitatív vizsgálatok által a következő tényezők lettek kiegészítve:
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- Az igénybevétel oka a rekreáción kívül a prevenció, a regeneráció, illetve a kíváncsiság és a
látens igények, vágyak kielégítése.
- A tapasztalat a különböző szakemberek ajánlásával került kiegészítésre.
- A tudás/információ a belépőjegyek magasabb árainak észlelésével, a földrajzi távolsággal (a
fogyasztó otthona és a kiválasztott gyógyfürdő között), illetve a professzionális szemlélettel
(például gyógyfürdőkkel kapcsolatos szakkönyvek tanulmányozásával, a témában való
jártassággal) bővült.
- Az életstílusra, életmódra életformaként asszociáltak az interjúalanyok. Ezek a kifejezések
egymás szinonimái.
- A balneo (spa) fürdő, illetve kozmetikum tulajdonságok, összetevők értékelését a rendelkezésre
álló lehetőségek és a gyógyfürdőn belüli, illetve a gyógyfürdőn kívüli környezeti élményhatások
egészítették ki.
- Az igénybevétel helyszínét, a vásárlási szituációt, módot tovább pontosította az otthoni
gyógykúrák, wellness (például iszappakolás, aromafürdő), illetőleg a különböző spa hotelekben
megszálló vendégek számára a külső helyszíneken igénybe vehető turisztikai programok, továbbá
a gyógyfürdőkben rendelkezésre álló orvosi kezelések.
- A fogyasztói tapasztalatok az egyéni interjúk alapján pozitívak és negatívak is lehetnek. Volt
olyan válaszadó is, akit erős honvágy gyötört egy spa hotelben, és haza kellett emiatt utaznia. A
spa hotelek a gyógyfürdőrészlegükkel együtt komplex élményhatást nyújthatnak a vendégeknek.
- Az észlelt fogyasztói hatékonyság tényezőt kiegészítette az alkalmazási/használati idő hossza is
mind a gyógyfürdők, mint a balneo kozmetikumok hatásosságát tekintve.

N=70
3. ábra: A saját elméleti modell módosítása a kvalitatív kutatás (egyéni interjúk) után
Figure3: Modification of own theoretical model after qualitative research (individual interviews)
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021
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4. Következtetések, javaslatok
A budapesti gyógyfürdők igénybevételét és a balneo kozmetikumok vásárlását és fogyasztását,
különös tekintettel a Budapest Spas termékcsaládra többféle tényező befolyásolja, amelyek új
tényezőkként vagy kiegészítésként jelentek meg a kutatási modellben, azaz a gyógyvizekre nyitott
vásárlókat, fogyasztókat a szabadidő tudatos eltöltése indukálja a gyógyfürdőkkel kapcsolatos
rekreációs, prevenciós, regenerációs igényük és a kíváncsiságuk kielégítésére, hogy igénybe vegyék
ezeket a szolgáltatásokat. A gyógyvizekre irányuló fogyasztói, vásárlói döntéshozatal komplex
magatartásrendszert, a különböző hatótényezők közötti kapcsolatrendszert foglalja magában.
A kutatás következő fázisa az online kérdőíves megkérdezés, amely során 218 főt sikerült lekérdezni
2021. április 11. és május 13. között. A kvantitatív megkérdezésekkel a kutatási modell validálhatóvá
válik további hipotézisek felállítása és vizsgálata által a témában, mivel a gyógyvizek a középmagyarországi régióban is különösen hangsúlyos szerepet kaptak a fürdőközönség és a gyógyvíz alapú
kozmetikum vásárlók, fogyasztók számára a széles körben elérhető fürdő- és balneo kozmetikum
választék rendelkezésre állása alapján.

5. Összefoglalás
A saját elméleti modell a kvalitatív kutatások eredményeinek értelmezésén és elemzésén keresztül
alakult kutatási modellé, mely utóbbiban új modell tényezőként jelent meg a szabadidő és a
képzettársítás. Az online tartalom megfigyelések a balneo kozmetikumok vásárlásának és
fogyasztásának főbb tényezőit azonosították be, különös tekintettel a Budapest Spas termékcsaládra.
Az egyéni kutatási interjúk az elméleti modell érvényességét vizsgálták, illetve a budapesti
gyógyfürdők igénybevételének és a balneo kozmetikumok vásárlásának és fogyasztásának főbb
változóit tárták fel, továbbá a rendelkezésre álló, tudatosan eltöltött szabadidőt, az
egészségtudatosságot, a fizikai/mentális betegségek meglétét, a korábban igénybe vett gyógyfürdő
szolgáltatásokat, és, hogy jelenleg vásárol/használ-e balneo kozmetikumokat a fogyasztó, és az ezek
kombinációit bemutató vásárlási csoportosításirányok beazonosítását. Holisztikus megközelítésben a
rekreáció, prevenció, regeneráció és a gyógyfürdő tevékenységekkel tudatosan eltöltött szabadidő
kapcsolatot mutatnak egymással attól függően, hogy a fogyasztó milyen betegségekben szenved
jelenleg, és ezekre alkalmaz-e különböző balneo kozmetikumokat, de természetesen betegségek
megléte nélkül is használnak a fogyasztók gyógyvíz alapú kozmetikumokat.

A kutatás támogatói
„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-II. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai
támogatásával készült.”
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A gyógyfürdőkre és a balneo kozmetikumokra irányuló vásárlói és
fogyasztói magatartás kvantitatív vizsgálata, különös tekintettel a
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Absztrakt
A tanulmány címében megjelölt téma bemutatásának kiindulópontja a Közép-magyarországi
(elsősorban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-hez2 tartozó) gyógyfürdők igénybevételére és a
balneo kozmetikumok vásárlásra és fogyasztására (különös tekintettel a Budapest Spas
termékcsaládra, amely a BGYH Zrt. balneo kozmetikumcsaládja) ható tényezők közötti
kapcsolatrendszert leíró – irodalmi, szekunder források és a kvalitatív kutatások alapján felépített –
kutatási modell ismertetése.
A kutatás ezen utolsó szakasza a kutatási modell koncepció alapján egyfázisú online kvantitatív
adatfelvétel eredményének (n=218) az értelmezésével zárul. A tanulmányban alkalmazott módszerek
egy-, két- (kereszttáblázatos) és többváltozós (főkomponens analízis és klaszterelemzés) módszerek. Az
egyváltozós módszerek egy-egy kiemelt változó hangsúlyos szerepét mutatják be. A két- vagy
többváltozós módszerek feltárják a vizsgált változók, illetve állításlisták közötti összefüggéseket a
gyógyfürdők és balneo kozmetikumok témakörében.
Az adatfelvételhez kapcsolódó célkitűzések (és eredmények) a következők voltak:
A budapesti gyógyfürdők előnye, hogy viszonylag közel találhatók egymáshoz, ezért látogatási
gyakoriságuk évente egy vagy több alkalommal történik. A Pest megyei gyógyfürdők a legkevésbé
látogatottak, amelynek hátterében az itt található gyógyfürdők ismeretlensége állhat. A vizsgált
budapesti gyógyfürdők látogatási gyakorisága az ismertségükkel, frekventáltságukkal és a
szolgáltatáskörük szélességével magyarázható.
A regionális gyógyfürdők leggyakoribb látogatási oka a felfrissülés, amely változó mögött az az ok
húzódik meg, hogy a fogyasztók tudatos szabadidejükben keresik azokat a gyógyvizek adta
lehetőségeket, amelyek által feltöltődhetnek, kikapcsolódhatnak.
A rekreáció igénye viszont nem mutat eltérést az egyes korosztályok között, mivel minden
korosztálynak szüksége van pihenésre és feltöltődésre.
A gyógyfürdő szolgáltatások között megkülönböztethetőek alap-, kiterjesztett és extra csomagok,
amelyek közül az alap- és kiterjesztett csomagokat inkább a nők, az extra csomagokat pedig főként a
férfiak veszik igénybe.
A gyógyfürdők igénybevételének az okai alapján is képezhetőek fogyasztói csoportok. Vannak
fogyasztók, akik nyitottak és vannak, akik nem nyitottak a gyógyfürdőkkel kapcsolatos attitűdjeik

1
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tekintetében a gyógyfürdő szolgáltatások iránt. A gyógyfürdőket összességében regenerációs,
betegségmegelőző, illetve rekreációs okokból veszik általában igénybe a fogyasztók.
A balneo kozmetikumokat különösen a nők vásárolják, mind gyógyászati, mind preventív, mind pedig
rekreációs céllal, illetve azért, mert antiallergénnek tartják ezeket a kozmetikai termékeket, azaz nem
tartanak az allergia kialakulásának a kockázatától.
A balneo kozmetikumok iránti nyitottság szempontjából létezik egy balneo kozmetikumok iránti nyitott
és egy nem nyitott csoport, illetve egy olyan nyitott csoport, amely nem minden vizsgált tényezőt
tekintve nevezhető nyitottnak.
A kutatás gyakorlati hasznosíthatósága a gyógyvizek minél szélesebb körű megismertetése mind a
gyógyfürdők, mind a balneo kozmetikumok vonatkozásában.
Kulcsszavak: gyógyfürdők használata (Közép-Magyarországon), balneo kozmetikumok vásárlása és
fogyasztása (Közép-Magyarországon), kvantitatív kutatás, kutatási modell, rekreáció

Abstract
The starting point for the presentation of the topic indicated in the title of the study is the use of spas
in Central Hungary (mainly belonging to Budapest Spas cPlc.), and the purchase and consumption of
balneo cosmetics (especially the Budapest Spas product family, which is Budapest Spas cPlc.'s balneo
cosmetics family) a description of a research model describing the relationship between factors based on literature, secondary sources and qualitative research.
This last phase of the research concludes with the interpretation of the result of single-phase online
quantitative data collection (n = 218) based on the research model concept. The methods used in the
study are one-, two- (cross-tabular) and multivariate (principal component analysis and cluster
analysis) methods. Univariate methods show the prominent role of each key variable. Bivariate or
multivariate methods explore the relationships between the variables examined and the lists of claims
in the field of spas and balneo cosmetics. The objectives (and results) related to the data collection
were as follows: The advantage of spas in Budapest is that they are relatively close to each other, so
their frequency of visits is one or more times a year. The spas of Pest County are the least visited,
which may be due to the unknown nature of the spas here. The frequency of visits to the examined
Budapest spas can be explained by their awareness, frequency and breadth of services. The most
common reason for visiting regional spas is the refreshment, which is behind the variable, the reason
why consumers, in their conscious free time, look for the opportunities provided by medicinal waters,
by which they can recharge and relax. The need for recreation, on the other hand, does not show a
difference between each age group, as all age groups need rest and recharge. Among the spa services,
a distinction can be made between basic, extended and extra packages, of which the basic and
extended packages are used more by women and the extra packages are mainly used by men.
Consumer groups can also be formed based on the reasons for using the spas. There are consumers
who are open and there are those who are not open about their attitudes towards spa services. Spas
are generally used by consumers for regeneration, disease prevention and recreational reasons.
Balneo cosmetics are especially bought by women, both for medical, preventive and recreational
purposes, and because they consider these cosmetic products to be anti-allergenic, ie they do not fear
the risk of developing allergies. In terms of openness to balneo cosmetics, there is an open and an
open group for balneo cosmetics, and an open group that cannot be called open for all factors
examined. The practical applicability of the research is to make medicinal waters as widely known as
possible in relation to both spas and balneo cosmetics.
Keywords: use of spas (in Central Hungary), purchase and consumption of balneo cosmetics (in
Central Hungary), qualitative research, model development, recreation
JEL Kód: M31
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Bevezetés
A téma relevanciáját, fontosságát az adja, hogy Magyarország rendkívül kedvező geotermikus
adottságokkal rendelkezik (Bender, 2008), mivel területének 80%-a alatt található termál- és gyógyvíz
(Mihály, 2019), ezért a gyógyvizek egyre inkább előtérbe kerülnek a fizikum rekreációjában,
regenerációjában, illetve a bőr egészségének és szépségének a helyreállításában (Bender, 2008, Márk,
n.a., Balneoportál, 2018, Shutt, 2002). A gyógyvíz egészségre és szépségre gyakorolt hatása a
kapcsolódási pont a gyógyvíz alapú szolgáltatások igénybevétele és a spa kozmetikumok használata,
illetve ezek együttes vizsgálata között, mindezek mellett a spa kozmetikumokkal végzett olyan
terápiás lehetőségek is további kapcsolódási pontként szolgálnak, mint a gyógymasszázs vagy a
gyógykozmetika (Fási, Koronczai, 1996).
A hazai gyógyfürdők közül a BGYH Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők fürdőtevékenységei, saját
kozmetikai termékcsaládjuk, a Budapest Spas lettek részletesebben vizsgálat alá vonva.
A teljes hazai gyógyvizekkel és a különböző balneo kozmetikumokkal kapcsolatos kutatás
módszertanát tekintve irodalom feldolgozás, szekunder, illetve primer (kvalitatív és kvantitatív)
kutatások, amelyek lépései a következőkben foglalhatóak össze:
1. Elméleti modell megalkotása az irodalom feldolgozása segítségével, illetve az internet alapú
spa kozmetikumok fogyasztásával kapcsolatos vélemények elemzésével és a budapesti
gyógyfürdők forgalmi statisztikái alapján.
2. A módosított, pontosított elméleti modell megalkotása a kvalitatív kutatási eredmények
alapján, továbbá a gyógyvíz alapú rekreatív szolgáltatások és kozmetikai termékek fogyasztói,
vásárlói preferenciájával, szépségápolásra gyakorolt hatásával kapcsolatban.
3. A gyógyvizek és a gyógyvíz alapú kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói, vásárlói
magatartás tényezőinek feltárása (kvalitatív kutatás).
4. A tényezők közötti kapcsolatrendszer és az összefüggések leírása, értékelése kvantitatív
kutatás segítségével.
5. Végleges kutatási modell kialakítása a kvantitatív kutatási eredmények alapján.
Korábbi publikációk tartalmazzák az 1., illetve a 2-3. pont témáját, jelen tanulmány a 4-5. pont
megvilágítására szolgál, azaz a Közép-magyarországi, elsősorban a budapesti gyógyfürdők
igénybevételének és a balneo kozmetikumvásárlás folyamatának, különös tekintettel a Budapest Spas
termékcsalád leírására, illetve az erre ható tényezők közötti kapcsolatrendszer statisztikai módszerek
segítségével történő elemzésére irányul.
A tanulmány legfőbb tudományos problémája a Közép-magyarországi gyógyfürdők és balneo
kozmetikumok rekreációs célú igénybevételének/vásárlásának és fogyasztásának/használatának a
tényezői közötti kapcsolat beazonosítása és leírása.
A kvantitatív kutatási módszerek fő célkitűzése, hogy a saját kutatási modell tényezői között milyen
összefüggés mutatható ki a gyógyvizek és a balneo (spa) kozmetikumok preferálása tekintetében.

1. Irodalmi áttekintés
Különböző wellness szolgáltatásokat, – akár holisztikus szemléletben is – igénybe lehet venni annak
érdekében, hogy a víz rekreációs hatása élvezhető legyen. Ilyen szolgáltatások közé tartoznak a
fürdők, a szaunák és gőzfürdők, a relaxáció és a terápiák (fürdők, (szépítő) pakolások, méregtelenítő
kúrák, például oxigénterápia, léböjtkúra, masszázsok, terápiák mozgásszervi panaszokra, például
gyógy- és gerinctorna, alternatív terápiák, például meditáció, akupunktúra), a mozgáskultúra, a
kozmetikai kezelések és a wellness-konyha, táplálkozási tanácsadás, amelyeknek számos változata
létezik (Heim (szerk.), 2008, Brown, White, 2008). A fürdés a kozmetika egyik alapja is (Kunze,
1973). „Az ifjító gyógyforrás nem ám kósza monda: a friss fürdő be csodás, megújít naponta” (Régi
fürdőházi szentencia) (Kunze, 1973, p. 199).
„Az üdülés különösen kedvelt helye a vizek partja, mert az erdő csendjét, friss levegőjét és
sétalehetőségeit a fürdés és a különféle vízi sportok örömeivel toldja meg. Nem elhanyagolható a
vizek nyújtotta esztétikai élmény sem, az a hatás, amit a tájba illeszkedő s állandóan változó,
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környezetével harmonikus egységet alkotó vízfelület tesz a pihenni, felüdülni vágyó emberre” (Szalai,
1987, 251 p.).
A saját elméleti modell (1. ábra) fejlesztésének folyamatának kialakításában a következő
forrásmodellek voltak jelentősek:
1. Engel-Kollat-Blackwell-féle vásárlási magatartás modell, mert teljes körűen mutatja be a
fogyasztói/vásárlói magatartás döntési folyamatát (Engel et al., 1973 p. 128., Lehota, 2001,
Bauer, Berács, 1998).
2. A Dembkowski-Hanmer-Lloyd-féle fogyasztó beállítódás alapján készült modell, mert értékeli
a terméktulajdonságokat, illetve az egyéni érdekeltség, az észlelt fogyasztói hatékonyság
tényezőit és a szituációs igényeket, mint változókat is bemutatja (Dembkowski, Hanmer-Lloyd,
1994, Majláth, 2009).
3. Az egészség újradefiniálását megcélzó Meikirch-modell, mivel az egészség a jóllét állapota,
amely az egyéni képességek, az életút során keletkező kihívások, valamint a társadalmi és
környezeti befolyásoló tényezők közötti kölcsönhatások eredménye. Ez utóbbi része a
rekreáció is (Bircher, Hahn, 2016, Kiss, 2018, Notarnicola et al., 2019).
A saját elméleti és kutatási modell (1-2. ábra) újdonsága, hogy teljes és részleges (nem kozmetikai
termékcsoportokra vonatkoztatott) fogyasztói/vásárlói forrásmodelleket adaptált a gyógyfürdőkre és
balneo kozmetikumokra irányuló fogyasztói/vásárlói magatartás modell megalkotásakor.

