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Absztrakt 

A turizmus makroszintű irányításától függően, akár top down, vagy akár bottom up, vagy integrált 

turizmusfejlesztési módszert követnek, a stratégiakészítést megalapozó helyzetelemzés szerves része a 

turizmus szervezeti és fogyasztói piacának felmérése. A turizmus szervezeti piaca érintettjeinek 

koordinálása egy desztinációmenedzsment szervezet feladata lehetne, azonban a vonalas kiterjedés és 

településhálózat, a sajátos elhelyezkedés, a kedvezőtlen demográfia számos problémát vet fel. Egy 

fejlesztési koncepció elkészítéséhez végzett vizsgálat eredményeit összegzi a tanulmány, beazonosítva a 

két érintetti csoport véleményének azonosságait és különbözőségeit a vizsgált térség turisztikai 

igényeit illetően. Ez kiterjed a preferált turizmusfajtákra, az egyes turisztikai terméket alkotó 

szolgáltatásokra vonatkozóan (abszolút érték, rangsor, átlaghoz való viszony). Az Alsó-Ipoly mente 

egyes aspektusok (vízi és vízparti, kerékpáros és ökoturizmus) tekintetében különleges pozíciót 

foglalhat el speciális termék- és desztinációfejlesztés, illetve élménymenedzsment, esetleg 

látogatómenedzsment elemek kombinálásával. Bár a szervezeti piac erőforrásainak korlátozottsága 

határt szab a fogyasztói elképzelések megvalósításának, azonban a fejlesztés sikerességét a határok 

kijelölése befolyásolja, ami inkább minőségi, mint mennyiségi kérdés, és a szegmentálással és a 

differenciált kínálattal függ össze. A desztinációmenedzsment szervezeti funkciókat pedig az aktuálisan 

megvalósításra kerülő projekt vezető szervezete látja el. Így a fenntartási időszakok átfedése miatt, 

amennyiben a projektek kellően összehangoltak, TDM szervezet hiányában is folyamatos turisztikai 

koordináció valósul meg. A fogyasztói piacra irányuló kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a 

korlátozott természeti erőforrásokból származó problémák megoldása nem csupán a turisztikai 

szolgáltatók és fenntartók oldaláról, de a turisták tekintetében is jelentős piaci magatartás-változtatást 

igényel. 

Kulcsszavak: desztinációfejlesztés, szervezeti piac, fogyasztói piac, szegmentálás, differenciált kínálat  
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Abstract 

Depending on the macro-level management of tourism, whether a top-down or a bottom-up or 

integrated tourism development method is applied, the assessment of the organizational and consumer 

market is an integral part of the status quo analysis. Coordination the stakeholders of the 

organizational market could be the task of a TDM, however, the linear extent and network of 

settlements, the specific location, and the unfavourable demographic characteristics raise a number of 

problems. The study summarizes the results of a research to make foundation for a tourism 

development concept, outlining the similarities and differences between the two stakeholder groups 

regarding the tourism needs of the given area. It also covers the preferred types of tourism and the 

services that make up each tourism product (absolute value, ranking and the ratio to the average). The 

Lower-Ipoly region can occupy a special position in the tourism market in some aspects (water, 

bicycle and ecotourism) by combining special product and destination development, as well as 

experience management and perhaps visitor management elements. Although the limited resources of 

the organizational market confine the realization of consumer ideas, the success of development is 

influenced by the demarcation of boundaries, which is a qualitative rather than a quantitative issue 

and is related to segmentation and differentiated supply. The organizational functions of the 

destination management are performed by the leading organization of the project currently being 

implemented. Thus, due to the overlapping maintenance periods, if the projects are sufficiently 

coordinated, continuous tourism coordination will take place even in the absence of a TDM 

organization. The results of the consumer market research show that solving the problems arising 

from limited natural resources requires a significant change in market behaviour not only for tourism 

service providers, but also for tourists. 

Keywords: destination development, institutional market, consumer market, segmentation, 

differentiated supply 

JEL Kód: Z32 Tourism and Development 

Bevezetés  

Az Alsó-Ipoly-mente földrajzilag jól körülhatárolható, tíz településből álló (Bernecebaráti, Kemence, 

Tésa, Perőcsény, Vámosmikola, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes, Letkés, Ipolydamásd, Szob), 

demográfiai, geográfiai és gazdasági szempontokból bizonyos azonosságot mutató terület, ami 

turisztikailag önálló desztinációnak is nevezhető. Bár a célterület az országos területfejlesztés 

szempontjából önállóan nem nevesített, jelentőségét bizonyítja, hogy a térség nagy része a Duna-Ipoly 

Nemzeti Parkhoz tartozik, valamint NATURA 2000 terület, természetvédelmi terület és az Országos 

Ökológiai hálózat által érintett területek is nagy kiterjedéssel megtalálhatóak. Turisztikai 

erőforrásainak meghatározó eleme az Ipoly. A vízterület természetvédelmi és turisztikai jelentősége 

egyaránt megkívánja a turisztikai infrastruktúra és a turisztikai szolgáltatások fejlesztését is. A 

területen található vonzerők közül kiemelkedőek az ökoturisztikai tényezők. A folyó mentén 

elhelyezkedő településeken a vízi és vízparti aktív turizmus a jellemző, ám a parthasználat 

szabályozása nem megoldott. A célterület további vonzerői a falusi, a kulturális és örökségturizmus, a 

horgász-, vadász- és lovasturizmus, az ifjúsági, a vallási és a kerékpáros turizmus, valamint a 

hobbiturizmus megjelenésére adtak lehetőséget.  

A desztináció turisztikai infrastruktúrája változatos képet mutat, az úthálózattal való lefedettség jó, az 

utak állapota viszont korlátozó tényező a turizmus fejlesztésében. A határ menti elhelyezkedés 

befolyásolja a közlekedést is, mindössze a letkési határátkelő szolgál a szlovák oldalra történő 

átkelésre gépjárművek számára.  Szálláshelyek tekintetében jelentősebb minőségi fejlesztés szükséges, 

az egyes célcsoportok speciális kiegészítő szolgáltatásokat igényelnek. A vendégéjszakák jelentős 

része a térségben magánszálláshelyeken keletkezik, a vendégkör szinte kizárólag belföldi vendégekre 

korlátozódik. Vendéglátóipari egységekkel a célterület legtöbb települése ellátott, a büfétől az 

étteremig több típus megtalálható, a színvonal tekintetében nagy szórást mutatnak. A folyómente 

környezeti állapota jelenleg jónak ítélhető, ám a kontrollálatlan horgászati tevékenység, valamint a 
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nomád kempingezés eredményeképpen a szeméttel szennyeződés egyes gócpontokban jelentős. Az 

emberi erőforrások szempontjából a desztináció az elmaradott területek közé tartozik (Samu,2014).  

A térség fejlesztési elképzelései között szerepel a turizmus, azonban céljuk nem a tömegturizmus 

fejlesztése, hanem az egyedi, főként a vízparti környezetre alapozott minőségi turizmus megteremtése 

(Fehér, Medina, 2015). A fenti cél elérése érdekében vált szükségessé felmérni a célterület turisztikai 

adottságain túl egyrészt az Alsó-Ipoly-mente turisztikai szolgáltatóinak és intézményi érintettjeinek 

preferenciáit és fejlesztési attitűdjeit. Másrészt szükséges a célterület turisztikai adottságainak 

turizmusfajtákhoz kapcsolódó turistaképzetekre irányuló potenciális keresletfelmérést folytatni. Az 

összegyűjtött adatok bázisán meghatározható, hogy mely adottságokra alapozhatók a turisztikai 

fejlesztések, valamint mely gyengeségek megszüntetése jelenthet jelentős előrelépést. 

1. Szakirodalmi háttér 

A szervezeti és a fogyasztói piac - a térségi turizmus tekintetében - mindazokat a célzott térségi 

szinten piachoz szegmentált szereplőket jelenti, amelyek részt vesznek a turizmus működésében. A 

szervezeti piacok a termelői, viszonteladói és az intézményi (kormányzati, nonprofit) piacokat jelentik 

(Czimmer, 2008). A turizmus rendszerében ezeken kívül a közvetítői piac is ide tartozik (Michalkó, 

2016). A turisztikai szolgáltatások szervezeti piacán klasszikusan az utazási irodák és az 

utazásszervezők jelennek meg és felelnek meg az elméleti definíciónak mindaddig, amig önmaguk 

nem folytatnak utazásszervezői illetve közvetítői tevékenységet. A szervezeti piacon az előállított 

termékek, kínált szolgáltatások jelentős részét nem (közvetlenül) a végső felhasználók, azaz az egyéni 

fogyasztók vásárolják meg, szervezetek, mint a fogyasztói piaci kínálat biztosítói jelenhetnek vevőként 

a szervezeti piacon (Kiss, 2016). A szervezeteket ilyenkor is egyének (alkalmazottak, menedzserek, 

esetleg tulajdonosok) képviselik, de ők ebben a szerepkörben nem saját maguknak vásárolnak, nem 

egyéni hasznukat helyezik a középpontba (Rekettye et al. 2015). Beszerzéseik a működés 

folyamatosságát, fenntartását is hivatottak biztosítani. A szervezeti piac csoportokra osztható, a 

business és a non-business, a profitorientált és a nem profitorientált piacokra. A térségi 

turizmusfejlesztés szempontjából az érintett szervezetek köre igen széles, piaci érintettségük gazdasági 

és társadalmi jellegű is lehet (turisztikai vállalkozások, szakmai szervezetek, közszféra, TDM-ek, civil 

szervezetek, klaszterek, stb.).  

A fogyasztói piacon a turista jelenik meg a turisztikai szolgáltatókkal, mint a kínálatot közvetlenül 

megjelenítő piaci szereplővel szemben. A turisztikai szervezeti piacon a megjelenő igény sajátossága, 

hogy egyrészt a fogyasztói piac, vagyis a turisták szükségleteiből ered, másrészt az azonos erőforrás 

fogyasztás miatt a helyi lakosság szabadidős szükségletei is megtalálhatók annak ellenére, hogy ők 

nem turisták (Horner, Swarbrooke, 2007). A szervezeti piac intézményi döntései sokszor csoportos 

döntésként jelennek meg a kockázatcsökkentés érdekében (Kis, 2016). Ugyanakkor az érintetti 

döntések az individuális stratégiák metszeteiként jelentkező közös részstratégia megvalósulását, a 

szervezeti tanulást és a társadalmi kapcsolati tőke gyarapítását is szolgálják (Wang, 2008). 

Mindemellett a versenyképes turisztikai desztináció a profittermelésen túl folyamatosan képes a 

bevételek növelésére, a turisták vonzására, az élmény-nyújtásra (Ritchie, Crouch, 2003). 

A desztinációmenedzsment logikájában a turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek (TDM) 

tipikus szervezeti piacon megjelenő intézmények, amelyek hatása a desztinációk fogyasztói piacain is 

érzékelhető. A gyakorlatban azonban a desztinációmenedzsment egyes funkcióit önálló szervezet 

hiányában akár megbontva is különböző intézmények látják el. Ez a hálózatosodási képesség 

jelentősen befolyásolja a desztinációfejlesztés sikerességét (Volgger, Pechlaner, 2014). A 

menedzsment hatékonyságát a funkcióhiány hátráltatja (Enright, Newton, 2004), épp az átfogó 

tervezési stratégiakészítési funkció elmaradása miatt nehézkes az elvállalt kooperáció, koordináció, 

illetve a marketingfunkciók főként a kommunikációra korlátozódnak. Mindezen hiányoságok a TDM 

szervezetek létrehozásával és szervezeti piacon megjelenésével kiküszöbölhetőek lennének. Az 

érintettek közötti koordinációs mechanizmusok működ(tet)ése a sikeres desztinációfejlesztés feltétele 

(Bhat, S., Gaur, S.S. 2012). Az érintettek sokfélesége azonban korlátozó tényezőként jelentkezhet 

(Sheehan, Ritchie, 2005). Az alulról építkezés is az intézményi piacról kiindulóan valósulhatna meg, 

majd a csak a fogyasztói piacon megjelenő turisztikai szolgáltatók is bekapcsolódhatnának. A 

hálózatosodás egy új lehetősége a két piac metszetében alakulhatna ki (Adeyinka-Ojo, 2014). 

Ugyanakkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a sikeres desztinációfejlesztés a két oldal 
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különböző aspektusainak funkcionálását kívánja meg. Az intézményi piac tekintetében a beszállítói 

kapcsolatok, a hatékony menedzsment, a stratégiai tervezés, a szervezeti fókusz és vezetés, a 

megfelelő finanszírozás és a minőségi személyzet meglétét és működésének szükségességét. A 

fogyasztói piacon a helyszínnek és a hozzáférhetőségnek, a vonzó termék- és szolgáltatáskínálatnak, a 

minőségi látogatói élményeknek és a helyi közösség támogatásának a biztosítása szükséges (Bornhorst 

et al., 2010). Mindezek az Alsó-Ipoly-mente turizmusfejlesztésének érintettjei számára is 

megfontolandók, egyben bíztatók is, hogy nem szükséges klasszikus TDM szervezet létrehozása, a 

projekteken alapuló fejlesztési módszerek esetén a TDM funkciókat a pályázatba, illetve a 

megvalósítási projektbe szükséges beépíteni, vagyis projektenként, az adott projektnek megfelelően 

látják el a desztináció fejlesztését irányító, koordináló szervezeti feladatokat. 

2. Anyag és módszer 

Az Alsó-Ipoly-mente turisztikai szolgáltatóinak és intézményi érintettjeinek preferenciái és fejlesztési 

attitűdjei kérdőívvel kerültek felmérésre. A kérdőív 4 azonosítást szolgáló kérdést és 18 tartalmi 

kérdést foglalt magában, az utóbbiból 3 egyszerű választásos kérdés, 10 összetett skálakérdés, 1 

összetett preferencia kérdés, 4 nyitott, javaslatokat, kiegészítést váró kérdés. A válaszok között 

értelemszerűen szerepelt a nem tudom/nem válaszolok lehetőség és az egyéb válasz is. A válaszadók 

száma a várttól elmarad, a helyi terjesztés ellenére is csekély volt, mindösszesen tizennégy a 

visszaküldött kérdőívszám, a kitöltés minősége azonban a feldolgozhatóságot lehetővé tette. A 

válaszadók tevékenységének területi kiterjedtsége lefedi a célterületet, Ipolydamásd, Letkés és 

Ipolytölgyes a legérintettebb települések. A válaszadók között szerepel turisztikai programszolgáltató, 

szálláshely, vendéglátóhely, szakmai szervezet, civil közösség, települési irányító szervezet, 

közfeladatokat ellátó szervezet esetenként több funkcióval. Legnagyobb arányban a turisztikai 

szolgáltatók fordultak elő. Mindannyian a mikro- vagy kisszervezet kategóriába tartoznak és 

különböző arányban (20-100%) játszik szerepet a tevékenységükben a turizmus. Az alacsony 

elemszámú minta az elemzésre, megállapítások tételére alkalmas, ugyanakkor a keresztelemzések 

elvégzésének korlátot szab, ami a következtetések korlátait is jelenti. 