1. ábra: Saját gyógyfürdő/balneo (spa) kozmetikum fogyasztói magatartás modell
Figure1: Own balneo (spa) cosmetics consumer behaviour model
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2020

2. Anyag és módszer
Kutatási módszerekként került alkalmazásra és a korábbi publikációkban megjelenésre az
irodalomfeldolgozás, a szekunder kutatás, illetve primer kutatásként a kvalitatív kutatás, amelyeket
jelen tanulmány kiegészít a kvantitatív kutatásokkal.
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A járványügyi helyzet (Covid-19) miatt lett kiválasztva az online megkérdezési mód, mely leírja a
saját kutatási modell tényezői közötti kapcsolatot.
A kvalitatív vizsgálatok után az elméleti modellben megjelent a szabadidő/szabadság, illetve a
képzettársítás, mint új tényezők, illetve bizonyos tényezők a következőkkel egészültek ki:
1. Az igénybevétel oka a rekreáción kívül a prevenció, a regeneráció, illetve a kíváncsiság és a
látens igények, vágyak kielégítése.
2. A tapasztalat a különböző szakemberek ajánlásával került kiegészítésre.
3. A tudás/információ a belépőjegyek magasabb árainak észlelésével, a földrajzi távolsággal (a
fogyasztó otthona és a kiválasztott gyógyfürdő között), illetve a professzionális szemlélettel
(például gyógyfürdőkkel kapcsolatos szakkönyvek tanulmányozásával, a témában való
jártassággal) bővült.
4. Az életstílust, életmódot maga az életforma árnyalta.
5. A balneo (spa) fürdő, illetve kozmetikum tulajdonságok, összetevők értékelését a
rendelkezésre álló lehetőségek és a gyógyfürdőn belüli, illetve a gyógyfürdőn kívüli
környezeti élményhatások egészítették ki.
6. Az igénybevétel helyszínét, a vásárlási szituációt, módot tovább pontosította az otthoni
gyógykúrák, wellness (például iszappakolás, aromafürdő), illetőleg a különböző spa
hotelekben igénybe vehető turisztikai programok külső helyszíneken, továbbá a
gyógyfürdőkben igénybe vehető orvosi kezelések.
7. A fogyasztói tapasztalatok az egyéni interjúk alapján pozitívak és negatívak is lehetnek. A spa
hotelek a gyógyfürdőrészleggel együtt komplex élményhatást nyújthatnak a vendégeknek.
8. Az észlelt fogyasztói hatékonyság tényezőt kiegészítette az alkalmazási/használati idő hossza
is mind a gyógyfürdők, mint a balneo kozmetikumok hatásosságát tekintve (2. ábra).

N=70
2. ábra: Saját kutatási modell
Figure2: My own research model
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021
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A lekérdezés először csak a Közép-magyarországi régióra irányult, de a válaszadói hajlandóság
növelése miatt országos szintre lett kiterjesztve. Az egyes kérdések a két fő témakör: a gyógyfürdő
szolgáltatások igénybevétele és a gyógyvíz alapú kozmetikumok vásárlása/használata köré
csoportosultak. A kérdések sorrendjének kialakításában fontos szerepe volt a gyakorisági
szűrőkérdéseknek, hogy, ha ezekre nemleges választ ad a válaszadó vagy nem tud rájuk válaszolni,
tovább ne töltse ki a kérdőívet. A bevezető kérdések mind a gyógyfürdőkkel, mind a gyógyvíz alapú
kozmetikumokkal kapcsolatban ezért gyakorisági kérdések. A skálákat tekintve nominális és
intervallum skálákon történtek a vizsgálatok. (Az intervallum skálák az állításlisták mérési módszere.)
A kérdőív a Google Forms-ban készült. A próbalekérdezés tesztverzióban történt 15 fő részvételével,
melyek alapján a szükséges javítások el lettek végezve, és a végleges kérdőív ki lett alakítva.
A kvanitatív kutatás mintavétele a fentiek alapján olyan 18 év feletti Magyarországon, különös
tekintettel a Közép-magyarországi régióban (Budapesten és Pest megyében) élő válaszadókra irányult,
akik korábban igénybe vettek már gyógyfürdő szolgáltatásokat és/vagy használtak már balneo
kozmetikumokat. Mintavételi módszerként hólabda mintavétel lett alkalmazva. Az adatfeldolgozás és
az elemzés a Microsoft Excel 2013 és az IBM SPSS Statistics 25 programok segítégével történt.
A mérés pontosságát tekintve vizsgálva lett, hogy mennyire különbözik egymástól a mérni kívánt
valódi és a ténylegesen megfigyelt érték, azaz, hogy mekkora a mérési hiba. Befolyásoló tényezők
lehetnek a külső hatások és a megkérdezett személyiségéből eredő módosító faktorok.
A megbízhatóság azt mutatja meg, hogy egy skála milyen mértékben ad állandó (konzisztens)
eredményeket a mérés esetén, ezért a megbízhatóság minden esetben a Cronbach alfa értékének a
lefuttatásával lett tesztelve.
A lekérdezés ideje 2021. április 11 – május 13 között tartott.
A kutatás jelentős terjedelme miatt ebben a cikkben – a karakterkorlátra tekintettel – csak a főbb
eredmények bemutatására került sor.
A vizsgálati módszerek egyváltozós elemzést (Babbie, 2017), kereszttábla elemzést (Malhotra, 2005),
főkomponens analízist (Sajtos, Mitev, 2007) és klaszterelemzést (Székelyi, Barna, 2008) foglaltak
magukban.

3. Eredmények
Összesen 218 fő töltötte ki a kérdőívet, amely alapján egy- és kétváltozós, illetve többváltozós
vizsgálatok lettek lefolytatva.

3.1. Egyváltozós elemzések
1. eredmény: a szociodemográfiai jellemzők (a válaszadók nemenkénti aránya, korcsoportok, kis- és
nagykorú gyermekek száma, lakhely, a válaszadók háztartásának egy főre eső havi nettó
átlagjövedelme, illetve munkakör) tekintetében az 1. táblázatban szereplő eredmények születtek.
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1. táblázat: A szociodemográfiai jellemzőkkel kapcsolatos eredmények
Table1: Results related to sociodemographic characteristics
A megkérdezettek
vizsgált
szociodemográfiai
tényezői
Válaszadók nemenkénti
aránya
Korcsoportok

Kapott eredmények

A válaszadók 60%-a nő, 40%-a férfi.

A válaszadók 27%-a 36-45, 25-25%-a 26-35 és 46-55 éves. 10%-uk 56-65, 7%-uk
65 év feletti, míg 6%-uk 18-25 éves.
Gyermekek száma
A megkérdezettek 83%-ának nincs kiskorú gyermeke, 11%-ának 1, míg 6%-ának
2 gyermeke van.
A válaszadók felének nincs nagykorú gyermeke. 22-22%-uknak 1, illetve 2
gyermeke van. 4%-uknak 3, míg 2%-uknak 3-nál több gyermeke van.
Lakhely
A megkérdezettek 34%-a Budapesten, 32%-a Pest megyében lakik. 14%-uk
Észak-Magyarországon, 6%-uk Észak-Dunántúlon, 5-5%-uk Kelet- és DélMagyarországon, míg 4%-uk a Dél-Dunántúlon él.
A megkérdezettek 34%-a a fővárosban, 31%-a kisvárosban, 20%-a nagyvárosban,
10%-a községben, faluban, 5%-a megyeszékhelyen lakik. Tanyán senki nem él
közülük.
A válaszadók
39%-ban 100.001-150.000, 17%-ban 150.001-200.000 Ft. 11-11% esetében
háztartásának egy főre eső kevesebb, mint 100.000 Ft, illetve 250.001-300.000 Ft. 5%-ban 300.001-400.000,
havi nettó átlagjövedelme
illetve 3%-ban 400.000 feletti.
Munkakör
A válaszadók 38%-a szellemi, míg 18%-uk fizikai alkalmazott teljes
munkaidőben. 12%-uk főállású egyéni vállalkozó, 11%-uk vezető beosztású teljes
munkaidőben, 7%-uk nyugdíjas. 5-5%-uk szellemi alkalmazott részmunkaidőben,
illetve tanuló. 3%-uk fizikai alkalmazott részmunkaidőben, míg 1%-uk vezető
beosztású részmunkaidőben. Nem volt közöttük munkanélküli, háziasszony,
főállású anya, illetve CSED-en, GYED-en és GYES-en lévő válaszadó.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés (2021)

2. eredmény: a budapesti gyógyfürdők előnye, hogy viszonylag közel találhatóak egymáshoz.
Látogatási gyakoriságuk évente egy vagy több alkalommal történik. A Pest megyei (például Nagykáta,
Albertirsa) gyógyfürdők a legkevésbé látogatottak, amelynek hátterében az itt található gyógyfürdők
ismeretlensége állhat. A vizsgált budapesti gyógyfürdők (a Gellért, a Széchenyi, a Lukács, a Rudas, a
Király, a Dandár és a Rác. Strandfürdők a Dagály, a Csillaghegy, a Palatinus, a Paskál és a
Pesterzsébeti fürdő) látogatási gyakorisága az ismertségükkel, frekventáltságukkal és a
szolgáltatáskörük szélességével magyarázható. (A gyógyfürdők regionális látogatásával kapcsolatban
a regionális gyógyfürdőket hetente, havonta, évente egyszer vagy többször, illetve több évente, eddig
csak egyszer vagy sohasem látogatják a fogyasztók. A régiók közötti választás Magyarország teljes
területére vonatkoztatva Észak-Magyarországra, Közép-Magyarországra (Budapest és Pest megye),
Dunántúlra (Nyugat-, Közép-, Dél-), továbbá Észak- és Dél-Alföldre irányult. A regionális
gyógyfürdőket leggyakrabban több évente, eddig csak egyszer vagy sohasem kategóriákban látogatták
a megkérdezettek (3. ábra).)
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N=218
3. ábra: Gyógyfürdők látogatási gyakorisága
Figure3: Frequency of visits to spas
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021

3. eredmény: a regionális gyógyfürdők leggyakoribb látogatási oka a felfrissülés, amely változó
mögött az az ok húzódik meg, hogy a fogyasztók tudatos szabadidejükben keresik azokat a
gyógyvizek adta lehetőségeket, amelyek által feltöltődhetnek, kikapcsolódhatnak. (A regionális
gyógyfürdő szolgáltatások igénybevételének a célja a gyakoriságot tekintve a felfrissülés,
kikapcsolódás. A kíváncsiság, újdonság is gyakran motiválja a fogyasztókat a gyógyfürdők
igénybevételére. A gyógyulás és a betegségek megelőzése a közepesen gyakori kategóriát képviseli az
esetek kb. 2/3-ában (4. ábra).)

N=218
4. ábra: A regionális gyógyfürdő szolgáltatások igénybevételének a célja
Figure4: The aim is to use the regional spa services
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021
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3.2. Két- és többváltozós elemzések
A statisztikai elemzésekből a kutatási problémának, illetve a kapcsolódó hipotéziseknek megfelelően
kétváltozós (kereszttáblázatos), illetve a Likert-skálás állításlisták esetében többváltozós
(főkomponens és klaszter) elemzések lettek alkalmazva az egyes változók közötti kapcsolatok
feltárására.

3.2.1. A kereszttáblázatos elemzés eredményei
A H1. alapján a rekreáció szerepének fontossága nem mutat összefüggést az életkorral.
A rekreáció igénye nem mutat eltérést az egyes korosztályok között, amiből az következik, hogy
minden korosztálynak szüksége van pihenésre és feltöltődésre:
- A 18-25 évesek 42,9%-a a gyógyfürdőket nagyon gyakran a felfrissülés és a kikapcsolódás
miatt veszi igénybe;
- A 26-35 évesek 42,6%-a, az 56-65 évesek 40,9%-a a 36-45 évesek 39,7%-a és a 46-55 évesek
36,4%-a számára a felfrissülés gyakori oka a gyógyfürdő látogatásoknak;
- Az összes korcsoport vonatkozásában a felfrissülés, kikapcsolódás gyakori gyógyfürdő
látogatási ok (36,2%) (2. táblázat, 5. ábra).
2 táblázat: Az életkor és a rekreáció igénybevételi gyakorisága
Table2: Age and frequency of recreational use
Felfrissülés, kikapcsolódás
Nagyon ritkán 2

3

4

5

Nagyon gyakran Total

18-25

7,1%

0,0% 7,1%

21,4% 21,4% 42,9%

100,0%

26-35

0,0%

1,9% 14,8% 20,4% 42,6% 20,4%

100,0%

Életkor 36-45

1,7%

3,4% 3,4%

25,9% 39,7% 25,9%

100,0%

46-55

1,8%

0,0% 9,1%

21,8% 36,4% 30,9%

100,0%

56-65

4,5%

0,0% 9,1%

27,3% 40,9% 18,2%

100,0%

65 év felett 20,0%

0,0% 26,7% 20,0% 6,7%

26,7%

100,0%

Total

1,4% 10,1% 22,9% 36,2% 26,1%

100,0%

3,2%

Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021
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N=218
5. ábra: A felfrissülés, kikapcsolódás szerepe a különböző életkorokban
Figure5: The role of refreshment and relaxation at different ages
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés, 2021

A khí-négyzet próba eredménye (p=0,057) azt mutatja meg, hogy nincs jelentős különbség a
korcsoportok tekintetében a felfrissülés, kikapcsolódás, mint gyógyfürdő látogatási ok tekintetében. A
többi eredmény értéke (Likelihood hányados, Linear-by-Linear asszociáció) szintén nem szignifikáns
kapcsolatra utal (p>0,05), azaz nincs meghatározó differencia a rekreáció és a különböző életkorok
között (3. táblázat).
3. táblázat: Khí-négyzet próbák
Table3: Chi-Square tests

Chi-Square Tests

Value
37,036a
33,673
3,028

df
25
25
1

Asymptotic
Significance
(2-sided)
,057
,115
,082

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
218
a. 19 cells (52,8%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,19.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

A szimmetrikus mutatók (Phi, Cramer V, Gamma) szintén nem szignifikáns kapcsolatra utalnak a
rekreáció és a különböző korcsoportok között (p>0,05), illetve az e tényezők közötti kapcsolat
erősségét vizsgáló Cramer V és Gamma (0,184 és -0,065) is gyenge kapcsolatra utal a gyógyfürdők
felfrissülés, kikapcsolódás okából történő látogatások tekintetében a különböző korcsoportok közötti
különbségek vonatkozásában, továbbá a Gamma negatív irányú, amely szintén alátámasztja a két
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változó (felfrissülés, kikapcsolódás – életkor) közötti ellentétes és gyenge kapcsolatot (4. táblázat), és
megerősíti a H1 hipotézist.
4. táblázat: Szimmetrikus mutatók
Table4: Symmetric measures

Symmetric Measures

Value
,412
,184
-,065
218

Asymptotic
Standard
Errora

Approximate
Tb

Nominal by Nominal Phi
Cramer's V
Ordinal by Ordinal
Gamma
,079
-,825
N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Approximate
Significance
,057
,057
,410

Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

A H1 a kereszttáblázatos vizsgálat eredményei alapján elfogadásra került.

3.2.2. A főkomponens analízis eredményei
H2. A gyógyfürdő szolgáltatások hatásosságának megítélésében a nemek között különbség
mutatkozik.
1. eredmény: a főkomponens analízis három faktort eredményezett (5. táblázat), azaz a gyógyfürdő
szolgáltatások között megkülönböztethetőek alap- („S”), kiterjesztett, médium („M”) és extra („L”)
csomagok, amelyek közül az átlagokat tekintve az alap- (férfiak: -0,1 (szórás=0,8), nők: 0,08
(szórás=1,1) és kiterjesztett csomagokat (férfiak: -0,07 (szórás=1,1), nők: 0,04 (szórás=0,9)). inkább a
nők, az extra csomagokat inkább a férfiak veszik igénybe (férfiak: 0,08 (szórás=1,00), nők: -0,05
(szórás=1,01)). Ez utóbbiak a legkülönbözőbb gyógyfürdő szolgáltatások, amelyek igénybevételi oka
a férfiak által már kedvelt szolgáltatásokhoz történő ismételt visszatérésben, az „újrafogyasztásban”
keresendő, azaz a megszokásban, mivel a férfiak kevésbé nyitottak a regeneráció, prevenció, de a
rekreáció, illetve a kíváncsiságból történő gyógyfürdő igénybevétel iránt is.
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5. táblázat: Rotált komponens mátrix
Table5: Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
Q7. Gőzkabin
,766
,179
,209
Q7. Sókabin
,766
,241
,251
Q7.
Aromaterápiás ,727
,334
,130
kabin
Q7. Pezsgőfürdő
,691
,255
Q7. Merülő medencék ,670
,108
,210
Q7. Tepidárium
,609
,514
Q7. Hideg-melegvizes ,602
,252
,267
váltófürdő
Q7. Orvosi vizsgálat
,155
,855
,214
Q7. OEP támogatás
,153
,842
,179
Q7.
Szépészeti ,113
,804
,161
szolgáltatások
Q7. Masszázs
,293
,655
Q7. Hó-/jégkabin
,482
,621
Q7.
Gyógyvizes ,130
,196
,806
medencék
Q7. Úszómedencék
,323
,792
Q7. Szaunák
,436
,128
,612
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 6 iterations.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

A H2 a fenti vizsgálat alapján elfogadásra került.
H3. A gyógyfürdők igénybevételének okai összefüggést mutatnak a nemekkel.
2. eredmény: a gyógyfürdők igénybevételének az okai alapján is képezhetőek fogyasztói csoportok,
mivel vannak fogyasztók, akik nyitottak és vannak, akik nem nyitottak a gyógyfürdőkkel kapcsolatos
attitűdjeik tekintetében a gyógyfürdő szolgáltatások iránt. A gyógyfürdőket preventív, azaz a
betegségek kialakulásának az elkerülésére, illetve regenerációs okokból, gyógyulásra, továbbá
rekreációs okokból veszik általában igénybe a fogyasztók, amelyek oka a felfrissülés, pihenés,
kikapcsolódás iránti vágy (6. táblázat).
Nemek tekintetében az átlagokat tekintve a férfiak kevésbé nyitottak a regeneráció és a prevenció iránt
(férfiak: -0,014 (szórás=0,9), nők: 0,01 (szórás=1,07)), továbbá a férfiak kevésbé nyitottak a rekreáció
iránt is, és kevésbé kíváncsiak, mint a nők (férfiak: -0,15 (szórás=0,9), nők: 0,1 (szórás=1,05).
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6. táblázat: Rotált komponens mátrix
Table6: Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrixa
Component
1
2
Q11.
Szeretnék ,870
meggyógyulni.
Q11. Az életmódom ,850
,192
részévé vált.
Q11. Nem szeretnék ,790
,237
beteg lenni.
Q11. Az egyik kedvelt ,611
,458
szabadidős
tevékenységem.
Q11. Testileg-lelkileg- ,115
,770
szellemileg kikapcsol és
felfrissít.
Q11. Jól érzem magam ,132
,769
itt.
Q11. Szeretem azt a ,134
,648
gyógyfürdőt, amit már
megszoktam.
Q11.
Szívesen ,389
,614
kipróbálom
az
újdonságokat.
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.a
a. Rotation converged in 3 iterations.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

A H3 a fentiek alapján elfogadásra került.
H4. A balneo kozmetikumok vásárlása és a nemek összefüggést mutatnak egymással.
3. eredmény: A balneo kozmetikumokat gyógyító, preventív, rekreációs okokból és az antiallergenitás
miatt vásárolják a fogyasztók (7. táblázat).
Nemek tekintetében az átlagokat illetően a balneo kozmetikumokat főként a nők vásárolják, mind
gyógyászati, mind preventív (férfiak: -0,07 (szórás=0,8), nők: 0,05 (szórás=1,1),), mind pedig
rekreációs céllal (férfiak: -0,02 (szórás=0,9), nők: 0,02 (szórás=1,08),), illetve azért, mert
antiallergénnek tartják ezeket a kozmetikai termékeket, azaz nem tartanak az allergia kialakulásának a
kockázatától (férfiak: -0,14 (szórás=0,8), nők: 0,09 (szórás=1,1)).
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7. táblázat: Rotált komponens mátrix
Table7: Rotated Component Matrix
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
Q18. Időnként használom ,742
,156
,187
őket.
Q18.
Rendszeresen ,713
,345
,107
használom őket.
Q18.
A
kozmetikusom ,709
,115
,460
ajánlja.
Q18. Nem szeretnék beteg ,692
,312
,166
lenni.
Q18.
Szeretnék ,688
,298
,114
meggyógyulni a használatuk
által.
Q18. Az életmódom részévé ,673
,466
,160
vált.
Q18.
,614
,212
,499
Bőrgyógyászom/kozmetológ
usom ajánlja.
Q18.
Elégedett
vagyok ,593
,542
,231
velük.
Q18. Nem idegenkedem ,580
,322
,424
tőlük.
Q18. Nyitott vagyok az ,509
,462
,365
újdonságokra.
Q18.
Testileg-lelkileg- ,200
,828
,208
szellemileg felfrissít.
Q18. Megérdemlem.
,270
,778
,256
Q18. Jobban kedvelem a ,312
,718
,138
kizárólag
vegyi
összetevőkből
álló
kozmetikumoknál.
Q18. Jóleső, kényeztető ,334
,699
,261
érzéssel tölt el a használatuk.
Q18. Érzékeny a bőröm.
,133
,320
,785
Q18. Allergiás vagyok a ,122
,779
vegyi
alapanyagokból
készült kozmetikumokra.
Q18. Már ismerem őket és ,330
,388
,604
megbízom bennük.
Q18. Más fogyasztó ajánlja. ,468
,205
,550
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 6 iterations.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

A H4 a fentiek alapján elfogadásra került.
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3.2.3. A klaszterelemzés eredményei
H5. A gyógyfürdők igénybevételének okaival kapcsolatban a fogyasztók különböző csoportokba
sorolhatóak.
1. eredmény: a gyógyfürdők igénybevételi okaival kapcsolatban négy fogyasztói klaszter
különböztethető meg, azaz az 1. klaszterbe a „Preventív, gyógyulni kívánó”, a 2. klaszterbe a „A
gyógyfürdők iránt maximális pozitív attitűddel bíró, nyitott”, a 3. klaszterbe a „Rekreatív” és a 4.
csoportba „A gyógyfürdők iránt teljesen negatív attitűddel bíró, nem nyitott” fogyasztók tartoznak (8.
táblázat).
8. táblázat: Végső klaszter középpontok
Table8: Final Cluster Centers
Final Cluster Centers
1
,37092

Cluster
2
3
,81157
-1,33916

Zscore: Q11. Az életmódom
részévé vált.
Zscore: Q11. Az egyik
,05117
1,04076
-,66330
kedvelt szabadidős
tevékenységem.
Zscore: Q11. Szeretnék
,38215
,65073
-1,20267
meggyógyulni.
Zscore: Q11. Testileg-,19240
,90734
,88855
lelkileg-szellemileg
kikapcsol és felfrissít.
Zscore: Q11. Nem szeretnék
,23336
,87348
-1,02331
beteg lenni.
Zscore: Q11. Jól érzem
-,22588
,92989
,64635
magam itt.
Zscore: Q11. Szívesen
-,01763
,95193
-,03781
kipróbálom az újdonságokat.
Zscore: Q11. Szeretem azt a
,03755
,52083
,71109
gyógyfürdőt, amit már
megszoktam.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021

4
-1,07365
-,95341

-,98800
-1,05389

-,99335
-,87605
-1,02150
-1,04975

A H5 a fentiek alapján elfogadásra került.
H6. A balneo kozmetikumok vásárlása alapján csoportosíthatóvá válnak a vásárlók.
2. eredmény: a balneo kozmetikumok iránti nyitottság szempontjából létezik egy balneo
kozmetikumok iránti nyitott és egy nem nyitott csoport, illetve egy olyan nyitott csoport, amely nem
minden vizsgált tényezőt tekintve nevezhető nyitottnak. Az okok az ez utóbbi csoport esetében az ezen
kozmetikai termékekkel kapcsolatos ismertségben, bizalomban, és a különböző szakemberek
(bőrgyógyászok, kozmetológusok) és fogyasztók ajánlásában keresendő, mivel ezek a kozmetikai
termékek még nem ismertek minden fogyasztó számára, ezért nehezen is tudnának megbízni a
hatásosságukban, illetve még nem fogadják el mások pozitív tapasztalatait sem velük kapcsolatban (9.
táblázat).
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9. táblázat: Végső klaszter középpontok
Table9: Final Cluster Centers

Final Cluster Centers
Cluster
1
2
Zscore: Q18. Az
-1,40228
,68082
életmódom részévé vált.
Zscore: Q18. Jobban
-1,22383
,60031
kedvelem a kizárólag
vegyi összetevőkből álló
kozmetikumoknál.
Zscore: Q18. Szeretnék
-1,20450
,48685
meggyógyulni a
használatuk által.
Zscore: Q18. Testileg-1,18207
,65614
lelkileg-szellemileg
felfrissít.
Zscore: Q18. Nem
-1,26975
,49359
szeretnék beteg lenni.
Zscore: Q18. Jóleső,
-1,33303
,56695
kényeztető érzéssel tölt el
a használatuk.
Zscore: Q18.
-1,28212
,65093
Megérdemlem.
Zscore: Q18. Elégedett
-1,43187
,71750
vagyok velük.
Zscore: Q18.
-1,27727
,68604
Rendszeresen használom
őket.
Zscore: Q18. Időnként
-1,17416
,61737
használom őket.
Zscore: Q18. Nyitott
-1,34456
,68148
vagyok az újdonságokra.
Zscore: Q18. Allergiás
-,77706
,43354
vagyok a vegyi
alapanyagokból készült
kozmetikumokra.
Zscore: Q18. Érzékeny a
-1,00353
,56826
bőröm.
Zscore: Q18. Már
-1,21037
,72871
ismerem őket és
megbízom bennük.
Zscore: Q18. Nem
-1,28310
,68851
idegenkedem tőlük.
Zscore: Q18.
-1,25633
,74646
Bőrgyógyászom/kozmetol
ógusom ajánlja.
Zscore: Q18. A
-1,28548
,66524
kozmetikusom ajánlja.
Zscore: Q18. Más
-1,08971
,64998
fogyasztó ajánlja.
Forrás: Saját kutatás, szerkesztés az IBM SPSS Statistics 25 alapján, 2021
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,11124
,09217

,17412

,02781

,19930
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,07890
,09569
,04846

,05520
,08366
,01651

,01461
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,04921
-,00982

,06899
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A H6 a fentiek alapján elfogadásra került.

4. Következtetések, javaslatok
A budapesti gyógyfürdők előnye, hogy viszonylag közel találhatóak egymáshoz, ezért a vizsgált
budapesti gyógyfürdők látogatási gyakorisága az ismertségükkel, frekventáltságukkal és a
szolgáltatáskörük szélességével magyarázható.
A regionális gyógyfürdők leggyakoribb látogatási oka a felfrissülés, ezért a fogyasztók tudatos
szabadidejükben keresik azokat a gyógyvizek adta lehetőségeket, amelyek által feltöltődhetnek,
kikapcsolódhatnak.
A rekreáció iránti igény nem mutat eltérést az egyes korosztályok között, amiből az következik, hogy
minden korosztálynak szüksége van pihenésre és feltöltődésre.
A gyógyfürdő szolgáltatások között megkülönböztethetőek különböző „csomagok”, amelyek közül az
alap- és kiterjesztett csomagokat inkább a nők, az extra csomagokat inkább a férfiak veszik igénybe.
Az igénybevételi okok a férfiak által már kedvelt szolgáltatásokhoz történő „újrafogyasztásban”
keresendő.
A gyógyfürdők igénybevételének az okai és a gyógyfürdők iránti nyitottság alapján is képezhetőek
fogyasztói csoportok. A gyógyfürdőket regenerációs, betegségmegelőző, illetve rekreációs okokból
veszik általában igénybe a fogyasztók, amelyek oka a gyógyulás, a betegségek kialakulásának az
elkerülése, továbbá a felfrissülés, pihenés, kikapcsolódás iránti vágy.
A balneo kozmetikumokat főként a nők vásárolják, mind gyógyászati, mind preventív, mind pedig
rekreációs céllal, illetve azért, mert antiallergénnek tartják ezeket a kozmetikai termékeket, azaz nem
tartanak az allergia kialakulásának a kockázatától.
A kapott eredmények tükrében további jövőbeni kutatási irány lehetősége rajzolódott ki, mivel
érdemes lenne ugyanezt a vizsgálatot egy nagyobb (reprezentatív) mintán is lebonyolítani, hogy
teljesebb képet lehessen nyerni a magyarországi gyógyfürdőkkel és a különböző balneo
kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói attitűdről. Ezen kutatás célja lehetne továbbá még a balneo
kozmetikumok szélesebb körű fogyasztói megismertetése (vásárlása és használata).
A magyarországi gyógyvizek, mint turisztikai desztinációk vonzóbbá és egy szélesebb fogyasztói
réteg részére számára történő elérhetőbbé tétele is javaslatként szolgálhat a turisztikai ágazat számára.

5. Összefoglalás
A saját kutatási modell a kvantitatív elemzések (egyváltozós, kereszttáblás, főkomponens, faktor) által
visszacsatolva a korábbi kutatási fázisokra (irodalomfeldolgozás, szekunder és kvalitatív kutatás)
validálásra került, a modell ezen vizsgálatok és a felállított hipotézisek alapján működőképesnek
bizonyult. A téma gyakorlati jelentőségét elsősorban a természetességhez, nevezetesen a gyógyvízhez
és a gyógyvíz összetevőkből készült kozmetikumok vásárlásához és használatához történő visszatérés
jelenti, amely a rendszeres gyógyfürdő látogatások kapcsán a fogyasztók életmódjává is válhat.
A gyógyfürdők látogatásának a célja többféle lehet, vagy egyszerre több célt is megvalósíthat, ilyenek
például a regeneráció, prevenció, illetve a rekreáció és a kíváncsiság. A fogyasztók tudatosan tervezve,
a szabadidejükben tudják általában igénybe venni a különböző gyógyfürdő szolgáltatásokat.