Az Alsó-Ipoly-mente turisztikai adottságainak turizmusfajtákhoz kapcsolódó képzeteire irányuló, 

valamint potenciális keresletfelmérési célt szolgáló kutatás online kérdőíves formában került 

lebonyolításra Google űrlap segítségével. A kérdőív 7 azonosítást szolgáló, szociodemográfiai kérdést, 

4 potenciális keresletfelmérés-célt szolgáló és 5 turizmusfajtákhoz kapcsolódó képzetekre irányuló 

kérdést foglalt magában. A preferenciát mérő kérdések hatértékű Likert-skálás kérdésként kerültek 

megfogalmazásra (1: egyáltalán nem szükséges; 6: feltétlenül szükséges megítélések   között 

megjelölve), míg a potenciális turista jellemzőit mérő kérdések egy- vagy többértékű feleletválasztós 

kérdésként szerepeltek a kérdőívben. A válaszlehetőségek között megjelölhető volt a nem tudom/nem 

válaszolok opció is. A válaszadók száma a Facebookon történt megosztás, illetve a hirdetéssel való 

támogatásnak köszönhető magas értéket ért el, összesen 246 kitöltés érkezett. A kötelező kérdés-

beállítás használata miatt a leadott válaszok mindegyike érvényes volt, hiányos kitöltésre nem volt 

lehetőség. Mindezek mellett a válaszadók alacsony száma ebben az esetben is az általános 

következtetéseket korlátozzák, viszont értékes információkat jelenthetnek a fejlesztők számára. 
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3. Eredmények 

3.1. A szervezeti piac érintettjeinek megítélése a turizmusfejlesztés lehetőségeiről 

A célterület turisztikai pozícióját a gazdaság és a lakosság szempontjából mérlegelt jelenlegi és 

jövőbeni jelentősége mutatja. Pozitív jövőkép rajzolódik ki a válaszokból, a jelenlegi 3,71 skálaátlagot 

a jövőben 5,57-nek vélik (1-6 skálán). 

A másik, szintén a pozícióra vonatkozó kérdéscsoportban a válaszok egyezősége nagyarányú. 85,7%-

ban örvendetesnek és előnyösnek tartják, hogy sok turista látogatja a térséget, ugyanilyen arányban 

nem értenek egyet a fejlesztések és a turistaszám további növelésének szükségtelenségével. 28,5%-nyi 

válaszadó alkalmanként zavarónak véli a turistákat, ez a célterület heterogenitásából, a turisztikailag 

frekventált települések tapasztalatából (pl. Nagybörzsöny) származhat. Magas az egyetértési arány 

(71,4%) abban, hogy szükséges a turizmus fejlesztése, jó, ha minél többen érkeznek, úgy vélik, hogy 

az adottságok lehetővé is teszik ezt. Mindemellett ugyanilyen egyetértéssel a szabályozott, 

fenntartható turizmus elvének betartását is figyelembe veendőnek tartják a fejlesztések során. A 

lakosság számára is előnyt vél a turisztikai fejlesztésekben a válaszadók 85,7%-a. A turizmus 

környezeti hatását nem tartják jelentős problémának, korlátozó intézkedéseket jellemzően minimálisan 

tennének. A turisták számát keveslik, oka, hogy nem eléggé ismert a terület és nem versenyképesek a 

szolgáltatások, legalább 87,5%-nyi válaszadónak ez a véleménye, s ugyanennyien értékelik a 

települések fejlesztési lehetőségeit korlátozottnak a forráshiány miatt. 

A következő kérdésre adott válaszok alapján problémarangsor került összeállításra, ami a probléma 

megoldásának fontosságát is mutatja. Az információs hiányosságokon túl a leginkább kezelendő 

csoportba a költési lehetőség hiánya, az elégtelen együttműködés, a turisztikai szabályozatlanság és a 

települési rendezetlenség tartozik. Ezen kívül felvetették a víziturizmus és a horgászat érdekellentéteit, 

a kikötőhelyek hiányát, a vízparti hulladék gyűjtését, elszállítását, a vízparti pihenőhelyek, WC és 

tisztálkodó helyek hiányát, a szabadidős szolgáltatások szűkösségét. 

A szolgáltatás kereslet és kínálat egyensúlyára vonatkozóan két válasz között oszlik meg a vélemény, 

57,1% szerint kevés a szolgáltatók száma a turistákhoz viszonyítva, nem találnak meg mindig, 

mindent a térségben, 42,9%-uk úgy tartja, hogy van elég szolgáltató, de a kínálatuk nem mindig fedi a 

turisták igényeit. Ez egybecseng a költési lehetőségekről alkotott előző véleménnyel, ugyanakkor 

ellentmond a következő kérdésre adott válaszoknak. A turistákat inkább elégedettnek véli a válaszadók 

71,4%-a, sőt, a maradék 28,6% szerint pedig teljesen elégedettek, beváltja az utazásuk az előzetes 

elképzeléseiket. A kedvezőbb megítélés érdekében javasoltak között visszatérően megtalálható az 

információ-ellátás, a kényelmes szállások, kulturált környezet, vízparti vendéglátóhely, éttermi 

szolgáltatás, marketing, a szolgáltatók együttműködése, programszervezés és kalauzolás a térségben, 

túraszervezés, turisztikai információs pont/iroda. 

A szolgáltatások összetételének és minőségi megítélése egy összetett skálán történt, a mennyiségi 

beazonosítás után (kevés -1, elegendő -2, sok -3) mindhárom kategóriában az alacsony (+0), megfelelő 

(+0,3) és átlagos felüli (+0,7) minősítés között lehetett válaszolni. Az értékelésnél a kategóriák 

számszerűsített értékei kerültek átlagolásra a nem tudom/nem válaszolok jelölések kivételével. A 

válaszok három kategóriában koncentrálódtak (elegendő és megfelelő minőségű, kevés és megfelelő 

minőségű, kevés és alacsony minőségű. Az ökoturisztikai, a vízi turisztikai és a horgászturisztikai 

szolgáltatások megítélése a legjobb, ugyanakkor a tartózkodási idő rövidségének az oka is kiderül a 

válaszokból, mert a mennyiséggel és a minőséggel kapcsolatban is problémát jeleznek a szálláshely, 

vendéglátóhelyek, szabadidős szolgáltatások, de különösen a rendezvényszolgáltatások és még inkább 

az információs szolgáltatások tekintetében. 

Három kérdés vonatkozott a térségben fellelhető turizmusfajták különböző szerepeire, hatására és 

jelentőségére. Ezek alapján jelentőségindex (1-3 skála átlaga), hatásindex (-1 - +1 skála) és növekedési 

index (-2 - +2 skála) volt képezhető, amelyek egyszerű számtani átlaga potenciál indexnek nevezhető. 

A jelentőség-, hatás- és növekedési indexeket az 1. ábra szemlélteti, mely egyben tartalmazza a 

potenciálindexeket is, színekkel megkülönböztetve a négy kvartilist. 
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1. ábra: A turizmusfajták megítélése és átlagos potenciálja 

Figure 1: Evaluation and average potential of tourism types 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Megállapítható, hogy a három index közül kettőé a legmagasabb értékű az ökoturizmus/természetjárás 

esetében és második legjelentősebbnek tartják, ezt követi a kerékpáros turizmus. A hatást tekintve 

azonos, a jelentőségét tekintve magas, de a fejlesztését mérsékeltebben tartják szükségesnek a 

víziturizmusnak, ugyanekkora fejlesztési indexet, de jóval alacsonyabb hatásindexet tulajdonítanak az 

ifjúsági turizmusnak. Mivel ez a négy turizmusfajta alkotja a felső kvartilist, ezért a fejlesztési 

irányokban mindenképpen javasolt figyelembe venni. A felső-középső kvartilisből a sport- és a 

hobbiturizmusnak tulajdonítanak nagy jelentőséget, az üdülőturizmus potenciálja a hatása miatt, a 

falusi turizmus potenciálja a fejlesztésbe vetett hit miatt került ebbe a csoportba. A turizmusfejlesztési 

irányok tekintetében az üdülőturizmustól a tőkeigény miatt célszerű eltekinteni. A horgászturizmus 

sajátos megítélésű, jelentősnek tartják, de a pozitív hatása minimális, ugyanakkor nem zárkóznak el, 

de az utolsók között javasolják a fejlesztését. A rendezvényturizmust szintén jelentősnek vélik a 

célterület szempontjából, a hatása is pozitívnak tekinthető, a fejlesztési súlya azonban elmarad az 

átlagtól. A válaszadók azonban pozitív álltak hozzá a turizmusfejlesztéshez, olyan válasz nem adódott, 

ami bármely turizmusfajta visszafejlesztését javasolta volna.  

A fejlesztési együttműködések tekintetében sokféle és eltérő a vélemény. Átlagosan nagymértékben 

jellemző, hogy a fejlesztési feladatokat a szervezetek önállóan hajtják végre, sokszor más helyett, saját 

erőforrásokból is végeznek fejlesztéseket. Kismértékben tartják jellemzőnek, hogy a partner 

szervezetekkel együttműködve gyorsabban meg lehet oldani a feladatokat, ugyanakkor kedvezőbb 

költségigénnyel lehet együttműködéssel ellátni a feladatokat és gyorsabban is megvalósítható. 

Mindezek alapján az átlátható és jól felosztott projekttervek alapján hatékonyan működhetnek együtt a 

célterület érintettjei. 

A települési/térségi rendezvények három szereplőcsoportja adott választ az erre vonatkozó kérdésekre 

(főszervezők, szolgáltatók és résztvevők). Egybehangzóan fontosnak tekintik a rendezvényeket mind a 

lakosság, mind a turisták szempontjából. Legmegvalósíthatóbbnak a rendezvények ismertségének és 

látogatottságának növelése érdekében a szélesebb körű propagálást és a jobb ellátást, vendéglátást 

tartják. Ezt követik a vonzó termékbemutatók, ingyenes kóstolók, majd az érdekesebb műsorok és a 

koncentráltabb tematizálás. A sor végén a nyereményjátékok helyezkednek el és a leginkább 
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elutasítják a programok kiterjesztését több településre. A fesztiválok tekintetében megállapítható, hogy 

a nagyívű, többnapos rendezvények meghaladják a célterület erőforrásait, a gyakoribb, tematikus 

falunap nagyságrendű rendezvények azonban sikeresek lehetnek. 

A célterület attrakciói, turisztikai termékei és kommunikációja, a célterületen tartózkodás, az 

élményígéret és a megélt élmények egyezősége a turistákra különböző hatást gyakorol. Az egyes 

turizmusfajták más-más arányban szolgálják az utazási motivációt, az elégedettséget, vagy a 

tartózkodási idő meghosszabbítását (2. ábra).  

 
2. ábra: Az egyes turizmusfajták vélelmezett funkciói (%) 

Figure 2: Presumed functions of each type of tourism 

Forrás: saját felmérés, 2019 

 
Az utazásra leginkább motiváló turizmusfajták lehetnek a célterületen a fesztiválturizmus, a 

kerékpáros turizmus, a sport-, a vadász-, a vízi- és a hobbiturizmus.  A tartózkodást követő 

elégedettséget növelheti a kulturális turizmus, a horgász-, a hobbi-, a kézműves- és az ifjúsági 

turizmus. A tartózkodási idő hosszabbítására ösztönöz az ökoturizmus, az üdülő-, a lovas- és a falusi 

turizmus. A feltárt funkciókat a termékfejlesztésnél, különösen a fúziós termékeknél célszerű 

figyelembe venni. 

Az Alsó-Ipoly-mente turizmusához kapcsolódó kiegészítő gondolatok között utalás történt a turizmus 

kultúra- és értékőrző szerepére, a jövőkép-alkotásra, a helyi elfogadásra, valamint arra, hogy a 

jövőképnek megfelelő forráskeresésre ahelyett, hogy a megnyíló pályázati forrásokhoz kapcsolódó 

céloknak megfelelő fejlesztési ötleteket valósítsanak meg. 

1.2. Keresletelemzés - a potenciális turisták keresleti csoportjainak turizmusfajtákhoz 

kapcsolódó képzetei 

A minta felülreprezentált a nők tekintetében (63%), ami igen gyakori a nem rétegzett, önkéntes 

válaszadásos lekérdezések esetében, mert a nők szívesebben vesznek részt véleményfelmérésben. A 

kapott eredmények nem kerültek súlyozásra egyenletes nemi mintaarány elérésre, mert a kutatás 
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elsődleges célja nem a nemek közötti véleményeltérés feltárása, hanem az egyes turizmusfajtákkal 

kapcsolatos elvárások megismerése.  A minta életkori megoszlása kiegyensúlyozott, jellemzően a 

korfa jellemzőit követi.  Minden életkori korcsoport képviseltette véleményét, a 30-49 évesek 

véleménye a minta 58%-át képviseli  

Foglalkoztatotti státusz alapján a 246 megkérdezett kétharmada aktív kereső. A legmagasabb iskolai 

végzettsége a megkérdezetteknek magas edukációs szintet mutat. 45% középfokú, 49% pedig 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A megkérdezettek jövedelmi helyzetüket egy 1-10 skálán adott 

értékkel határozhatták meg, amely átlaga 5. A legtöbben a 4, 5 és 6 szintet jelölték meg, a 

legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelmi szintre nem érkezett válasz. A válaszadók lakóhelye 60%-

ban város, 31%-ban község/falu és 9%-ban főváros. A lakóhely megyéje szerinti megoszlást vizsgálva 

felülreprezentált Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye. 

A potenciális kereslet mérésére szolgáló kérdések egyike a belföldi turisztikai jellegű utazások 

gyakoriságára vonatkozott a tartózkodás hosszától függetlenül. A válaszadók kétharmada (68%) 

gyakran vesz részt ilyen utazásokban, míg a gyakori és nagyon gyakori utazók aránya a mintában 

háromnegyednyi (75%). A kutatásban részt vevőknek jelentős igénye van a belföldi utazásokra, ami a 

turisztikai fejlesztések iránt potenciális keresletet igazol. 

A belföldi turisztikai jellegű utazásaik leggyakoribb célját is meghatározták a felsorolt motivációs 

tényezők közül ötöt választva. A Top5 motivációból az Alsó-Ipoly-mente térsége - a wellness fürdő 

kivételével – mindegyikhez megfelelő adottságokkal rendelkezik. (1.táblázat) 

 
1. táblázat: Utazási motiváció rangsor (Top 5) 

Table 1: Travel motivation ranking (Top 5) 

Motivációk Említés (db) 

Természetjárás, túrázás 155 

Vízisport turizmusban részvétel 97 

Szabadvízi fürdőzés, túrázás 96 

Wellness, fürdőlátogatás 92 

Hobbihoz kapcsolódó utazás 88 

 Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

A válaszadók személyiségének leginkább megfelelő turistatípus megadása segíthet a fejlesztések 

során, mert így a szegmentálás életstílus szerint is megtörténhet. A kutatásba bevontak önmagukat 

legnagyobb arányban látni vágyónak azonosították, ezt követően élményt keresőnek (2. táblázat). A 

kapott eredmények alapján a célterület megfelel a potenciális turisták leggyakoribb életstílusból 

fakadó elvárásainak.   

 
2. táblázat: Turistatípus önazonosítás 

Table 2: Tourist type self-identification 

Turista típusok Említés (db) 

Látni vágyó 155 

Élményt kereső 131 

Pihenő 99 

Kalandot kereső 68 

Mozgást kereső 63 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Érdemes annak feltárása, hogy milyen távolságra hajlandók a turisták a célterület meglátogatása 

érdekében elutazni. A válaszadók gépjárművel közlekedés esetén jelentősebb távolságot is hajlandók 

megtenni, 101-300 km távolság a válaszadók 66%-a esetében jelent meg. Eszerint az Alsó-Ipoly-

mente tekintetében az ország egész területére vonatkozóan célszerű a turisztikai termékek 

kommunikálása az egyénileg, gépjárművel utazók számára. 

A tömegközlekedéssel történő utazás tekintetében is a nagyobb utazási távolság a legnagyobb 

válaszarányt képviseli (34%), de a minta megosztott: egy jelentős válaszadói kör tömegközlekedéssel 
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való utazás esetén csak kisebb távolságra hajlandó utazni. 0-100 kilométerre irányuló utazást a 

válaszadók 56%-a jelölte meg, ezzel szemben a 101-300 kilométernyi távolság kisebbségben maradt. 

A kutatás másik részét a turizmusfajtákhoz kapcsolódó képzetekre irányuló kérdések alkották. Öt 

turizmusfajtával kapcsolatosan került a válaszadók véleménye felmérésre: vízisport turizmus, 

kerékpáros, ifjúsági, rendezvény turizmus és horgász turizmus. Az öt kiemelt turizmusfajta az Alsó-

Ipoly-mente turisztikai adottságainak felmérését követően került meghatározásra.  