A kutatás támogatói
„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-II. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai
támogatásával készült.”
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A zsidóság belső forrásai a MNL, Országos Levéltárának forrásanyagában,
1760-1848
The Internal Sources of the Jews in the Source Material of MNL
(Hungarian National Archives) 1760-1848
MISLOVICS E.1
Szegedi Tudományegyetem, Történeti Segédtudományok Tanszék mislovicse@yahoo.com

Absztrakt
A tanulmány az MNL, Országos Levéltárának feudáliskori forrásgyűjteményeiben a zsidóság eredeti,
még nem publikált dokumentumainak az összegyűjtésének tapasztalatait, valamint komplex analízisét
helyezi a középpontba a 18. század második felétől 1848-ig.
Az eredeti belső források felkutatása a kormányszervi iratok áttekintésével vette kezdetét a vizsgált
korszakban. A Kancelláriai Levéltár, Acta Generalia (A 39) illetve a Helytartótanácsi Levéltár,
Departamentum Judaeorum (C 55) állagai olyan gyűjtemények, amelyek a közigazgatás felsőfokú és
másodfokú szerveinek a középfokú közigazgatási hatóságokkal való kapcsolattartásának
dokumentumait őrzik. Amíg a Kancelláriai Levéltár forrásanyaga az általános ügyek, addig a
Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum Judaeorum állaga a zsidóságra vonatkozó ügyek
iratanyagának őrzője. Az előzetes feltételezéseket beigazolva a gyűjtemények bőséges belső
forrásanyagot tartalmaznak. A dokumentumok komplex analízisre engednek teret az iratanyag
keletkezési idejére, számára, geográfiai megoszlására, valamint tartalmukra vonatkozóan. A források
a zsidóság történelmének alaposabb megismerését teszik lehetővé, letelepedésüket, gazdasági,
kulturális, vallási életüket és a keresztény társadalommal való kapcsolatrendszerüket illetően. Úgy,
hogy azok a korabeli zsidó társadalom tagjainak megfogalmazásában kerülnek a kutatók elé a
dokumentumok lapjain. A kutatási tapasztalatok alapján levonható következtetés, hogy a források döntő
többsége Pest megyéből származik, azon belül is Pest városhoz köthető. Az újkori Magyar Királyságban
élő zsidóság történelmének megismeréséhez célszerű ezeket a belső forrásokat felkutatni más megyék
dokumentumanyagában is. Ezért jövőbeli célként fogalmazódhat meg a megyei levéltárak anyagainak
átnézése. Ez lehetőséget biztosít annak összevetésére, hogyan egészíti ki az országos levéltár állagaiban
megtalálható iratanyagot a megyei levéltári anyagok gyűjteménye. Ugyancsak előrelépést jelenthetne
olyan adatbázis kialakítása, amely jelzet, név, hely, tárgymutató, rövid regeszta feltüntetésével
összekapcsolná az országos és megyei levéltárakban fellelhető forrásokat. A rendelkezésre álló belső
forrásanyag a 17-19. századi zsidóság eddig ismert történelmét árnyalhatja és új ismeretekkel
gazdagíthatja.
Kulcsszavak: Belső forrás. zsidóság, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, kultúrtörténet

Abstract
The study is focused on the collection and complex analysis of the original, yet unpublished Jewish
documents in the feudal source collections of MNL, Hungarian National Archives from the second half
of the 18th century until 1848.
The search for original internal sources began with a review of government records during the period
under review. The collections in the Chancellery Archives, Acta Generalia (A 39) and the Council of
1
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Governor-General Archives, Departamentum Judaeorum (C 55) maintain the documents of the first and
second instance bodies of the public administration in their relations with the intermediate
administrative authorities. The source material in the Chancellery Archives presents mostly records of
general affairs, whereas the Departamentum Judaeorum collection of the Council of Governor-General
contains Jewish-related issues. In support of the presumptions, the collections are rich in Jewish-related
internal, historical sources. The documents allow for a complex analysis of the time, number,
geographical distribution, and content of the document collections. The sources contribute to a better
understanding of the history of the Jews, their settlement, their economic, cultural, religious life, and
their system of relations with Christian society. The document pages present their content to researchers
in the wording of the members of contemporaneous Jewish society. Based on the research experience,
it can be concluded that the vast majority of the sources come from Pest County, more closely from the
town of Pest. Research on these inner sources in the collections of other counties is expedient to increase
awareness of Jewish history in the modern Kingdom of Hungary. Therefore, the future goal of the
research may be to review the materials of the county archives. It provides an opportunity to compare
how the archival material in the national archives is complemented by archival collections from the
counties. The development of a database could also be a step forward and could integrate the sources
in national and county archives by indicating headings, names, locations, indexes, and short regestas.
The available internal source material can refine and enrich the known history of 17-19th century Jews.
Keywords: Internal source, Jews, social history,, economic history, cultural history

JEL Kód: 02 02 07 Az új- és jelenkor története
Bevezetés
A tanulmány a MNL, Országos Levéltárának feudáliskori forrásanyagában a zsidóság eredeti belső
forrásainak az összegyűjtésének a tapasztalatait, valamint a dokumentumanyag komplex analízisét
helyezi a középpontba a 18. század második felétől 1848-ig.
A kutatási téma kijelölését több tényező is indokolta. Az újkori magyarországi zsidóság történelmére
vonatkozó forrásanyag gyűjtése kezdetben egy-egy folyóirat hasábjain megjelenő dokumentumközlés
keretein belül valósult meg.2 A 20. század kezdetén valamennyi iratanyag felkutatására vállalkozott a
Magyar-Zsidó Oklevéltár, amely az 1903-1980 között kiadott köteteiben egészen a 18. század 70-es
évtizedéig gyűjtötte össze a történelmi Magyarországon élő zsidóság dokumentumanyagát.3 Az utóbbi
évtizedekben szisztematikus gyűjtés keretei formálódtak a Héber kútforrások, valamint a Nekem itt
zsidónak kell lennem című forrásgyűjtemények megjelentetésével.4 Azonban eddig nem helyeződött
hangsúly a levéltári gyűjteményekben fellelhető belső forrásanyag módszeres (minden egyes forrás)
felkutatására. Ezek a dokumentumok, amelyeket a kortársak fogalmaztak meg, elsődleges forrásként
szolgálhatnak az adott korszak általános és zsidó társadalmának megismeréséhez. Összegyűjtésüket
nehezíti, hogy az újkori ügyiratok magukban rejtik a belső forrásokat, a levéltárakban pedig a legtöbb
esetben – egyelőre – nem létezik iratokig lemenő leírás.
Az újkori Magyar Királyságban élő zsidóság történelme nem gyökerezik a középkorban. 1526-ban a
nyugati országrészek szabad királyi városai (Sopron, Pozsony, Nagyszombat) elérték a Habsburg
uralkodónál a „de non tolerandis Judaeis” jogát, azaz nem kellett zsidó lakosokat megtűrniük a
városfalakon belül.5 A zsidóság egykori lakóhelyeit elhagyva a visszatérés lehetőségében reménykedve
a közeli földesúri birtokokra költözött. Majd az elhúzódó harcok során többségük elhagyta az országot.
Forrásközlésre példa: A bonyhádi zsidó közösség kérelme. Közölte: Büchler Sándor a Magyar Zsidó Szemlében
1894-ben, 657-666. oldalakon.
3
A sorozatnak 18 kötete jelent meg (az ötödik kötet két részből áll). Az első kötet 1903-ban, az utolsó, a 18. 1980ban jelent meg.
4
Spitzer – Komoróczy, 2003.; Komoróczy, 2012.
5
MZSO V/2. 325., 339.
2
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A sikeres törökellenes küzdelmek időszakában egy népességében megfogyatkozott, szétzilált gazdasági
helyzetű ország került a Habsburg fennhatóság alá. Az 1660-as évektől kezdődően a zsidó betelepülők
több hullámban és több irányból érkeztek a Magyar Királyság területére.6 Az újkorban továbbélő
feudális jogrendszer behatárolta a zsidóság jogi helyzetét, jóllehet változások is bekövetkeztek. Amíg a
középkorban, mint servi camarae az uralkodó közvetlen fennhatósága alá tartoztak, addig az újkorban
a védelmezői szerepkört a helyi földesurak vették át. Ők azok akik betelepítik avagy engedélyezik a
megtelepedést a birtokaikon, feljogosítva érzik magukat az adóztatásukra. Valamint a középkori
uralkodói gyakorlatot átemelve, privilégiumleveleket bocsátanak ki a közösségi élet kereteinek a
szabályozására.7 A zsidóság fő megtelepedési helyszínei a mezővárosok és a falvak lettek.8 A Habsburg
uralkodók kezdetben a zsidóság országból való eltávolításának tervén dolgoztak, azonban a földesúri
érdekek (valamint az ország gazdasági és társadalmi helyzete) miatt ennek végrehajtása kudarcba
fulladt.9 Ezért az uralkodó rögzíteni kívánta, hogy a zsidóság sorsáról végső soron ő dönt. Az I. Lipót
által bevezetett türelmi taxát Mária Terézia uralkodónő véglegesítette 1749-ben.10 Az országos adó
kivetése nem csupán gazdasági lépésnek számított, a zsidóság társadalmi megítélését, jogi helyzetét
mintegy évszázadra meghatározva tűrt, sőt megtűrt státuszba helyezte. A magyar társadalomtól a
zsidóságot elválasztotta, idegennek tekintette. 1846-ig a zsidó lakosság részéről folyamatos a törekvés
a megalázó adónem eltöröltetésére.11
A levéltárakban fellelhető belső dokumentumanyag erre az időszakra vonatkozóan a korabeli
viszonyokat a zsidó társadalom hangjain keresztül közvetíti, amely felbecsülhetetlen forrásértékkel bír.
1. Kutatási helyszín
A zsidóság belső forrásanyagának feltárásában (kezdő lépésként) a kormányszervi iratanyag áttekintése
vezethetett eredményre. Mindezt indokolta az adott korszakban a zsidóságot érintő ügyek kezelésében
játszott szerepük, valamint a MNL, Országos Levéltárában fennmaradt gyűjtemények kiterjedtsége.
A MNL, Országos Levéltárának anyagában a felsőfokú hatóság, a Kancelláriai Levéltár, Acta Generalia
(A 39), valamint a másodfokú szerepet betöltő Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum Judaeorum
(C 55) anyagainak áttekintése valósult meg. A Kancellária kiterjedt feladatköre folyamatosan változott
a korszakban. 1690-től a megyék, szabad királyi városok, kiváltságos kerületek igazgatása, gazdasági
ügyeinek ellenőrzése is a felügyelete alá tartozott. A Kancelláriai Levéltár, Acta Generalia (A 39) állag
az általános ügyiratai között, mintegy 3991 jelzet alatt a zsidóságra vonatkozóan kiterjedt forrásanyagot
őriz az 1760-1848 közötti időszakban.
A Helytartótanács 1724-ben került megalapításra, csökkentve ezzel a Kancellária és a magyar
törvényhatóságok közötti közvetlen hivatalos érintkezést. A Helytartótanács a közigazgatásban
másodfokú szerepet töltött be, kapcsolatban állt a középfokú közigazgatási hatóságokkal,
vármegyékkel, szabad királyi városokkal. A Kancellária leiratai a Helytartótanácshoz kerültek át, illetve
ide érkeztek be a korábban említett szervek jelentései. 1783-ban a Helytartótanácson belül egy új
osztály, a Departamentum Judaeorum jött létre, amelynek anyagainak levéltári állaga a zsidóságra
vonatkozó korabeli forrásanyagot tartalmazza. Az anyag kiterjedtsége 32 kötet és 243 doboz.
A belső forrásanyag kizárólag átnézéssel kutatható.
2. Kutatási eredmény – forrásanyag bemutatása
Az Országos Levéltár két állagában mintegy 1991 belső forrás található. Az iratok jellegük szerint
kérelmek, jelentések, panaszok, tanúvallomások illetve bizonyító erejű iratok (kontraktus) csoportjaiba
sorolhatók.

A teljesség igénye nélkül néhány példa a témában megjelent szakirodalomra: Grünvald – Scheiber, 1963: 5–48.;
Varga, 1992: 59–79.
7
Példák a földesúri privilégiumlevelekre: MZSO II. 169.; MZSO III. 177.; MZSO V/1. 744.; MZSO V/2. 195.,
1069.
8
Silber, 1990: 35.; Mislovics, 2008: 75–98.
9
Varga, 1991: 34.; Kalmár, 1991: 43.
10
Lőw, 1840–1847: 54–105.; Bernstein, 1900: 599–629.; Mislovics, 2008: 259–319.
11
Lőw, 1807: 37-46.; Mislovics, 2008: 260-320.
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2.1. A források időbeli megoszlása
A két levéltári gyűjtemény kialakítása meghatározott intervallumon belül ad lehetőséget a belső források
összegyűjtésére. Elméletileg a korszakhatár az A 39 jelzetű állagban 1770-1848, míg a C 55 jelzetű
anyagban 1783-1848 közötti.12 Mindkét gyűjteményben vannak korábbi keltezésű dokumentumok is.
(Jóllehet a Helytartótanács már 1724-ben megalapításra került, azonban az 1783 előtti iratok az Acta
Judaeorum, 1725-1783 (C 29 Zsidóügyi iratok), illetve az Acta Religionaria, 1724-1783 (C 40
Vallásügyi iratok) anyagban kerültek elhelyezésre.13)
Az A 39 jelzetű állagban a legkorábbi belső forrás 1768-ból, Abaúj megyéből származik. Hungerleider
Abraham és Polacsek Abraham elismerik, hogy Ginth Mária kassai lakos pénzt kölcsönzött számukra.
A jiddis nyelven írt elismervényt Valla Johannes Emericus fordította latinra, és ebben a formában maradt
fenn.14 A gazdasági kapcsolatok mellett a dokumentum rávilágít a korszakban megszokott eljárásra.
Hiszen a későbbi vitás helyzetek miatt a gazdasági ügyletekben résztvevő feleknek egyaránt ismerniük
kellett a kontraktusok, egyezségek szövegét. A C 55 jelzetű állagban az első dokumentum 1772-ből
maradt fenn, az óbudai közösség tagjai a Kamarához fordulnak a tolerancia taxa felosztása, illetve az
adózással kapcsolatos panaszaik miatt. A 24 aláírást tartalmazó dokumentum nyelve latin. Maga a forrás
nem az 1772. évi források között található. A levéltári rendezés az óbudai közösség 1817. évi anyagának
aktái közé helyezte.15
Évtizedenkénti lebontásban a dokumentumok megoszlása a következőképpen alakul a két állagban:
1. táblázat: A források időrendbeli és állag szerinti megoszlása évtizedes lebontásban
Table 1.: Distribution of the sources by chronology and collection by decade
Departamentum
Acta Generalia Judaeorum
(A 39)
(C 55)
Összes
1760-1769 2
2
1770-1779 47
1
48
1780-1789 36
148
184
1790-1799 7
160
167
1800-1809 9
239
248
1810-1819 20
243
263
1820-1829 41
319
360
1830-1839 29
392
421
1840-1849 23
275
298
Összes
214
1777
1991
Forrás: Saját gyűjtés alapján.
Az Acta Generalia állagában a korszak folyamán 1760 és 1769 illetve 1790-1810 között viszonylag
kevesebb belső forrásanyag található, míg a további időszakban 20-50 közé tehető a számuk (1.
táblázat). A Helytartótanács esetében 1780 után 1840-ig folyamatosan növekvő számban tartalmaznak
az akták belső forrásokat. A számadatok kétirányú következtetésre adnak lehetőséget. A Kancellária
szerepkörének változása miatt a középfokú törvényhatóságoktól beérkező kérelmek, jelentések,
vizsgálati anyagok aktái már a Helytartótanács elé kerülnek, utalva annak a közigazgatásban betöltött
szerepkörére. A dokumentumok magas száma a szokásos eljárásokra is rávilágít, hiszen a zsidóságot
érintő ügyek a földesúr, megye illetve később akár a Helytartótanács elé kerülhetnek. Az óbudai
közösség 1784-ben az úriszék előtt kérelmezett kereskedési jog elnyerése érdekében, mivel a
magánkereskedés tiltott számukra. Emiatt sem a földesúri, sem a további adókat nem képesek fizetni.16
Zsidó magánszemélyek, avagy közösségen belüli viszály ügye is eljuthatott a kormányszervi
12