A vízisport turizmus esetében az ajánlat kialakításához szükséges szolgáltatásokra vonatkozó 

elvárásokat széles palettán értékelték a válaszadók. 25 különböző szolgáltatáselemre vonatkozóan 

fejezhették ki értékítéletüket hatfokú skálán (nagyon nem fontos - nagyon fontos végpontokkal). A 

megkérdezettek véleménye szerint a vízi turizmus keretében nyújtott szolgáltatásoknak ki kell 

terjedniük a legalapvetőbb infrastrukturális feltételek biztosítására (3. táblázat). A kapcsolódó 

turisztikai szolgáltatások közül legfontosabbnak a szabadidős programokat, az étkezés- és 

szálláslehetőségeket, valamint az interaktív applikációk, térképek meglétét ítélték a válaszadók.  

 

3. táblázat: Vízisport turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fontossági rangsora (Top 6) 

Table 3: Priority ranking of services related to water sports tourism (Top 6) 

Szolgáltatáselemek Skálaátlag (1-6 skála) 

Kikötési lehetőség biztosítása 4,82 

Partközeli WC-mosdó blokk 4,82 

Hajók biztosítása 4,66 

Hajók elhelyezése 4,38 

Felszerelés biztosítása 4,20 

Hajók szállítása 4,17 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Átlag (3,5) feletti skálaátlagot ért még el a természetjáró programok megléte, a főzési lehetőség, 

csomagtranszfer, sportos programok biztosítása, illetve a transzfer, a térképek biztosítása, a kreatív 

programok nyújtása, a GPS navigáció biztosítása, a túravezető, egyéni/kiscsoportos túra, valamint a 

szórakoztató programok kínálata.  

A kerékpáros turizmus tekintetében a legfontosabb szolgáltatáselemnek a megkérdezettek a 

biztonságos kerékpártárolást és az esőbeállós pihenőhelyeket jelölték meg, mely nagyon magas értéket 

képvisel az értékelő skálán. Szintén inkább szükséges szolgáltatáselemek a kerékpár használatával 

kapcsolatos, infrastruktúrához kapcsolódó jellemzők, mint kerékpárút, információs táblák, valamint a 

turizmusfajta speciális szolgáltatásai, mint javítás, felszerelés biztosítása, kerékpár szállítása (4. 

táblázat).  

 
4. táblázat: Kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fontossági rangsora (Top 5) 

Table 4: Priority ranking of services related to bicycle tourism (Top 5) 

Szolgáltatáselemek Skálaátlag (1-6 skála) 

Biztonságos kerékpártárolás 5,23 

Pihenőhely esőbeállóval, padokkal 5,21 

Javítási szolgáltatások biztosítása 4,91 

Pihenőhelynél térképes információ 4,85 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Átlag (4,3) feletti skálaértéket mutatnak még az alábbi szolgáltatáselemek: turistaszállás, mobilszállás 

(többágyas szobák, fürdőszoba) illetve étkezési szolgáltatás; kerékpáros szabadidős programok; 

interaktív navigáció, applikáció, komfortos szállás (szálloda, panzió) és a - GPS navigáció biztosítása. 

A kerékpáros turizmusban részt vevők részéről is igény van hosszabb időt felölelő túrákra, amely 

túraajánlatok nyújtását teszi szükségessé. A megfelelő mennyiségű és minőségű, változatos 

szálláskínálat megléte szükséges feltétele az igények kielégítésének.  

Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó ajánlat kialakításához szükséges szolgáltatáselemek 

legfontosabbjaként a kutatásba bevont személyek a nagy közös tartózkodási helyiséget jelölték meg, 

ahol a fiatalok összegyűlhetnek, foglalkozásokon vehetnek részt, szórakozhatnak. 4,4-5,0 közötti 
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tartományba eső skálaértéket számos további elvárások esetében is megjelöltek a válaszadók (5. 

táblázat). 

 

5. táblázat: Ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fontossági rangsora (Top 6) 

Table 5: Ranking of services related to youth tourism (Top 6) 

Szolgáltatáselemek Skálaátlag (1-6 skála) 

Nagy, közös tartózkodási helyiség 5,29 

Étkezési szolgáltatás 4,98 

Felszerelések biztosítása 4,69 

Egyéni segédanyag, információbiztosítás 4,65 

Részvétel ismerős közösséggel, iskolatársakkal 4,63 

Hálótermes (4-8 fő) szállás faházban, mobilházban, 

fürdőszoba házanként 

4,59 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

A rendezvényturizmus szolgáltatáselemei szükségességét az ajánlat kialakításához a mobil WC, 

kézmosó, vízvételi helyek biztosítása esetében fejezték ki a válaszadók a legmagasabb, a 6-os skálán 

mért öt feletti skálaértékkel (6. táblázat).  

 

6. táblázat: Rendezvényturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fontossági rangsora (Top 5) 

Table 6: Ranking of services related to event tourism (Top 5) 

Szolgáltatáselemek Skálaátlag (1-6 skála) 

Mobil WC, kézmosó, vízvételi helyek 5,12 

Étkezési szolgáltatás - büfé, gyorsétkezdék 4,93 

Italszolgáltatás 4,90 

Érdeklődési körönként választható programok 4,63 

Korosztályonként választható programok 4,59 

Központi színpados nagy tér 4,55 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Szintén fontos szolgáltatáselemnek ítélték meg a rendezvényturizmus esetén az étel- és italválaszték 

biztosítását, az érdeklődési kör és életkori csoportok szerinti programkínálatot, valamint a szálláshely-

szolgáltatást. Magas fontossági szinten áll továbbá a mobil színpaddal berendezhető nagy terület, a 

sportos, kihívás jellegű rendezvényprogramok, a városnéző programok. Az olcsóbb szálláshelyek 

iránti kereslet a szálláshelyek differenciálására vonatkozó igényt mutatja.  

Végül a horgászturizmus kérdőívben felsorolt 33 szolgáltatáselemének értékelésé során az egyes 

tényezőik megítélése volt a legkisebb szórással jellemezhető az öt vizsgált turizmustípus 

viszonylatában. A válaszadók hat szempont esetében adtak 5 skálaátlag feletti Likert-skála jelölést. 

Ezek közül négy infrastruktúrához kapcsolódik (horgászhelyek, stég), 2 pedig szolgáltatás-jellegű 

(horgászjegy és etetőanyag biztosítása) (7. táblázat).  

7. táblázat: Horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fontossági rangsora (Top 6) 

Table 7: Ranking of services related to fishing tourism (Top 6) 

Szolgáltatáselemek Skálaátlag (1-6 skála) 

Horgászjegy, horgászengedély biztosítása 5,70 

Parthoz közeli WC-mosdó blokk 5,48 

Foglalható horgászhelyek ülőhellyel, esőtől védve 5,33 

Horgászstég biztosítása/bérlése 5,27 

Kijelölt horgászhelyek biztosítása 5,26 

Etetőanyag- és csali vásárlás biztosítása 5,01 

Forrás: saját megkérdezés, 2019 

 

Szintén magas, 4,60-5,0 közötti skálaérték intervallumba esik olyan kényelmi szolgáltatások 

megítélése, mint a haltiszítóhely és főzési lehetőség, valamint a felszerelés biztosítása. Szálláshely 
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iránti elvárást horgásztanya jellegű, egyszerű szálláshelyként fogalmazták meg magas fontossági 

szinttel a válaszadók. A horgászattal kapcsolatos szabadidős programok, illetve a vízpart 

megközelíthetősége gépkocsi nélkül, valamint az interaktív tájékoztatás, applikáció, a fenti 

elvárásokhoz hasonlóan szolgáltatás- és infrastruktúra-bázisúak. 