Wellman, 1951: 7., 35–40.
Felhő, 1961: 91-94., 127-130.
14
MNL A 39 1770. 436.
15
MNL C 55 1817. 3. 5. (% jelzettel).
16
MNL C 55 1785. 4. (jelzet nélkül).
13
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fórumokhoz. 1819-ben a gyulafehérvári zsidóság emel panaszt a pozsonyi rabbi (Chatam Szofer)
hatalmaskodása ellen.17 Az óbudai rabbinak, Moses Minznek a főrabbi hivatal elnyeréséért folytatott
küzdelmének ügye, amely a közigazgatási értelemben vett érdekeltségi terület kiszélesítése mellett a
vallási életet is érintette, ugyancsak eljutott a Helytartótanács és a Kancellária elé.18
2.2. A források szerzői – aláírói
A dokumentumok szerzői esetében elsőként az iratanyagok nyelvét szükséges megvizsgálni: latin,
német, magyar nyelvű iratok találhatók a forrásanyagban. Gyakori, hogy egy-egy dokumentumot a
szerzője héber betűs aláírással lát el, amely a közösségen belüli névhasználatát is felfedi.19
Feltételezhető, hogy nem minden esetben az aláíró az irat lejegyzője. Hiszen egy Lengyelországból pár
éve betelepülő árendátor nem biztos, hogy tudott latinul írni. Minden bizonnyal a helyi vagy a
közösségen belüli írástudók segítségét vették igénybe. Azonban az aláírásukkal hitelesítették a
dokumentumokat.
Az állagokban fellelhető forrásanyag szerzői, aláírói kategóriái négy fő csoportra bonthatók:
2. táblázat: A források szerzői – aláírói
Table 2.:The authors and signatories of the sources
Szerző/Aláíró
Számuk
Magánszemély
1495
Magánszemélyek
191
Közösség
225
Közösségek
80
Összes
1991
Forrás: Saját gyűjtés alapján.
A táblázat (2. táblázat) oszlopai alapján látható, hogy magánszemély, magánszemélyek, közösség,
illetve közösségek által ellenjegyzett iratanyag található meg a levéltári gyűjteményekben. Az iratok
döntő többsége egyetlen magánszemély jelentése, panasza, kérelme. Kohn Hersch kereskedő Pest város
magisztrátusához esedezett tolerancia jogért 1802-ben.20 Pest, mint szabad királyi város nem
engedélyezte a zsidóság megtelepedését, csak kivételes esetekben. A kérelmező a tolerancia jog
birtokosaként az állandó városi lakhatást nyerhetné el. Előfordul azonban, hogy testvérpár avagy üzleti
partnerek közösen nyújtanak be folyamodványt. A Vix testvérek Trencsén megyéhez fordulnak, hogy
Zsolna szabad királyi városban lakhatási jogot szerezzenek. Ők az 1790/1. évi 38. tc. hatályára
hivatkozva szeretnének a városban maradni.21
Mintegy 76 közösség, illetve 29 esetben több közösség belső forrása maradt fenn. Az iratok időtartamát
tekintve ezek nem túl magas számok. Egy közösség kérelme rávilágít annak szervezettségi szintjére,
gazdasági lehetőségeire. A felsőábrányi közösség a megválasztott, de be nem iktatott rabbihoz ír levelet
1828-ban. Ebben a késlekedés okaként a kereskedelem visszaesését, és az ezzel járó anyagi gondokat
említi. Az ügy elhúzódását mutatja, hogy az irat az 1833-ban keletkezett további ügyiratokhoz került.22
Más esetben egy egész megye zsidósága nyújt be kérelmet a Helytartótanácshoz. Máramaros megye
zsidó közösségei kifejtik, hogy mindösszesen öt-hat zsinagóga létezik a megyében. Mivel azokban
későn kezdik az istentiszteletet, nem érnek haza. Megoldásul az szolgálna, ha magánházaknál is
tarthatnának imádságot. Máramaros megyében mintegy 7936 zsidó lakos élt ekkoriban, akiknek jelentős
része falvakban, elszórtan lakott. A vallási előírások miatt szombat bejövetele után nem lehetséges
utazni, csak olyan helyen imádkozhattak, ahova gyalog el tudtak jutni.23
MNL C 55 1819. 3. 50. (jelzet nélkül).
MNL C 55 1793. 9. 16. (24503. sz.); MNL C 55 1794. 4. 6. (14993. sz.)
19
MNL C 55 1801. 1. 12.
20
MNL C 55 1802. 1. 24. (A jelzettel)
21
MNL C 55 1829. 1. 108. (NB jelzettel)
22
MNL C 55 1833. 1. 27. (A jelzettel.)
23
MNL C 55 1828. 1. 43. (4017. sz.)
17
18
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2.3. A forrásanyag geográfiai szórtsága
A fentebbiekből következő kérdés vajon az ország mely területén élő zsidóságnak a belső forrásanyagát
őrizték meg az állagok gyűjteményei? A zsidóság újkori letelepüléstörténetében fontos hangsúlyozni,
hogy az nem egy időpontban történt, a korszak folyamán több hullámban zajlott. Kezdetben igyekeztek
egykori lakóhelyeikhez közel az ország határmenti megyéiben letelepedni. Ugyanekkor az országban
törökellenes harcok is dúltak, emiatt a területi egység csak a 18. század harmadik évtizedére következett
be (noha a déli területeken az uralkodó katonai őrvidéket jelölt ki, ahová zsidók csak engedéllyel
telepedhettek le, illetve Erdély sem került a Magyar Királysághoz visszacsatolásra).24 A belső vándorlás
a kezdetektől jellemezte a zsidó lakosságot, jóllehet ennek üteme a 18. század második felétől lendült
fel. Megkezdődött a belsőbb, illetve a déli, délkeleti megyék felé húzódás. A zsidóság demográfia-, és
gazdaságtörténetének elemzésekor gyakori, hogy a szakirodalom a 19. század történetírói által
meghatározott geográfiai határokat veszik alapul. Azonban ez nem tükrözi sem a zsidóság
településtörténetét, sem a gazdasági élet régióit. A két szempont alapján hat körzet és vizsgálati egység
kialakítása tűnt megfelelőnek (jóllehet még az egyes régiókat is tovább lehetne „bontani”).25 Fontos
hangsúlyozni, mivel egy-egy kérvényt több megye is benyújthatott, ezért a belső források száma
látszólag „növekszik” a besorolásukkal.
3. táblázat: A források régiók szerint megoszlása
Table 3.: Regional distribution of the sources
A 39
C 55
Összes
Oberland
59
178
237
Kis-Burgenland
9
31
40
Középső
65
1301
1366
Dunántúl
14
43
57
Keleti
40
184
224
Déli
8
130
138
Egész Magyarország
12
7
19
Összes
207
1874
2081
Forrás: Saját gyűjtés alapján.
A táblázat (3. táblázat) adatai a 18-19. századi történeti Magyarország szinte valamennyi megyéjére
vonatkozóan tartalmaznak belső forrásokat. Az egyetlen kivétel Ugocsa megye, ahonnan nem maradt
fenn belső irat. A zsidóság lélekszáma ugyan valóban nem kiemelkedően magas a megyében, 1037 fő
(1830 körül). Összehasonlításképpen a Hajdú kerületben, ahol az 1830-as években Fényes Elek műve
szerint 257 fő élt, a levéltári források alapján 314 fő,26 4 belső okirat is fennmaradt a Magyar Nemzeti
Levéltár anyagában. A táblázat adatai szerint a régiókban megtalálható belső forrásanyag a középső
régióban tekintélyes. Ez nem csupán annak a következménye, hogy ezen a területen esetleg valamilyen
ok miatt gondosabban kerültek megőrzésre a dokumentumok. A további régióktól való nagyarányú
eltérés részben annak a ténynek köszönhető, hogy Pest, Buda és Óbuda települések elkülönítése nem
történt meg a középső régiótól. A két szabad királyi város és Óbuda mezőváros vonzotta a zsidó
letelepülőket. A városi hatóságok panaszáradattal fordultak a kormányszervekhez, mivel a tiltás ellenére
Bánát: MZSO III. 458.; Temesvár: III. 477.; Szerém és Verőcze: MZSO XIV. 75., 76.
A szakirodalomban korábban kialakított geográfiai vizsgálati egységek (Duna bal partja, Duna jobb partja,
Duna-Tisza köze, Tisza jobb partja, Tisza bal partja, Maros és Tisza által behatárolt terület, Erdély, (HorvátországSzlavónia) Ernő, 1966.) a korszakban semmiképpen sem felelnek meg a zsidóság település- és gazdaságtörténeti
régióinak. A megyénkénti vizsgálat pedig szintén torz képet eredményezheti, mivel azok határai nem alkotnak
gazdasági lezáróvonalat. Mislovics, 2008: 10.
26
MNL HBML IV. 502. b. 1821. 1. 54.; 1836. 7. 12.; Fényes, 1839: 152–154.
24
25
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a zsidó lakosok száma folyamatosan emelkedett a településeken (kiváltképpen Pesten). Az ideiglenes
(commorans) joggal bíró zsidó lakosok 1840-ig beadott kérelmei az állandó lakhatási jog elnyeréséért a
belső források számát növelték. Másfelől megerősítik az adatok azt a feltételezést, hogy a megyei
leváltárak rejthetik a vidék zsidóságának belső forrásait. Pest megyében 1830 körül a zsidóság
lélekszáma mintegy 18000 fő volt, hasonlóan Nyitra megyéhez, míg Zemplén megyében mintegy 15000
fő élt. Pest megyében a fennmaradt belső források száma 1169, Nyitra megyében 50, Zemplénben
mindösszesen 25.
2.4. A belső források címzettjei (illetve tanúvallomások esetén azok lejegyzői)
4. táblázat: Belső források címzettjei
Table 4.: Recipients of the internal sources
Források száma
Uralkodó
Helytartótanács

235
1068

Kancellária
14
Városi hatóság
438
Megyei hatóság
99
Helyi (falvak) hatóság
88
Földesurak
37
Zsidó közösség
12
Összes
1991
Forrás: Saját gyűjtés alapján.
A táblázat (4. táblázat) alapján a gyűjteményekben a Helytartótanácshoz címzett kérelmek, jelentések
túlsúlya a jellemző. Mindez nem meglepő, hiszen a középfokú megyei közigazgatási szervektől
eljuttatott iratanyagokhoz csatolták a kérelmező saját felterjesztését, amelyet már közvetlenül a felsőbb
kormányszervhez írt. Noha az A 39 jelzetű gyűjtemény a Kancellária iratanyagát tartalmazza, így is
csupán 14 irat címzettje. Erre a megoldás az uralkodónak közvetlenül címzett kérelmek, jelentések
viszonylag magas számában keresendő. 1770-ben Mandl Abraham, Breisach David, Herschl Wolf
pozsonyi kereskedők az uralkodóhoz fordultak, mivel árujuk szállítása közben hajójuk elsüllyedt. Káruk
enyhítésére adózási kedvezményért, valamint külföldi áru behozatalának az engedélyéért esedeztek.27
Ugyanakkor ezek az iratok átkerültek a Kancelláriához (amelynek tagjai kézjegyükkel látták el az
okiratokat). Majd pedig a Kancellária ezeket a Helytartótanács felé közvetítette többnyire. Mária Terézia
a tolerancia taxa ügyei során hozzá érkező panaszáradat miatt arra utasította a megyéket, hogy a zsidó
közösségek esetében tartsák kézben az adózási ügyeket, és ne engedjék, hogy azok a megyét megkerülve
közvetlenül panaszt nyújtsanak be a felsőbb fórumokhoz.28 Ezért a belső források többsége egy-egy ügy
mellékleteként kerül csatolásra a megyétől a kormányszervekhez elküldött iratanyagban. Feltűnően
magas a városi hatóságokhoz írt kérelmek sokasága. Ezek mintegy 29 városhoz érkeztek, jóllehet döntő
többségükben Pest (279) és Buda városához (49) írt kérvények szerepelnek a gyűjteményben.
Összehasonlításképpen Kassa és Pozsony városi hatóságaihoz mindösszesen 13-13 íródott. A városi
polgárság és a zsidóság közötti feszült viszony a korszak folyamán nem enyhült. A városi hatóságok
igyekeztek érvényt szerezni a középkorban elnyert kiváltságuknak, azaz nem kell megtűrniük zsidó
lakosokat a városfalakon belül. A szabad lakhatásért folyamodó kérvények növekvő száma mégis
döntően a városfalakon belül élő zsidó lakosok kéréseit tartalmazta. II. József engedélyezte 1783 után a
városokban való megtelepedést. Azonban az 1790/91. évi 38. tc. a zsidóság helyzetét az 1790. január
elsejét megelőző állapotában rögzítette, amelyet a városi polgárság úgy értelmezett, hogy további
27
28

MNL A 39 1770. 1012.
MZSO XV. 205., 206.
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megtelepedőket nem kell befogadniuk a városba. Másfelől a városi hatóságnak szembe kellett néznie
azzal a ténnyel, hogy a városfalakon kívül a földesúri mezővárosokban jelentős számú zsidó közösségek
alakultak ki: Pozsony körül Schossberg és Czukkermandl, Nyitra körül Parutza mezővárosban. Az itt
élők gazdasági tevékenységeiket a városfalakon belül is folytatták, amit a városi polgárság a gazdasági
érdekek, valamint a földesúri támogatás miatt sem tudott megakadályozni. A városi lakhatást
kérelmezők száma folyamatosan emelkedett. Az ideiglenesen vásárok időszakában, télvíz idején
beköltöző commorans zsidó lakosok gyakran évekig a városban maradtak. Varasd városában Tatzer
Volf már 17 éve élt ideiglenesen.29 Noha az 1840. évi 29. tc. biztosította a zsidóság szabad
megtelepedését a szabad királyi városokban, a kérelmek tartalma nem erről tanúskodik. 1847-ben
Lusztig Lipót a városi hatóságok nemleges döntése után a Helytartótanácshoz fellebbez. Lakhatási
kérelmét a városi hatóság egy állítólagos hamis váltóra hivatkozva utasítja el, a kérelmező ezt tagadja.30
A táblázat adatai alapján igen kevés belső dokumentum címzettje a földesúr, illetve a zsidó közösség.
Ezek az ügyek csupán kivételes esetekben jutottak el magasabb fórumokig (a rabbi a fizetés
elmulasztásakor panaszt emel a földesúrhoz, közösségi viszály esetében31).
2.5. A belső források megoszlása tárgyuk alapján
A belső források tárgyukat tekintve igen sokszínűek, ezért hét fő kategóriacsoport kialakítása történt
meg:
5. táblázat: A belső források megoszlása tartalmuk alapján
Table 5.: Distribution of the sources on the basis of their contents
Tárgy
Források száma
Gazdaság
517
Letelepedés
916
Migráció
323
Vallási ügyek
261
Oktatás
6
Igazságszolgáltatási ügyek
65
Egyéb
181
Összes
2269
Forrás: Saját gyűjtés alapján.
A tárgyi besorolás alapján a források magasabb száma abban a tényben rejlik, hogy az egyes
dokumentumok akár több tárgyban is tartalmazhatnak panaszt, kérelmet avagy jelentést (5. táblázat).
Ezek a csoportok szinte soha nem homogének, mindenkoron több területet foglalnak magukban.
A táblázat kategóriái sugalmazzák a korszakban a zsidó társadalom megítélésében fontos témákat.
Migráció, megtelepedés, a belső vándorlás során új lakóhely keresése alkotja az iratok igen jelentős
részét (mintegy 1239 dokumentum). A vizsgált korszak kezdetén a Magyar Királyság szinte
elnéptelenedett területére számos letelepedő érkezett. A levéltári források azt is alátámasztották, hogy a
moráviai, bohémiai és lengyelországi zsidóság nem csupán egy meghatározott időszakban, hanem az
egész korszak folyamán érkezett az országba, jóllehet az egyes irányokból az egyes időszakokban
változó intenzitással. Egy 1832-ből származó forrásban Kohn Vilhelm moráviai bevándorló több
kéréssel fordul a Helytartótanácshoz. Szeretne Magyarországra vándorolni, pontosabban ennek
elismertetését kieszközölni, hiszen már az országban él. (Az ilyen típusú kérelem nem egyedi.) Pest
városában szeretne letelepedni, amely szabad királyi város, és a polgársága élénken tiltakozik zsidó
lakosok befogadása ellen. Kohn Vilhelm a jogszerű megtelepedés érdekében kéri a Helytartótanács
közbenjárását, hogy eszközölje ki számára a honából való elbocsátási engedélyt. Kérése indoklásaként
megemlíti, hogy a Földváry család pártfogása alá érkezett. Ez utóbbi megjegyzés egy igen fontos tényre
29
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világít rá. A bevándorlás kezdeti időszakában a földesurak letelepítették avagy engedték a birtokaikon
a megtelepedést. Azonban a korszak folyamán a letelepedés spontánabbá vált. A fenti forrás azonban
igazolja, hogy a földesúri pártfogás intézménye megmaradt. A Helytartótanács a Morva Gubernórium
felé továbbítja a kérést az engedély elnyeréséért.32
A letelepedés forrásanyaga a jogi útvesztőket állítja a középpontba. Az újkorban 1783-1790 közötti
rövid időszak kivételével a városi hatóságok érvényesítették a ’de non tolerandis Judaeis’ jogát. A
városi megtelepedés lehetősége számos akadályba ütközött, ahogyan a fentebbi említett példák
bemutatták. Ezek megkerülése beházasodással vált lehetségessé. 1833-ban Hertzberger Simon
quaestor, aki Pozsonyból érkezett, már 9 éve Pest városában élt. Lustig Wolf lányával házasodott össze.
Ő csupán commorans jogért esedezik (ez ideiglenes lakhatást jelent). Indoklásában kifejti, hogy adót
fizet és jó magaviseletű.33 Meglepőbb azonban Berger Simon irsai kereskedő következő kérelme 1841ből. Irsáról Ceglédre szeretne költözni, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatott már a korábbiakban
is. A kérelem két ok miatt is figyelmet érdemel. Ahogyan a kérelmező maga is kifejti az 1840. évi 29.
tc. engedélyezte a magyarországi születésű izraelitáknak az ország bármely településén való
megtelepedést. Másfelől Cegléd nem szabad királyi város, hanem mezőváros volt ekkoriban. Ezért nem
vonatkoztak rá a szabad királyi városi jogok.34 Az említett törvényt a városi hatóságok igyekeztek
semmibe venni. Ennek egyik példája Kassa szabad királyi város izraelita lakosainak panasza a
vármegyéhez 1841-ben. Nem csupán nem engedélyezi a város a szabad megtelepedést, a hatóságok
elűzéssel fenyegetik őket. A városi kapitány öt napot adott számukra lakóhelyük elhagyására télvíz
idején.35
Ugyancsak jelentős a gazdasági élet területéről származó belső források száma, mintegy 517
dokumentum. A gazdasági csoport nem homogén, számos alcsoportba sorolható irat tartozik ide a
következő témákat érintve: adóztatás (amelynek további alcsoportjai a tolerancia taxa, megyei, földesúri
taxa), árendaszerződések, iparűzés joga, kereskedelem, tulajdonjog. A magyarországi gazdasági
helyzet, a piachálózat újbóli kiépítése megkívánta közvetítők jelenlétét. Erre a feladatra a polgárság
gyenge rétege nem vállalkozhatott, a magyar nemesség elutasította, míg a jobbágyság nem volt képes
betölteni. Az országba vándorlók közül a görögök, örmények és zsidók vállalták magukra e szerepkört.36
A zsidóság az újkori megtelepedése során a középkori korlátozásokkal szembesült. A belső források a
gazdasági életben betöltött helyükről, a felmerülő akadályokról is árulkodnak. A zsidó lakosokat a
társadalom más tagjaitól elkülönítve egy külön adó is sújtotta, a tolerancia taxa. Ennek mértéke
kezdetben 20000 ft volt, majd folyamatosan emelkedett és az 1810-es években (a pénz devalvációja
után) elérte a 160000 ft-ot. A zsidó közösségek között a felosztás meghatározása az adó állandósításának
időszakában (1749) fennálló megyei népességviszonyokat tükrözte, amely a 19. századra elavulttá vált.
Az adófizetés könnyítéséért a beérkező kérvények száma nem apad a korszakban: így 1782-ben a
stompfai,37 1796-ban a nagymartoni,38 1814-ben a Tolna megyei,39 1823-ban a Szabolcs megyei,40 1837ben a Szepes megyei zsidóság az uralkodóhoz könyörög.41 Az adó fizetésének felfüggesztése abban az
esetben vált ideiglenesen lehetségessé, ha valamilyen kár érte az egyes közösségeket. 1778-ban Sassin
közösségében tűz pusztított, ezért kérnek az adó fizetésére haladékot.42
A letelepedő zsidó lakosoknak mesterségük gyakorlása érdekében engedélyhez kellett folyamodniuk. A
földesúri birtokokon kiadott privilégiumlevelek magukban foglalták ezeket a jogokat. Magyarországon
még az 1840-es években is virágzott a céh, amelynek tagjai féltékenyen őrködtek kiváltságaik felett.
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1829-ben az óbudai zsidó szabók a helyi szabócéh privilégiumai ellen kérelmeznek az uralkodóhoz.43
Maguk a zsidó lakosok is létrehoztak saját céheket. 1830-ban a pápai zsidó szabók céhprivilégum
elnyeréséért esedeznek az uralkodóhoz.44 A zsidó céheken belül ugyanúgy létezett az etikai kódex,
miként a keresztény társaságban. 1832-ben Grosz Elias nyírbátori tímármester saját bevallása szerint
egyik éjszaka kiabálást hallott, ahol a helyi metszőt egy katonaviselt lengyelországi zsidó lakos
szidalmazta. Meglátva őt, tolvajnak nevezte. Amíg a becsülete nincs tisztázva, nem viheti tovább a
mesterségét a céhben.45 A céhen kívüli, már kiváltságolt zsidó mesterek maguk is igyekeznek minden
új kérelmező útját gátolni. 1836-ban a pesti Adlitzer Simon és Spitzer Hermann arany- és ezüstművesek
Kohn Isac új segédje ellen emelnek panaszt a Helytartótanácsnál. A kérelmezők vélekedése szerint a
segéd, Weiss Philipp commorans jogért való kérelme, iparűzési tevékenysége mind a zsidó, mind a
keresztény társadalomnak gazdasági károkat okozna.46
A belső források következő, hasonlóképpen színes tartalmú csoportjai a vallási kategória keretei közé
tartoznak (áttérés, házasság, rabbi választása, hatásköre, zsinagóga, temető, fürdő). A vallási ügyek a
zsidó közösség körében kerültek megvitatásra. Azonban egy részük eljutott a magyarországi legfelsőbb
fórumokhoz. A főrabbiság intézményének a kialakítása során 1795-ben az óbudai rabbi ellen a pesti
közösségek egy része elutasítóan lép fel, nem fogadják el vallási és ceremoniális ügyekben a
hatáskörének a kiterjesztését, hiszen van saját rabbijuk. 47 A rabbi választása sem mindig zajlott békés
úton egy-egy közösségben. 1847-ben a korszak egyik legelismertebb rabbiját, Lőw Leopoldot a pápai
közösség egy része nem kívánta elfogadni. Vélekedésük szerint erőszakosan választották meg, valamint
a rabbi vallástalansága közismert.48 A választás küzdelmeiben a hagyományos értékrend
védelmezőinek, valamint az újító eszmék befogadóinak az összecsapásának egy fejezete bontakozik ki
a kérelmek alapján.
A vallásnak léteztek olyan területei, amelyekben a társadalom tagjaival való egyeztetés
elkerülhetetlennek számított. A zsinagóga, temető, fürdő esetében a földterület és a ház bérlete miatt
szükséges kérelmezni. Hiszen a zsidó lakosok nem birtokolhattak sem épületet, sem földet, csak
bérelhették azokat. 1841-ben egy, a Helytartótanácshoz eljuttatott kérelmet 90 balassagyarmati
kérelmező írt alá, mivel a zsinagóga építése miatti esedezésüket Nógrád megye nem tárgyalta, ezért
felsőbb fórum felé fordultak.49 Nógrád megye a bányavárosok közelsége miatt bizonyos területeire nem
enged zsidó lakosokat betelepedni, és igyekszik gátolni a már a megyében élők közösségi élet
kialakítására tett lépéseit. Egészen más képet mutat a lengyeltóti közösség 1845-ben keletkezett
jelentése Somogy megye közgyűlése felé. Ebben a lengyeltóti közösség a környező területek zsidó
lakosaival egyetértésben a vallási intézményeinek kialakítását, azok tulajdonban való megszerzését,
illetve a közösség jövőbeli működésének a szabályait rögzíti.50
Az oktatási kategóriában látszólag kevés dokumentum maradt fenn. Valójában nehéz a vallási ügyek
csoportjától elkülöníteni a forrásokat. A közösségek oktatási ügyébe való beavatkozás II. József
Systematica gentis Judaicae regulatiojához köthető, aki 1783-ban elrendelte iskolák felállítását, avagy
állami iskolák látogatását minden zsidó fiatal számára.51 A kezdeti tiltakozás ellenére a közösségek
létrehoztak iskolákat, illetve ha nem, a környékbeli intézményekbe íratták gyermekeiket. Legtöbbször
egy-egy kérelem nem csak az oktatásra vonatkozik, ahogyan ezt 1827-ben Chorin aradi rabbi
Helytartótanácshoz írt esedezése mutatja, ő zsinagóga és iskola megalapításának a lehetőségét kéri.52
1834-ben a máramarosszigeti közösség egyik tagja, Davidovics Abraham a zsidó közösség iskola
fenntartásának megszüntetéséért folyamodott, illetve hogy a tanulók a helyi iskolákba járhassanak. A
máramarosi zsidó bírák ezt ellenzik, mert egy helyi református iskolába kellene a gyerekeket beíratni.
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Állításuk szerint a fiatalok nem beszélik jól a magyart és a németet. Sőt végső indokként kifejtik, a
gyermekek a szülők gondatlansága miatt rühesek, ez pedig keresztény tanulótársaik megbetegedéséhez
vezetne, ami csak a gyűlölködést szítana.53 A belső információk ilyen mértékű részletezése sokkal
inkább a meggyőzést szolgálja, illetve annak a ténynek köszönhető, hogy a zsidó közösség maga kívánja
intézni a gyermekek nevelését a zsidó vallásra helyezve a hangsúlyt. Máramarosszigeten a hagyományos
értékrend védelmezői hevesen ellenezték a világi tudományok (magyar nyelv, német nyelv, számtan,
mértan, földméréstan) oktatását. Az oktatási ügyekre vonatkozó dokumentumok az állami
beavatkozásokról és a közösség körében kialakuló irányzatokról is számot adnak.
Az igazságszolgáltatási ügyek csoportjai közé tartoznak a polgári és büntetőperes ügyek. Az újkorban a
zsidóság letelepítésében illetve letelepedésének engedélyezésében a földesurak játszottak aktív szerepet.
Ahogyan a korábbiakban említésre került, védelmezték a területeiken élő zsidó lakosokat, gazdasági
jogokat biztosítottak számukra, de rögzítették elvárásaikat is. Segíthették a vallási élet kereteinek a
kialakulását, így a Péchy család házában gyakorolhatta a pécsújfalusi zsidóság az istentiszteletet 1773ban.54 Nem minden esetben alakult azonban békésen a viszony a két fél között. Számos alkalommal
hatalmaskodás ügye kerül a felsőbb fórumok elé. 1792-ben a Nagykárolyban élő Benjamin Moses
panaszt emel a vármegyéhez, mivel Patay József földesúr magával vitte a lányát és minden vagyonát. A
per során a kérelmező esélyeit rontja, hogy a földesúr barátai folytatták le a vizsgálatokat.55
Az egyéb kategória olyan dokumentumokat rejthet, amelyek adoptálási ügyekre, magyarosodás a
zsidóság körében, avagy a letelepedési kérelmeik mellé csatolt eredeti dokumentumaik
visszaigénylésére irányult.56 A városi letelepedés során kérelmezett iratanyaghoz Hollander Georg
csatolta az eredeti iratait. A jegyző azonban nem juttatja vissza azokat.57 A magyarosodás ügyében
Diamant Simon Pest megyéhez ír kérelmet 1842-ben. Ebben kifejti, a zsidóságon belül felütötte a fejét
a pártérdek és nem mindenki a magyar nyelv terjesztése érdekében lép fel. Ezért a pesti hitközség
tisztújító közgyűlésén olyan tagokat kell megválasztani, akik ezt a feladatot tűzik ki célul. Mind a
megye, mind a Helytartótanács segítségét remélte, azaz a zsidóság belső ügyeibe akar állami
beavatkozást.58 Sorai kifejezésre juttatják a magyar állam felé a lojalitást, amelynek egyre nagyobb
jelentősége lesz az 1840-es évektől kezdődően.
3. A forrásanyag kutatásának tanulságai
A kormányszervi levéltárak anyagában a zsidóság történelmére vonatkozóan bőséges belső forrásanyag
áll rendelkezésre. Ezek a dokumentumok hozzájárulnak a zsidóság történelmének alaposabb
megismeréséhez letelepedésükre, gazdasági, kulturális, vallási életükre és a keresztény társadalommal
való kapcsolatrendszerükre vonatkozóan. Ugyanakkor a belső források döntő többsége a Pest megyei,
azon belül is a Pest városában élő zsidóság anyaga. Az újkori Magyar Királyságban élő zsidóság
történelmének megismeréséhez célszerű ezeket a belső forrásokat felkutatni más megyékben is. Ezért a
kutatásban jövőbeli célként fogalmazódhat meg a megyei levéltárak anyagainak átnézése. Ez
lehetőséget biztosít annak összevetésére, hogyan egészíti ki az Országos Levéltár állagaiban
megtalálható iratanyagot a megyei levéltári anyagok gyűjteménye. Ugyancsak előrelépést jelenthetne
olyan adatbázis kialakítása, amely jelzet, név, hely, tárgymutató, rövid regeszta feltüntetésével
összekapcsolná az országos és megyei levéltárakban fellelhető forrásokat. A rendelkezésre álló belső
forrásanyag a 17-19. századi zsidóság eddig ismert történelmét árnyalhatja és új ismeretekkel
gazdagíthatja.
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Éljen Sztálin generalisszimusz! – A digitális történetmesélés első kísérlete az
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában
Long live generalissimus Stalin! – The first experience of digital storytelling
in the Jász-Nagykun-Szolnok County Archives of the National Archives of
Hungary
MUCSI L.1, SZABÓNÉ MASLOWSKI M.2
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, mucsi.laszlo@mnl.gov.hu
Magyar
Nemzeti
Levéltár
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Levéltára,
szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu
Absztrakt.

2020-ban a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára a tartalomközlés új
formáját választotta. Az eddigi statikus közlésekkel szemben ezúttal a videógyártás eszközét alkalmazta,
amely sokkal inkább kielégíti a mai közönség igényeit. A digitális történetmesélés vizuális és auditív
elemek logikai összefűzésével előállított, megosztásra szánt tartalom. Fontosnak tartottuk, hogy az
elkészítendő videó középpontjában egy olyan eredeti levéltári irat álljon, amely mind a tartalmat, mind
a megjelenést illetően alkalmas a figyelem felkeltésére. A bemutatásra szánt irategyüttes 1949-ben
keletkezett. Iskolás gyermekek dolgozatait és rajzait tartalmazza, amelyek Sztálint köszöntik 70.
születésnapja alkalmából. Az irat nemcsak látványos megjelenése, hanem történeti forrásértéke miatt is
érdeklődésre tarthat számot. A gyermekek szövegei ugyanis a Sztálin köré épített vezérkultusz
lenyomatai és hűen tükrözik a korszak propagandáját. A videót a YouTube-on publikáltuk.
Kulcsszavak: digitális történetmesélés, Sztálin, vezérkultusz, levéltár
Abstract.
In 2020 Jász-Nagykun-Szolnok County Archives of the National Archives of Hungary tried a new form
of presenting. In contrast with the previous static posts, this time Institute used the opportunity of modern
video making, which can satisfy the needs of today’s audience more successfully. Digital storytelling is
such content that is meant to be shared, and is created by the logical connecting of auditory and visual
elements. We found it important to place such original archival documents in the centre of the video
that are capable of grabbing the attention both with their substance and appearance. The demonstrated
documents originate from 1949. They include the texts and drawings of young students, celebrating
Stalin’s 70th birthday. These documents can appeal to the interest not only by their spectacular
appearance but also by their historical value. The children's words are trustworthy proof for Stalin's
personality cult and perfectly reflect the propaganda of the era. The video was published on YouTube.
Keywords: digital storytelling, Stalin, personality cult, archives
JEL Kód: 02 02 07 Az új- és jelenkor története

Bevezetés
A 2020-ban Magyarországon is megjelenő koronavírus járvány gyökeres változást hozott a
közgyűjtemények életében. A korlátozások miatt a levéltárak tevékenységének egyes elemei a virtuális
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térbe kényszerültek. Az év nagy részében a látogatók személyesen nem tekinthették meg a Magyar
Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának időszaki kiállítását és a levéltárpedagógiai foglalkozásokon sem fogadhattunk gyermekcsoportokat, ezért fontolóra kellett vennünk az
online térben való megjelenés lehetőségeit. Ennek voltak már előzményei a levéltárban, a változó
felhasználói igények kielégítésének szándéka mégis arra ösztönzött minket, hogy új módszerek
megvalósításán kezdjünk gondolkodni. Az MNL 2020 őszi levéltár-pedagógiai továbbképzésén hívták
fel figyelmünket a digitális történetmesélés technikájára, melynek megvalósításához szinte rögtön
hozzáláttunk. Első videónk elkészítéséhez egy olyan irategyüttest kerestünk, amely tartalma és vizuális
megjelenése miatt is számíthatott a közönség figyelmére. Választásunk azokra a dolgozatokra és
rajzokra esett, melyeket 1949-ben általános és középiskolás diákok készítettek Sztálin 70. születésnapja
alkalmából. Tanulmányunk első felében ezeknek az iratoknak a keletkezési körülményeit mutatjuk be,
majd a digitális történetmesélés megvalósításának munkafolyamatát és a közben szerzett tapasztalatokat
járjuk körül.