Következtetések, javaslatok 

A helyzetelemzés során feltárt adottságokon, szolgáltatásokon, a direkt és indirekt hatású környezeti 

tényezőkön alapulva a célterületre vonatkozóan meghatározásra kerültek főként a belső tényezők 

szerint az erősségek (kedvező természeti adottságok, az Ipoly, mint turisztikai erőforrás, a Börzsöny 

turisztikai frekventáltsága, kirándulóhely funkció, ifjúsági turisztikai helyszín, helyi termelők és 

termékek, sokszínű kultúra és örökség, pályázati aktivitás). Beazonosíthatók a gyengeségek mindkét 

oldalról, vagyis a földrajzi adottságok kihasználása, a vízpart rendezettsége, használhatósága, 

turisztikai szolgáltatások mennyisége és minősége, térségi marketing és kommunikációs aktivitás, 

kombinált közlekedési infrastruktúra, élménykínálat, vendégfogadó attitűd, turisták tartózkodási ideje 

szétaprózott szervezeti érintettek, együttműködés. A külső környezet tényezői hatása, kölcsönhatása 

vagy visszahatása szerint olyan lehetőségek körvonalazódtak, mint a zöld környezet iránti érdeklődés 

fokozódása, az aktív pihenés iránti igény növekedése, a változatos közlekedési elérhetőség, a 

célcsoportspecifikus csatornakommunikáció, az üdülőterület jelleg erősödése, a bio- és organikus 

gazdálkodás terjedése, a kooperációk a turizmus helyi szervezői között, a hazai és határmenti 

pályázatok, hálózatosodás. Ugyanakkor a veszélyeket főként a szervezeti érintettek látják, ilyet 

jelentenek a környezeti és időjárási anomáliák, a kedvezőtlen turista összetétel alakulás, a 

versenytársak aktivitása, a nem hatékony kommunikáció, a magas externáliájú tömegturizmus 

terjedése, a romló turisztikai infra- és szuprastruktúra, a kedvezőtlen helyi társadalmi folyamatok, a 

növekvő szervezeti elszeparáltság.  

Az érintetti megkérdezések eredményeinek elemzése alapján öt fúziós és egy niche piacot célzó 

turizmusfajta fejlesztési iránya rajzolódik ki. Ezek a természetkedvelő vízisport turizmus, a 

környezetkímélő horgászturizmus, a kalandvágyó kerékpáros turizmus, a felfedező ifjúsági turizmus, a 

vendégváró rendezvényturizmus. A természetkedvelő víziturizmus és a környezetkímélő 

horgászturizmus fejlesztése vélhetően mérsékli az alapszegmensek között feltárt problémát. Célszerű 

figyelembe venni a termékgenerálás során a Tisza-tó sikeresen megvalósult területi alapú funkcionális 

lehatárolását (Béki, Gál, 2012).  A beazonosított szegmenseknek megfelelő térben és időben 

differenciált termékkínálat kialakítása és kommunikációja a fejlesztés további lépése mindenkor szem 

előtt tartva a több szempontból is kívánatos fenntartható tájhasználatot (Ruzsinné Tilesch, G-Tóth, 

2013). 

Összefoglalás 

Az Alsó-Ipoly mente szervezeti- és fogyasztói piaci érintettjeinek turizmusfejlesztéssel kapcsolatos 

elvárásait felmérő kutatás eredményei alapján, az igényeket és elvárásokat figyelembe véve 

körvonalazhatóvá vált a terület jövőképe. Megfogalmazható, hogy az Alsó-Ipoly-mente az a változatos 

természeti adottságok egyedi kombinálásán alapuló, differenciáltan impulzív élménypontok hálózatává 

váló, az aktív nyugalmat kedvelő ökotudatos turisták kiránduló és üdülő desztinációjaként integrálódik 

a Börzsöny és a Dunakanyar fenntartható turizmusához és járul hozzá a helyi lakosság jólétéhez. A 

vízió szerint a turisztikai piac több, átfedően illeszkedő szegmens számára nyújt bővülő 

szolgáltatásokat, a szolgáltatók és az érintett intézmények hatékonyan működnek együtt, érezhetővé 

válik a lakosság vendégbarátsága.  
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Absztrakt. 

Jelen tanulmány legfontosabb célja az Európába irányuló turizmus elemzésén keresztül a 

leglátogatottabb és a túlzott mértékű turizmus jelenségével leginkább érintett európai fővárosok 

esetének elemzése. Munkám során a turisták túlzott létszámából adódó nehézségek leküzdésére 

irányuló tervezett vagy már bevezetett intézkedések feltérképezésére fektettem a hangsúlyt. Ezáltal 

bemutatásra kerülnek olyan nemzetközi jó gyakorlatok az európai fővárosokból, melyek a kialakult 

helyzetet kezelésében követendő példának tekinthetők, illetve olyan desztinációk esetei, ahol 

felkészülten várják az esetleges túlzott turistaáradat megjelenését a bevezetett intézkedésekre 

alapozva. A túlzott turizmus a pandémia előtt súlyos problémát jelentett számos desztináció esetében, s 

a járvány megszűnését követően feltehetőleg újra mindennapossá válik a turisták jelenlétéből adódó 

negatív hatások jelenléte. A kutatás eredményeinek hasznosítása révén a desztinációk felkészültebben 

várhatják a turistákat; rendelkezve olyan megoldási javaslatokkal, melyek alkalmazhatók lesznek 

abban az esetben, ha a turisták létszáma ismét megközelíti, esetleg eléri a társadalmi vagy környezeti 

teherbíró képesség határát. 

Kulcsszavak: turizmus, túlzott mértékű turizmus, fenntartható turizmus, főváros, Európa 

Abstract 

The main objective of this study is to analyse the cases of the most visited European capitals and the 

ones most affected by the overtourism phenomenon through the analysis of tourism in Europe. The 

focus of my work is to identify the actions planned or being implemented to overcome the difficulties 

caused by the overcrowding of tourists. I present international best practices from European capitals 

that have proved to be good in dealing with the situation and cases of destinations that are prepared 

for the emergence of overtourism based on the measures that have been implemented. Overtourism 

was a serious problem for many destinations before the pandemic, and once the pandemic ends, it is 

likely that the crowding caused by the presence of tourists will become common again. By using the 

results of this research, destinations can be better prepared for the arrival of tourists, with suggestions 

for solutions that can be used in the destinations if the number of tourists approaches or reaches the 

limits of social or environmental tolerance again. 

Keywords: tourism, overtourism, sustainable tourism, capital, Europe 

JEL-kód: L83, Z32, Q56 
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Bevezetés 

A turizmus kialakulása és elterjedése kezdetben a legtöbbek számára előnyös folyamat volt, hiszen 

jólétet hozott számos terület lakóinak életébe, életszínvonal emelő hatása korán megmutatkozott. 

Pozitívan hatott a helyi gazdaságra a munkahelyteremtés, a GDP és GNP növekedése révén. Az 

elmaradott régiók felzárkóztatásában és a helyi infrastruktúra fejlesztéshez való hozzájárulásában 

szerepe kiemelkedő az érintett régiókban. A társadalom nem csak a gazdaság erősítésén keresztül 

érzékelheti a turizmus fejlesztésének előnyeit, hanem a társadalmi, kulturális élet felélénkülése, a régió 

szabadidős lehetőségeinek bővülése, a helyi művészetek, kulturális események újjáélesztése révén is. 

A turizmus hozzájárul továbbá a természeti erőforrások védelméhez, nemzeti parkok létesítéséhez, a 

természeti környezet értékeinek megőrzéséhez. 

A modern turizmus korában azonban az idegenforgalomnak nem csak előnyei, de hátrányai is 

érzékelhetők turistaként és helyi lakosként egyaránt (Postma – Schmuecker, 2017). 

Számos régió esetében jelent veszélyt az egyoldalú függés az idegenforgalomtól (Smith – Krannich, 

1998), mely a koronavírus járvány ideje alatt jelentős nehézségeket okozott a szektor foglalkoztatottjai 

számára. A megnövekedett turistaforgalom okozhatja a számos desztináción végbemenő inflációt, az 

ingatlanárak emelkedését. Az idegenforgalom hozzájárul továbbá a hagyományos szektorokban 

tapasztalható munkaerőhiányhoz és a fokozódó gazdasági egyenlőtlenséghez (Lv, 2019, Mahadevan – 

Suardi 2019). A helyi lakosság gyakran szenved hátrányt a turisták létszámából adódó zsúfoltság és 

tömeg miatt, mely rendszerint konfliktusokat okoz a turisták és az ingatlantulajdonosok között 

(Smeral, 2019). Nézeteltérések nem csak a helyiek és az oda látogató turisták között alakulhatnak ki, 

hanem a desztináció ingatlantulajdonosai között is, hiszen a hely állandó lakosainak és az 

üdülőtulajdonosainak rendszerint eltérhetnek az érdekeik. A turisták jelenlétéből adódóan a lakosság 

biztonságérzete esetenként gyengülhet, több célpont esetében számolhatnak be a turisták számának 

növekedésével párhuzamosan végbemenő bűnözés, jogsértések számának emelkedéséről is (Mátyás et 

al., 2020). Mindezeken kívül a vendégszeretet, a kultúra és a vallás kommercializálódása áll szemben 

a hagyományok felélénkülésével (Raffay et al., 2014). 