Az iratok bemutatása és keletkezésük körülményei
Közép- és Kelet-Európa kommunista diktatúráinak közös jellemzője volt a vezérkultusz.3 Ez a legtöbb
országban nélkülözött minden eredetiséget, a mintát ugyanis maga Joszif Sztálin szolgáltatta a helyi
diktátorok számára.4 Az ő példáját követve a második világháború után a szovjet érdekszférába került
országok kommunista pártjainál is megkezdődött az egyszemélyi vezetők kultuszának építése.5 Mivel
ezek a pártvezetők és az általuk irányított országok is függő helyzetben voltak a Szovjetunió teljhatalmú
urától, ezért egyfajta kettősség alakult ki: egyszerre, egymással szinte párhuzamosan épült Sztálin (és
nem mellesleg a nagy előd, Lenin), valamint a helyi vezetők kultusza.6
Magyarországon Sztálint, mint a „felszabadító” Vörös Hadsereg vezetőjét már 1945-től egyfajta tisztelet
övezte. Terjedni kezdtek a róla készült képek és szobrok. Kunszentmárton képviselőtestülete például
1945. október 9-én határozatot hozott arról, hogy 3000 pengő ellenében megvásárol egy „Sztálin
szobrocskát”, amely valószínűleg a községházán került elhelyezésre.7 1946-ban születésnapi köszöntő
jelent meg a Tiszavidék című Szolnok megyei napilapban, amelyben már-már emberfelettinek
tekinthető attribútumokkal ruházták fel Sztálin személyét.8 A nagy vezető és „legjobb magyar
tanítványának”, Rákosi Mátyásnak kultuszépítése 1948-at követően vett igazán lendületet, miután a
Magyar Dolgozók Pártja ténylegesen egyeduralomra tett szert az országban. A Sztálin-kultusz
kialakításában nagy jelentősége volt az 1949-es esztendőnek, amikor a „generalisszimusz” 70.
születésnapját ünnepelte az ország.
Az ünnepet nem homályosította el, hogy Sztálin valójában nem ekkor töltötte be 70. életévét. A modern
történeti irodalomban elfogadott tény, hogy Joszif Visszarionovics Dzsugasvili 1878. december 6-án (a
Gergely-naptár szerint december 18-án) látta meg a napvilágot a grúziai Goriban. Születési adatait
később 1879. december 9-ére módosította, ezért a világ kommunista felén (már egységesen a Gergelynaptár szerint) 1949. december 21-én ünnepelték 70. születésnapját.9 Azt, hogy a hamisításra miért volt
szükség, máig sem tudják a kutatók, az azonban biztos, hogy az évfordulón Magyarország lakói is
kitettek magukért.
Ebben az évben Budapesten, a Szikra Kiadó gondozásában 200 000 példányban adták ki Sztálin
hivatalos életrajzát, míg az életét vizuálisan is bemutató 70 év című képes albumot 100 000 példányban
nyomta ki a Hungária Nemzeti Könyvkiadó Vállalat.10 A vezető képe felkerült a Magyar Posta által
Ezt a szakirodalom személyi vagy vezetőkultusznak is nevezi. A fogalmak használatához a teljesség igénye
nélkül lásd: Apor B., 2008. pp. 132.; Gyarmati Gy., 2011. pp. 297.; Pennetier, C., Pudal, B., 2001. pp. 40–41. és
Overy, R., 2005. pp. 98–131.
4
Applebaum, A., 2014. pp. 75.
5
Pennetier, C., Pudal, B., 2001. pp. 42. Vö: Bottoni, S., 2014. pp. 83.
6
Applebaum, A., 2014. pp. 75.
7
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (Továbbiakban: MNL JNSzML) V. 627. a.
Kunszentmárton nagyközség képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 138/1945.
8
Sztálin elvtárs születésnapjának megünneplése. Tiszavidék. II. évf. 101. sz. 1946. december 22. pp. 3.
9
Kun M., 2002. pp. 19. és Krausz T., 2003. pp. 7.
10
Gyarmati Gy. 2011. pp. 159. Sztálin hivatalos életrajza meglehetősen későn, csak 1939-ben jelent meg a
Szovjetunióban. Magyar nyelven először ugyancsak Moszkvában adták ki a könyvet. Overy, R., 2005. pp. 117–
3
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kiadott bélyegsorozatra, tiszteletére indult első útjára a 70-es trolibusz Budapesten,11 személyével
foglalkoztak a vicclapok és a szakmai folyóiratok.12 A különböző iparágakban dolgozó munkások
ajándéktárgyakat készítettek számára.13 A városok vezető testületei díszközgyűléseken emlékeztek meg
„a haladó emberiség nagy vezére, a béke nagy harcosa” 70. születésnapjáról.14 A kisbírók Sztálint
dicsőítő szövegeket doboltak ki a falvak főterein.15
Az ünnepre való felkészülés természetesen az iskolákat is érintette. Ennek részleteiről számos
információval szolgál az az iratcsomó, melyet Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tanfelügyelőjének
iratai között találtunk meg és amely a digitális történetmesélésre tett első kísérletünk középpontjába
került. Az iratokból kiderül, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 1949 decemberét
a szovjet kultúra hónapjává nyilvánította. A pedagógusok és a diákok feladata az volt, hogy a november
21. és december 21. közötti időszakban felkészüljenek a kulturális hónapot lezáró Sztálin-ünnepségekre.
A felkészülés részeként a VKM 1949. november 18-án egy rendeletben részletes javaslatokat tett arra,
miként lehet a tanulók Sztálinnal kapcsolatos ismereteit gyarapítani. Meghatározták, hogyan lehet az
egyes tantárgyakat erre a célra felhasználni. Az alsó tagozatos diákok például az olvasási órán Sztálinnal
és a Szovjetunióval kapcsolatos olvasmányokat dolgozhattak fel, énekórán pedig mozgalmi indulókat
énekelhettek. Az iparban és a mezőgazdaságban dolgozókhoz hasonlóan a pedagógusok és a diákok is
munkafelajánlásokkal éltek Sztálin tiszteletére. A minisztérium ezekkel a többletmunkákkal
kapcsolatban is felvázolta a lehetőségeket. A tanároknak azt javasolta, hogy tartsanak előadásokat
szovjet tudósokról és művészekről, valamint ismertessék egymással a Szovjetunió pedagógiai
szakirodalmát. A tanulók tanulmányi eredményük és magaviseletük megjavítását is vállalhatták. Az e
téren legjobb eredményt elért osztályokat emléklappal jutalmazták. A VKM egy pályázatot is hirdetett
a diákok számára. Az általános iskolások írásbeli dolgozatot vagy rajzot, a középiskolások pedig
értekezést készíthettek „Mit köszönhet a magyar nép Sztálinnak és a Szovjetuniónak?” címmel.
Munkáikat bírálóbizottságok értékelték, a legjobbak pedig megjelentek a Köznevelés című
folyóiratban.16
A fent említett iratcsomóban megmaradtak Jász-Nagykun-Szolnok megye iskoláinak legjobb
munkafelajánlásai és a pályázatra készített legszebb dolgozatok. Sok tanuló valamilyen Sztálinnal
kapcsolatos munkafelajánlást tett: volt, ahol rajzokat készítettek a nagy vezetőről és azzal díszítették az
iskola folyosóit,17 és akadtak olyan tanulók is, akik a „Sztálin-dal” megtanulását vállalták.18 Sok diák
magaviseletének javításával kívánta leróni tiszteletét. Tiszainokai diákok például azt vállalták, hogy
nem lopnak és nem cigarettáznak többé.19 A pedagógusok munkafelajánlásai általában a Sztálinnal
kapcsolatos ismeretek elmélyítését szolgálták. A Kunhegyesi Állami Általános Iskola Fiúkollégiumának
nevelői például megfogadták, hogy heti egy órában ismertetik Sztálin életrajzát.20 Nehéz megállapítani,
hogy a munkát valóban őszinte lelkesedéssel teljesítették-e a diákok és a pedagógusok. Mégis
elmondható, hogy a Sztálinról alkotott hivatalos képet minden tanuló alaposan megismerhette, ráadásul
azt is megtanulhatták, hogy ő olyan vezető, aki méltó bármilyen áldozathozatalra. Az iskolai
munkafelajánlások és azok tervszerű teljesítése tehát az egyik eszköze volt a kultuszépítésnek,
eredményessége azonban vitatható.
118. és Alexandrov, G. F., Galaktjionov, M. R., Kruzskov, V. Sz., Mitjin, M. B., Mocsálov, V. D., Poszpjélov, P.
N., 1949. pp. 6.
11
Kun M. 2002. pp. 448–449.
12
Ludas Matyi. V. évf. 52. sz. 1949. december 22. pp. 1. és Ortutay Gy. 1949. pp. 681–682.
13
Gyarmati Gy., 2011. pp. 157.
14
MNL JNSzML V. 271. Kisújszállás város tanácsülési és képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 240/1949. 1949.
december 20. pp. 153–157.
15
MNL JNSzML V. 622. c. Öcsöd község közigazgatási iratai. Publikációs könyv. 1949–1950. 1949 december
18. 133. p.
16
Uo. Az 1200-Sz-1/1949. IV. fő. számú rendelet a Szovjet kultúra hónapja és Sztálin 70. születésnapjának
megünneplése tárgyában. 1949. november 18.; Mit köszönhet a magyar nép Sztálinnak és a Szovjetuniónak…
Lelkesen köszönti Sztálint a magyar iskolák ifjúsága. Köznevelés. V. évf. 24. sz. 1949. december 15. pp. 696–697.
17
MNL JNSzML VI. 501. Tanfelügyelő iratai. 5603/1949. A Rákóczifalvi Állami Általános Iskola jelentése a
tanulói felajánlásokról. 1949. december 14.
18
Uo. A Tiszasasi Állami Általános Iskola tanulóinak munkafelajánlása. 1949. november 24.
19
Uo. A Tiszainokai Általános Iskola munkafelajánlásai. 1949. december 3.
20
Uo. A Kunhegyesi Állami Általános Iskola Fiúkollégiumának munkafelajánlása. 1949. november 20.

163

Régiókutatás Szemle 2021. VI. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/21/2/15
A „Mit köszönhet a magyar nép Sztálinnak és a Szovjetuniónak?” című pályázatra készített írásbeli
dolgozatok és rajzok közös jellemzője, hogy tartalmazták a korszak közismert történelmi toposzait,
melyek Sztálin szerepével és a 20. század eseményeinek megítélésével kapcsolatosak. Ezeket a
toposzokat ekkor már 5 éve harsogta a kommunista propaganda, elemei pedig kezdtek meghonosodni
az iskolai tananyagban és a történettudományban. A koalíciós időszakban „az iskolai nevelés terén még
nem alakult ki világnézeti egyoldalúság, a marxista-kommunista nevelés kötelezősége, az osztályharcos,
kirekesztő ideológia. Inkább csak a demokrácia, a szociális egyenlőség kicsit romantikus elképzelése és
hirdetése.”21 A tananyagkészítés marxista fordulata 1948–1949-ben következett be, amikor az oktatás
tartalmi átalakításának legfontosabb kérdése a szocializmus melletti egyértelmű politikai állásfoglalás
és a marxista-leninista szemlélet érvényesítése lett. 1949 elején már alapelvként fogalmazódott meg,
hogy minél gyakrabban szót kell ejteni az iskolákban az aktuális politikai kérdésekről; az elsősöknek is
beszélni kellett az ötéves tervről és a munkások hősiességéről, valamint minden korosztályhoz „közel
kellett vinni” Lenin, Sztálin és Rákosi Mátyás személyét.22 Hamarosan az ehhez tartozó tantervek és
tankönyvek is elkészültek. Ami a történetírást illeti, 1945–1948 között a marxista történelemfelfogás
ugyan előretört a polgárival szemben, de csak 1949-ben vette át a vezető szerepet a különböző
intézményekben. Az ekkor dolgozó marxista történészek egy új, marxista alapokon álló történelmet
írtak, amelyre a személyi kultusz is negatív befolyással volt.23 A „citatológia”, tehát a nagy elődök és
vezetők (Marx, Engels, Lenin, Sztálin stb.) állandó idézése kötelező elemévé vált az ekkor született
műveknek.24 A korszak politikai dogmatizmusa 1949-től folyamatosan megjelent a történelmi
munkákban, amelyek sematikusan, leegyszerűsítve és nem ritkán hamisan ábrázolták a különböző
történelmi korokat.25 Az általunk bemutatott iskolai dolgozatok is ebben a szellemi klímában készültek
és a születésnap miatt a történelmi torzítások kvintesszenciáját tartalmazták.
Az osztályharcos szemléletet érvényesítve a Horthy-korszakot minden dolgozat igazságtalan,
kizsákmányoló rendszerként értékelte, ahol a munkásság vezetőit börtönbe vetették, a dolgozó tömegek
pedig elnyomásban és nyomorban éltek. Egy fegyverneki 7. osztályos tanuló szerint „a múlt rendszer
csak a tőkések jólétét biztosította. A munkásság csak azért dolgozott, hogy munkájával egy társadalmi
osztály jólétét biztosítsa. […] A hortista Magyarország is csatlakozott és mindenben támogatta a
fasisztákat. A szabadságunkért küzdő munkásság vezetőit börtönbe juttatta.”26 (Sic!) A történeti
irodalmat tanulmányozva meg kell állapítanunk, hogy ezek a gondolatok megfeleltek a korszak
felfogásának.27 Jól tetten érhető a gyermekek szövegeiben az a történelemkönyvekben is megjelenő
állítás, mely szerint a magyar népet a vezetői kényszerítették a Szovjetunió megtámadására, ám Sztálin
felismerte ezt, „felvilágosította a szovjet katonákat, hogy a magyar nem ellenség”, és barátsággal fordult
a magyar emberek felé.28 A gyermekek ismeretei szerint az elnyomásból a „dicsőséges Szovjet
Hadsereg” és annak „bölcs vezetője”, Sztálin szabadította fel az országot. Döntései nyomán nemcsak az
újjáépítést koronázta siker, hanem addig soha nem látott gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés
vette kezdetét.29 A bolsevik történeti narratíva logikájának megfelelően a diákok az eseményeket
általában Sztálin személyén keresztül mutatták be: minden Sztálinnak köszönhető, mindent ő irányít és
21

Kardos J., 2007. pp. 27.
Knausz I., 1994. pp. 46.
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Fischer, H., 2012. pp. 12.
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Erős V., 2013. pp 57.
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Fischer, H., 2012. pp. 13.
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MNL JNSzML VI. 501. Tanfelügyelő iratai. 5603/1949. Fegyverneki diák dolgozata 1949. december 13.
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Mód A., 1951. pp. 458. p. A magyar történetírás fent megállapított periodizációját jól szemlélteti, hogy Mód
Aladár 400 év küzdelem az önálló Magyarországért című könyvének 1948-as kiadása még sokkal kevésbé volt
tarkított a marxista túlzásokkal. Lásd: Mód A., 1948. pp. 188–207. Mód Aladár könyvével kapcsolatban lásd:
Szőts Z. O., 2014.
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MNL JNSzML VI. 501. Tanfelügyelő iratai. 5603/1949. Tiszasülyi 8. osztályos tanuló dolgozata. Annak a
hangsúlyozása, miszerint a magyar népet csak vezetői kényszerítették a Szovjetunió megtámadására, már 1941ben elkezdődött. A Szovjetunióban működő Kossuth-rádióban hangzott el 1941. november 14-én, hogy „A magyar
nép nem akart háborút, sem „keresztest”, sem megelőzőt. A magyar nép békét akart. Áruló urai mégis háborút
kezdtek. Ők kezdték, de a magyar nép fogja befejezni.” Idézi: Ádám M., Juhász Gy., Kerekes L., 1959. pp. 350.
29
A valóság az volt, hogy bár a háború után a Szovjetunió valóban támogatta Kelet-Európa iparosítását, előtte
azonban a Vörös Hadsereg részt vett Magyarország kirablásában, sőt Sztálin háborús jóvátételt követelt az általa
megszállt országoktól. Lásd: Applebaum, A., 2014. pp. 68–69.
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minden pozitív fordulat az ő döntéseinek az eredménye.30 Ha valaki említést is tett a szovjet katonák
„hősiességéről”, a Magyar Kommunista Párt szerepéről vagy az ötéves tervről, gyorsan hozzátette, hogy
minden siker az ő géniuszának köszönhető, nélküle soha nem sikerült volna legyőzni a németeket,
megteremteni a békét és fejlődési pályára állítani az országot.31 Hivatalos életrajzához hasonlóan mitikus
személyként ábrázolták és többek között „a szovjet hősök hősének”, „szabadságunk megszerzőjének”,
„a világ legnagyobb emberének”, az „orosz nép nagy tanítójának”, „az egész haladó emberiség
vezérének” és „a magyar nép nagy barátjának” titulálták.32 Az iránta érzett hála is óriási mértéket öltött.
Egy mesterszállási tanuló már-már imára emlékeztető sorokkal zárta dolgozatát: „Kérünk téged kedves
Sztálin elvtárs, hogy ezután is maradj jó barátunk, vezérelj továbbra is bennünket. Ezért kivánjuk, hogy
még sok de nagyon sok és boldog évet eljél bekességben kedves Sztálin elvtárs.”33 (Sic!)
A dolgozatok annyira pontosan tartalmazták a korszak propagandájának elemeit, hogy a kutatóban
felmerülhet a kétely, hogy ezeket a szövegeket valóban gyermekek írták-e. Technikailag biztosan, erről
az íráskép és a gyakori helyesírási hibák is árulkodnak. A bennük olvasható panelek megjelentek az
oktatásban és valószínűleg többször elhangzottak a szovjet kultúra hónapján is, ennek ellenére
valószínűnek tartjuk, hogy a tanulók erőteljes tanári segítséget kaptak a dolgozatok megírásakor.
Mindenesetre az iratcsomó jól illusztrálja, hogy a kultuszépítés milyen mélyen áthatotta a magyar
közoktatást 1949-ben. Sztálin valóban mintaként szolgált Rákosi számára, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy 1952-ben, a magyar diktátor születésének 60. évfordulóján az iskolás gyermekek ismét
munkafelajánlásokkal éltek és dolgozatokat írtak „Miért szeretik a gyerekek Rákosi elvtársat?”,
valamint „Mit köszönhet a magyar ifjúság Rákosi elvtársnak?” címmel.34 Sztálin 1953-ban
bekövetkezett haláláig kultuszának építése töretlen maradt és meghatározta Magyarország
mindennapjait.