A turizmus által a környezetre rótt negatív hatások köre igen változatos (Zhang – Liu, 2019). A 

népszerű úti célok rendszerint érintettek a nagyobb mennyiségű hulladék kezelésének problémájával, 

az utcai szemeteléssel, gyakoribbak a rongálások és a vandalizmus is. Erősebben érzékelhető a 

légszennyezés, a hőszennyezés, a talajszennyezés, a vízszennyezés és a zajszennyezés is (Sadeghian, 

2019). Néhány desztináció esetében beszámolnak a tájba nem illő építkezés negatív hatásáról, mely a 

településképet és a természeti tájat is befolyásolja. A növény- és állatvilág is gyakorta szenved a 

turisták jelenlétéből adódó károktól, az élővilág pusztítása, veszélyeztetése olyan negatívum, mely 

számos turisták által kedvelt célpontot érint (Anup, 2018). 

A turisták által okozott zsúfoltság számos úti cél esetében a turisták túlzott mértékű jelenlétét, túlzott 

mértékű turizmust, vagyis „overtourism” jelenséget okoz. Az overtourism viszonylag újkeletű 

kifejezés a turizmus negatív következményeinek vizsgálatában. Azonban a jelenséget – mely a helyi 

közösségekre és a környezetre gyakorol káros hatásokat – már évtizedek óta tanulmányozzák. 

1. Anyag és módszer 

A szakirodalmi hátteret egyrészt magyar, másrészt idegennyelvű tudományos folyóiratok és 

szakkönyvek segítségével alapoztam meg. Az európai turistaérkezések tendenciájának bemutatásában 

a Statista nemzetközi adatbázisa volt segítségemre. 

A túlzott mértékű turizmus előfordulását demonstráltam az európai fővárosokban egy kulcsszavas 

keresési módszerrel, melynek alkalmazása során két online keresőrendszert használtam. A módszer az 

online keresőfelületeken előforduló találatok számának nagyságán alapszik (Dudás, 2018; Mitev, 

2019). Használata révén egy újabb módszertani aspektusból láthatjuk a fővárosok viszonyát a túlzott 

mértékű turizmus jelenségéhez. 

Az overtourism jelenség vizsgálatát főként kvalitatív módon végeztem, a társadalomtudományok 

egyik fontos kutatási módszerével – nemzetközi példákat bemutató esettanulmányok által. Elismert 

nemzetközi szerzők munkáit tekintettem át a turisták létszámából adódó zsúfoltság észleléséről és a 

konfliktusok elemzéséről, melyek tudományos folyóiratokban jelentek meg. A turisztikai túltelítettség 
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ellen tett lépések felkutatásában külföldi (általában a vizsgált országból származó) szerzők által 

közzétett internetes forrásokat gyűjtöttem össze, melyek rendszerint az utóbbi néhány évből származó 

aktuális információkat tartalmaznak. 

Munkám során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az európai fővárosok milyen lépéseket tettek 

eddig és miket terveznek tenni a jövőben annak érdekében, hogy megfékezzék, megelőzzék a túlzott 

mértékű turizmusból adódó károkat. Így a tanulmány központjában nem a zsúfoltságból adódó 

problémák elemzése áll, hanem a problémák kezelésére irányuló törekvések feltérképezése, 

rendszerezése. A bevezetett vagy tervezett intézkedéseket olyan fővárosok példáján mutatom be, 

melyek a túlzott mértékű turistaforgalom problémáját azonosították és tettek a megoldásukért, vagy 

terveznek a kialakult helyzet ellen cselekedni oly módon, mely más érintett városok számára is 

példaértékű lehet. 

2. Eredmények 

2.1. Európa legnépszerűbb úti céljai 

A turizmus fejlődése, bővülése során a 2010-es években soha nem látott nagyságúra nőtt a 

világturizmus (1. ábra). 

 

1. ábra: A nemzetközi turistaérkezések száma világszerte 2010 és 2020 között, régiók szerint (millió) 

Figure 1: International tourist arrivals worldwide 2010-2020, by region (million) 

Forrás: Saját szerkesztés Statista (2021a) alapján, 2021 

 

2019-ben a turistaérkezések száma világszerte meghaladta az 1,4 milliárdot, melynek legnagyobb 

részét az Európába irányuló utazások tették ki: az európai utazások száma (746,3 millió) felülmúlta a 

világ többi részére irányuló összes utazás számát is (719,8 millió). Ezt a növekedést csak a 2020-ban 

tapasztalt koronavírus (COVID-19) világjárvány zavarta meg, melynek hatására a nemzetközi 

utazásban résztvevő turisták száma világszerte jelentősen csökkent. 
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2. ábra: Leglátogatottabb európai városok a vendégéjszakák száma alapján (millió) (2019) 

Figure 2: Most visited European cities by number of bed nights spent (million) (2019) 

Forrás: Saját szerkesztés Statista (2021b) alapján, 2021 

 

A pandémiát megelőző években a turizmus az egyik leggyorsabban növekvő gazdasági szektor volt. 

Az Az európai városokat vizsgálva (2. ábra) a legnépszerűbb London (85 100 millió) volt 2019-ben az 

ott eltöltött vendégéjszakák számát tekintve. A második európai város Párizs (52,45 millió), a 

harmadik Berlin (34,12 millió), majd Róma (29,07 millió) és Isztambul (23,93 millió) következik. 

Érdemes megjegyezni, hogy a négy leglátogatottabb európai város egyben főváros is, és a 15 

legnépszerűbb város között összesen 11 fővárost találunk. 

2.2. Az overtourism jelenség előfordulása európai fővárosokban 

Arról, hogy az egyes fővárosok milyen gyakran kerülnek összefüggésbe a túlzott mértékű turizmussal, 

a szakirodalomban található említések száma árulkodhat. Ennek vizsgálatára készítettem egy elemzést, 

mely során a népszerű online keresőfelület – a Google –, és a sokak által használt tudományos kereső 

– a Google Scholar – weboldalak találatait használtam. A két online felület keresőmezőjébe a 

fővárosok angol megnevezését és az „overtourism” kifejezést írva a megjelenített keresési 

eredmények, vagyis a találatok számát jegyeztem le. A kapott eredményeket térképen ábrázoltam, így 

a 3. és 4. ábrán minél sötétebb színnel van jelölve az ország, annál nagyobb számú internetes találat 

tartozik a fővárosához. A felmérést 2021. 11. 22-én végeztem, így a kapott eredmények a 2021. ősz 

végi állapotot tükrözik. 
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3. ábra: Keresési eredmények száma a Google felületén a főváros angol neve és az „overtourism” kifejezést 

beírva 

Figure 3: Number of search results on Google for the English name of the capital city and the term 

"overtourism" 

Forrás: saját kutatás a Google segítségével 

 

A Google internetes keresőrendszer felületén böngészve a legnagyobb számú keresési eredmény 

London  (450 000), Moszkva (359 000), Berlin (247 000), Róma (245 000), Amszterdam (156 000) és 

Párizs (113 000) esetében jelent meg (3. ábra). Ugyan a túlzott mértékű turizmust jelenleg csak a 

fővárosok esetében vizsgálom, az azokat érintő problémák kezelése annál magasabb szinten is 

megjelenik, az egész ország számára kihívást jelent. Így a fővárosokhoz tartozó országokat sötétebb 

árnyalattal jelöltem a térképen. 
 