Ötlettől a megvalósításig – A digitális tartalomgyártás lépései
Jogosan merül fel a közművelődéssel, ismeretterjesztéssel is foglalkozó levéltáros fejében a kérdés,
hogy mit kezdjen egy ilyen – reményei szerint – közérdeklődésre is számot tartó iratcsomóval. Hol,
milyen módon és eszközökkel szólíthatja meg a legszélesebb közönséget, hogyan érheti el a legnagyobb
figyelmet és milyen célkitűzést szeretne ezáltal megvalósítani? Tanulmányunk második felében ezekre
a kérdésekre keressük a választ.
A levéltárak az elmúlt évtizedben a „nyitott vagy szolgáltató levéltár koncepciójának” köszönhetően
egyre több adattartalmat szolgáltattak önkéntesen. Korábban elsősorban az ügyfeles megkereséseket,
azaz a közigazgatási feladatokat, valamint a kutatók szakszerű kiszolgálását tekintették általános
levéltári feladatnak. Emellett a levéltárosok saját kutatási területükön elért legújabb eredményeiket
szakmai kiadványokban és konferenciákon tárták a közönség elé. 2005-től a közművelődési feladatok
szélesedésével már a történelem iránt érdeklődő nagyközönség megszólítása is határozott célként
szerepelt.35 Ezek elsődleges eszközei a levéltári anyagot feldolgozó tematikus kiállítások, valamint az
ismeretterjesztő előadások voltak. Az internet és a levéltári anyagok digitalizálásának térhódítása
következtében egyre nagyobb mennyiségű adattartalom került a világhálóra, melyeket számítógépről és
mobiltelefonról is elérhetett a felhasználó.
A távoli hozzáférés előnyeinek felismerése ellenére az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltárában 2019-ig az elsődleges célkitűzés a kutatókkal és látogatókkal való személyes kapcsolat
megteremtése volt. Úgy gondoltuk, hogy raktár-, vagy tárlatvezetések, valamint konferenciák keretei
között tudjuk a legtöbb és leghitelesebb információt átadni tevékenységünkről, miközben lehetőség
nyílik az interakcióra is. Az időszaki kiállítások külső helyszínekre történő kihelyezése, valamint a helyi
városi televízióban 2016-ban indított ismeretterjesztő sorozatnak köszönhetően sokszorosára duzzadt a
30
31

Apor B., 2008. pp. 132–136.
MNL JNSzML VI. 501. Tanfelügyelő iratai. 5603/1949. Egy tomajmonostori diák dolgozata. 1949. december
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MNL JNSzML VI. 501. Tanfelügyelő iratai. 5603/1949. Több dolgozat.
Uo. Egy mesterszállási diák dolgozata. 1949.
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Kelemen E., 2007. pp. 69.
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Simonkay M. 2017
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befogadók száma, viszont egyoldalúvá vált a kommunikáció iránya. A levéltári értékközvetítésre
ugyanis nem érkezhetett egyidejű válasz vagy reakció. Ugyanez volt a helyzet a levéltár korábbi
honlapján megtalálható hírfolyammal, valamint a „Hónap dokumentuma” rovattal is. Új korszak
kezdődött 2010 szeptemberében, amikor elindult a levéltár első Facebook-oldala, amely közel 1600
követőt vonzott. Évente átlagosan 160, zömében statikus tartalmat (újságcikkeket, linkeket,
meghívókat) osztottunk meg, ami a legnépszerűbb közösségi platformnak hála, már az interaktivitásra
is lehetőséget biztosított. Az online felületen közzétett tartalmakat a látogatók kommentálhatják,
véleményezhetik vagy akár meg is oszthatják, melyek nagyban hozzájárulnak az elérések
növekedéséhez.36 Az intézményi közösségi oldal statisztikai adatainak köszönhetően nemcsak a
látogatók földrajzi, életkori és nembeli megoszlásáról kaphatunk pontos képet, hanem az egyes
posztjaink népszerűségét is figyelemmel kísérhetjük. Ezek az adatok mára fontos elemeivé váltak az
intézmény év végi munkabeszámolójának.
Köztudott, hogy a követők érdeklődését nehéz fenntartani. A közösségi média folyamatosan megújuló
trendjeinek következtében kénytelenek voltunk korábbi eszköztárunkat frissíteni. Emellett
tartalomszolgáltatásunk formai megújulásában más tényezők is fontos szerepet játszottak. Az új típusú
koronavírus járvány miatt Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az ország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.37 Dr. habil. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója 2020.
március 13-tól visszavonásig elrendelte az MNL valamennyi kutatóhellyel rendelkező telephelyén a
kutatótermek bezárását, valamint a megyei levéltár-igazgatók felelősségére bízta a levéltári
rendezvények és az intézménylátogatások kockázatának mérlegelését.38 A veszélyhelyzet 2020. június
18-i megszüntetését39 követően július 1-vel – a megfelelő védőintézkedések betartása mellett – a
levéltárak is visszatérhettek hagyományos tevékenységükhöz.40 Sajnos a látogatószám messze elmaradt
a korábban megszokottól. A veszélyhelyzet 2020. november 4-i újbóli kihirdetésével,41 valamint a
kulturális szférára vonatkozó részletszabályokkal42 újból a virtuális világba helyeződött át az intézmény
közművelődési és ismeretterjesztő tevékenysége. A tartalomszolgáltatás megújulásának ötletét a
Magyar Nemzeti Levéltár 2020. október 20-i belső levéltár-pedagógiai továbbképzésén Hecker
Henrietta előadásából merítettük.43 A digitális történetmesélést bemutató prezentációjában kolléganőnk
elsősorban a módszer diákok általi megvalósításáról beszélt. A felvetésből kiindulva megvizsgáltuk,
hogy a technikáját felhasználva, de a kommunikációs csatornát megfordítva, hogyan tudnánk értéket
közvetíteni közönségünknek.
A digitális történetmesélés nem más, mint információs és kommunikációs eszközökkel illusztrált rövid
(2–10 perces) elbeszélés. A gyakorlatban vizuális és auditív elemek logikai összefűzésével előállított,
megosztásra szánt tartalom. Szakértők szerint 2020-ban a közösségi platformok legdinamikusabban
fejlődő és legtöbb követőt megmozgató tartalmai a videók voltak. Nem véletlenül, hiszen a videók
gyorsabban képesek egységnyi információt átadni, mint az írott szó, ráadásul sokkal hatékonyabban
ragadják meg a felhasználók figyelmét. Ezzel is magyarázható, hogy bár a YouTube klasszikus
értelemben nem sorolható a közösségi médiaplatformok sorába, ám a felület aktív felhasználóinak
számát figyelembe véve mégis az előkelő 2. helyet foglalja el (a Facebookot követve).44 Az oldalon
36
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Hecker H. 2020.
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2019. évi felmérések adatai alapján a magyar népesség több mint fele (56,8%) megtalálható a Facebookon, míg
a YouTube-nak 4 454 000 aktív felhasználója van hazánkban. Forrás: https://www.digitalhungary.hu/kozossegimedia/Mutatjuk-hogy-kinek-milyen-kozossegi-media-platformot-erdemes-hasznalnia-marketingjehez-2020ban/9283/
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regisztrálók követhetik az általuk figyelemmel kísért megosztók tartalmait, tetszésüket vagy
nemtetszésüket fejezhetik ki, valamint kommentelhetnek, cseveghetnek a videók alatt. Statisztikai
adatok alapján elmondható, hogy a világ legnagyobb keresőmotorjával ellátott felületet a 40 év alatti
korosztály használja legnagyobb számban.45
Levéltárunk munkatársaitól korábban sem állt távol, hogy egy-egy dokumentumot, vagy irategyüttest
élvezhető formában, kifejezetten a nagyközönség számára mutassanak be. Intézményi honlapunkon
elindított és immár 10 éves múltra visszatekintő „Hónap dokumentuma” rovatunk46 havi
rendszerességgel közöl változatos témában rövid, közérthető írásokat. 2016 novemberében a Szolnok
Televízió önálló műsort indított „Levéltári kincseink” címmel. A 8–10 perces magazinnal a levéltár
sokszínű gyűjteménye iránt kívánták felkelteni a tévénéző közönség érdeklődését. A 24 részt megélt
műsorfolyam epizódjai az internetre is felkerültek,47 a helyi tévében pedig a mai napig folyamatosan
ismétlik azokat. A sorozat végét a televízió kapacitáshiánya okozta, de meg kell említenünk, hogy a
feladat a levéltárosokat is aránytalanul nagy kihívás elé állította, hiszen még az előadások tartásához
hozzáedződött kollégákat is feszélyezte a kamera jelenléte. A digitális történetmeséléssel
tulajdonképpen e két korábbi sorozatunk előnyeit ötvözhettük, hátrányait viszont kiküszöbölhettük.
Mivel Hecker Henrietta előadása a megvalósítással kevésbé foglalkozott, először az interneten fellelhető
ismertetőkből, tanulmányokból,48 illetve digitális történetekből49 igyekeztünk felmérni, milyen
infrastruktúrára és kompetenciákra van szükség tervünk sikeres végrehajtásához.
A téma kiválasztása nem okozott gondot, hiszen a Sztálin születésnapjára készült dolgozatokat
tartalmazó iratcsomót már korábban megtaláltuk és eredetileg a hónap dokumentumaként kívántuk
felhasználni. A digitális történetmesélés műfaji kereteit és megjelenési formáját viszont sokkal
kedvezőbbnek találtuk a hagyományos, egyedi fotókkal, vagy fotógalériával illusztrált publikációnál,
ezért úgy döntöttünk, hogy egy audiovizuális produktumot készítünk belőle, melyet feltöltünk a levéltár
YouTube-csatornájára, valamint közzéteszünk az intézmény hivatalos és Facebook-oldalán. Maga a
levéltári forrás bőségesen tartalmazott vizuálisan jól bemutatható dokumentumokat és rajzokat. Ezeket
a későbbiekben a világhálóról (például az Arcanum Digitális Tudománytárból és a Fortepan közösségi
fotóarchívumból) letöltött, valamint korábban nyomtatásban megjelent50 illusztrációkkal színesítettük.
A szerzői jogokat tiszteletben tartva a képek forrásait a megosztott videó leírásában hivatkoztuk meg. 51
Mondanivalónk szövegének lejegyzésekor több nehézségünk támadt: az első változat túl hosszúra
sikerült, ezért kb. egyharmadával rövidíteni kellett rajta annak érdekében, hogy hangos felolvasása sem
haladja meg az 5 percet. Annak ellenére, hogy a gyermekek munkafelajánlásai is érdekes információkat
tartalmaztak, bemutatásukat kénytelenek voltunk kihagyni a videóból. Azzal a problémával is
szembesültünk, hogy a történet szóban való elmesélése más megfogalmazást és mondathosszúságokat
igényel, mint az írott szöveg. Felismertük, hogy ajánlatos a nyelvtörő szavak, szóösszetételek mellőzése,
az alá- és mellérendelések, bővítmények mértéktelen használatával pedig az elbeszélő tüdőkapacitását
tesszük fölöslegesen próbára. A szöveg megfelelő minőségű rögzítése is többszöri próbálkozást
követően sikerült, az egyszerű diktafon ugyanis meglepően érzékenynek bizonyult és a hanganyag
hátterében tisztán kivehető volt a levéltárban folyó mindennapos tevékenység, vagy az ablakokon
beszűrődő forgalom zaja. Az elkészült hangfájlt ingyenes hangszerkesztő program segítségével
tisztítottuk meg a zavaró sistergéstől.
Történetmesélésünk alapkoncepciója az volt, hogy a források legkifejezőbb részeiből olvasunk fel
idézeteket, melyeket történelmi tényeket, érdekességeket tartalmazó narrációval magyarázunk. A
45

Uo.
https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/erdekes_iratok
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ6CtT63JCIX6LDq9C0B6diAkZ-uv5Hx2
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A téma hazai kutatójának és szakértőjének, Dr. Lanszki Anitának a munkái megkerülhetetlenek.
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https://digitalistortenetmeseles.hu/digitalis-tortenetek/
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Például Alexandrov, G. F., Galaktjionov, M. R., Kruzskov, V. Sz., Mitjin, M. B., Mocsálov, V. D., Poszpjélov,
P. N., 1949.
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A személyiségi jogokat tiszteletben tartva a dolgozatokat anonimizáltuk a megjelenítéskor.
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digitális történetmesélés klasszikus módszere, mely szerint a mesélő egyes szám első személyben
interpretál egy személyes élményt, nem bizonyult alkalmasnak ahhoz, hogy korábbi korok történeteit
bemutassuk. Ezért választottuk azt a lehetőséget, hogy egy kívülálló (jelen esetben a levéltáros)
szemszögéből, levéltári források segítségével beszéljük el a múlt eseményeit. Így azonban nagyon nehéz
megfelelni a digitális történetmesélés egyik fő kritériumának, a személyes érintettségnek. Ebben az
esetben ezt úgy próbáltuk biztosítani, hogy olyan iratokat helyeztünk a középpontba, amelyek tágabb
lakókörnyezetünk mindennapjainak történetébe engednek betekintést, amely reményeink szerint
lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyen átélhessék a rekonstruált eseményeket. Az idézeteket és a
narrációt két egymástól jól elkülöníthető (női és férfi) hang alkalmazásával tettük egyértelművé. Az
egyszerűség kedvéért a történetet egyetlen felvételen rögzítettük, kiküszöbölve a vágásokkal és
illesztésekkel járó többletmunkát. A hangfelvétel hossza megadta a készülő videó időintervallumát is,
így a szöveget szakaszoltuk, mappákba rendeztük az egyes részekhez illeszkedő képeket, majd pontosan
meghatároztuk időzítésük helyét a forgatókönyvben. Első kísérletünk kivitelezését a Microsoft
PowerPoint diabemutató szoftver segítségével valósítottuk meg. Mozgóképes tartalmak előállításában
idáig nem volt tapasztalatunk, de tudtuk, hogy ez a program alkalmas arra, hogy az egyes diák közötti
áttűnési effektusok kinézetének és sebességének testre szabásával szinkronba hozzuk képi
mondanivalónkat a hanganyaggal, mindezt pedig a munkafolyamat végén videóvá konvertálhatjuk.
Az első videó elkészítése közben már annak tudatában dolgoztunk, hogy egy egész sorozatot szeretnénk
indítani a digitális történetmesélés módszerére támaszkodva. Az újonnan induló sorozat a
„(Köz)történetek” címet viseli. Az első megosztást megelőzően beharangozóval igyekeztünk hivatalos
intézményi és Facebook-oldalunk követőinek érdeklődését felkelteni az új tartalom iránt.52 Ajánlónkban
olyan történetek bemutatását ígértük, amelyek reményeink szerint szórakoztató formában járulnak hozzá
történelmünk megismeréséhez.53 A széria elindításának kinyilatkoztatásával tulajdonképpen még azelőtt
elköteleződtünk a soron következő tartalmak elkészítése mellett, mielőtt konkrét visszajelzésünk lett
volna a célközönségtől. Mindenesetre bíztunk videónk kedvező fogadtatásában.
Digitális történetünket 2020. december 18-án „Éljen Sztálin generalisszimusz!” címmel élesítettük a
YouTube-csatornánkon.54 A feltöltés napján a nézők száma elérte a 100 főt, a tanulmány megírásáig55
mindösszesen 243-an tekintették meg első videónkat. A közösségi oldalakon statisztikázott interakciók
ugyan nem haladták meg a szokásos számot (ez átlagban az elérések 10%-a), ám a megtekintések
mennyisége kb. a háromszorosa volt a korábbi statikus posztoknak. A folytatás sikeressége – úgy véljük
– digitális kompetenciáink fejlesztésén múlik.
Első videós megjelenésünk előállítása hosszadalmas munkafolyamat eredményeként született meg,
melyben a legtöbb időt a technikai megvalósítás igényelte. A szövegalkotási és megjelenítési
problémákon túlmutatott a digitális eszközhasználati gyakorlatlanságunk. Nyilvánvalóan nem lehet
célunk felvenni a versenyt a professzionális videós tartalomgyártókkal, mégis úgy érezzük, hogy a
levéltárunk állományában szép számban fellelhető, eddig publikálatlan iratanyag garanciát biztosít arra,
hogy a magunk eszközeivel is egyedi, értékes produktumokat állítsunk elő. A kísérletben résztvevők
feltett szándéka, hogy a történetmesélés újabb perspektíváit próbálják ki, új megoldásokon dolgozzanak,
annak érdekében, hogy elkerüljék az első audiovizuális kísérlet sematikus ismétlésének hibáját, és saját
tanulási folyamataikon keresztül próbáljanak az újfajta ismeretterjesztés kihívásainak megfelelni.
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