 
4. ábra: Keresési eredmények száma a Google Scholar felületén a főváros angol neve és az „overtourism” 

kifejezést beírva 

Figure 4: Number of search results on Google Scholar for the English name of the capital city and the term 

"overtourism" 

Forrás: saját kutatás a Google Scholar segítségével 

 

A Google Scholar online kereső használata során jóval kevesebb keresési eredményre számítottam, 

mivel a Google Tudós egy tudományos kereső, kifejezetten tudományos cikkek, publikációk, 

könyvek, szaklapok, online folyóiratok megjelenítésére szakosodott. Itt a legtöbb találatot London (6 

420), Zágráb (3 540), Párizs (2 990), Madrid (2 690), Berlin (2 280), Amszterdam (1 980) és Róma 

(1 620) fővárosokra kaptam (4. ábra). 

További kutatómunkám során különös figyelmet fordítottam a két lista élén szereplő fővárosok 

(London, Berlin, Róma, Amszterdam, Párizs) eseteinek áttekintésére. 
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2.3. A helyiek és a turisták között kialakult feszültségek enyhítésére tett lépések 

A turizmus negatív gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai végett a helyi közösségek és a 

desztináció területére látogató turisták között a konfliktusok kialakulása igen gyakori. 

Célom az Európa fővárosaiban alkalmazott jó gyakorlatokat összegyűjteni és rendszerezni, mely 

hozzájárulhat ahhoz, hogy ezeket a lépéseket más desztinációk is alkalmazhassák a későbbiekben saját 

paramétereikre szabva. 

2.3.1. Párizs 

A világ leglátogatottabb múzeumának – a Louvre Múzeumnak – is otthont adó Párizsba (Museums.eu, 

2021) turisták sokasága özönlik nap mint nap. 

 

5. ábra: A Párizsban eltöltött nemzetközi vendégéjszakák száma 2013 és 2018 között (millió) 

Figure 5: Number of international bed nights spent in Paris between 2013 and 2018 (million) 

Forrás: Statista, 2021c 

 

A Párizsban eltöltött nemzetközi vendégéjszakák számának alakulását tekintve látható, hogy 2013 és 

2018 között egyre többen választották a francia fővárost úti célként (5. ábra). A 2015-ös és 2016-os 

években tapasztalt kisebb visszaesés feltehetőleg a biztonságérzet gyengülése végett következett be a 

terrorcselekmények (Corbet et al., 2019) valamint a migrációs hullám miatt (Statista, 2021g). 

Ugyan Európa egyik legnépszerűbb városáról van szó, Párizs utcáin a turisták koncentrációja nem 

figyelhető meg olyan zavaró mértékben, mint más kisebb európai városokban, melyek történelmi 

belvárossal, szűk utcákkal rendelkeznek – például Dubrovnik (Abbasian et al., 2020) vagy Velence 

(Seraphin et al., 2018). 

Párizs abból az okból is könnyebben birkózik meg a turisták jelenlétéből adódó zsúfoltsággal, hogy 

legfontosabb nevezetességei szétszórtan helyezkednek el a térben, így a nagyszámú látogató 

könnyebben kezelhetővé válik. 
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6. ábra: Párizs leglátogatottabb attrakciónak (2017) elhelyezése 

Figure 6: Location of the most visited attractions in Paris (2017) 

Forrás: saját összeállítás a Statista, 2021d adatai alapján a Google Maps, 2021 segítségével 

 

A Google Maps térképes alkalmazás segítségével ábrázoltam a térben a Statista adatait szemléltetve 

Párizs 2017-ben leglátogatottabb kulturális és szabadidős helyszíneit (6. ábra). Az adatsor szerint 

Franciaország legtöbb látogatót fogadó 15 intézménye közül 9 található a fővárosban (1. táblázat). 

 
1. táblázat: Párizs leglátogatottabb kulturális és szabadidős helyszínein eladott belépőjegyek száma (2017) 

Table 1: Number of tickets sold for the most visited cultural and leisure attractions in Paris (2017) 

 Attrakció megnevezése Eladott belépőjegyek száma (ezer) 

1. Disneyland Párizs 14 860 

2. Louvre Múzeum 8 022 

3. Versailles-i kastély 7 714 

4. Eiffel torony 6 207 

5. Pompidou központ 3 338 

6. Musée d'Orsay 3 178 

7. City of Science and Industry 2 439 

8. Astérix Park 2 030 

9. Arc de Triomphe 1 583 
Forrás: Saját szerkesztés Statista (2021d) alapján, 2021 

 

A 2017-ben majdnem 15 millió darab belépőjegyet árusító párizsi Disneyland-be érkezők figyelmét a 

tematikus park honlapján hívják fel arra, hogy a Walt Disney Parks and Resorts irányelvei szerint a 

parkokban nem engedélyezett a kamerák és mobiltelefonok meghosszabbítására alkalmas rudak, 

például szelfibotok használata (Disneylandparis.com, 2021). 

Párizsban a turisták létszámából adódóan gondot okoz a csoportos turizmus, hiszen nagy tömegek 

érkeznek különjáratú autóbuszokkal egy-egy attrakcióhoz, amikor pedig egyszerre több csoport is 

érkezik az adott helyszínre, ideiglenesen zsúfolttá válnak a desztinációk. A csoportos turizmus 

megfékezése érdekében a város vezetése a turistabuszok kitiltása mellett döntött a városközpontból 

(Skirka, 2019). Mindezzel párhuzamosan a város tovább fejlesztette a bérelhető környezetbarát 

közlekedési eszközparkját (kerékpárok és elektromos motorkerékpárok) (Brady, 2019). A főváros 

fejlesztései között megtalálható az új kerékpárutak létesítése és a már meglévő járdák szélesítése is. Az 

intézkedés a város tisztább, egészségesebb levegőjéhez, a zaj és a torlódások csökkentéséhez és a 

helyiek mindennapi akadálytalanabb közlekedéséhez is hozzájárulnak. 

A világon a legtöbbeket érdeklő múzeum – a Louvre múzeum – egy napra bezárt 2019-ben, miután az 

alkalmazottak a túlzsúfoltságra panaszkodva sztrájkhoz folyamodtak. A 2017-ben több, mint 8 millió 

belépőjegyet értékesítő múzeum dolgozói korábban gyakran panaszkodtak a túlzsúfolt terekre, a 
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kezelhetetlen mennyiségű látogatóra (Hariharan, 2020). A múzeumban gyakoriak a felújítási, 

rekonstrukciós munkálatok, melyek el is húzódhatnak egy-egy nem várt eset miatt. Ilyenkor a lezárt 

részek végett a tömeg kisebb fogadótérbe kényszerül, mely fokozza a zsúfoltságot. A 2019-es sztrájkot 

követően a múzeum menedzsmentje kötelező helyfoglalási rendszer kiépítését kezdeményezte valamit 

a hatalmas vendégforgalom könnyebb kezelhetősége érdekében több alkalmazott felvételét ígérte. 

Továbbá összehangolták a felújítási projekteket, hogy a lehetőségekhez mérten egyszerre minél 

kevesebb részleg legyen lezárva a látogatók elől (Amiel, 2019). 

A Franciaország fővárosát érintő túlzott turizmus ellen tervezett vagy már bevezetett intézkedéseket és 

az intézkedések céljait a 2. táblázatban összegzem. 

 
2. táblázat: Az overtourism leküzdése érdekében tett/tervezett lépések és azok céljai Párizsban 

Table 2: Actions taken/planned to fight overtourism in Paris and the goals of the actions 

Tervezett / bevezetett intézkedés Az intézkedés legfőbb célja, haszna 

Turistabuszok kitiltása a 

városközpontból 

Környezetbarát közlekedési formák használatának elősegítése, 

csoportos turizmus megfékezése 

Kerékpárutak létesítése, járdák 

szélesítése 

Környezetbarát közlekedési formák használatának elősegítése, 

csoportos turizmus megfékezése 

Szelfibotok használatának tilalma Balesetveszély csökkentése 

Online helyfoglalási rendszer Az egy időben a helyszínen tartózkodó turisták számának 

kontrollja 

Több alkalmazott felvétele A látogatók menedzselése 

Felújítási projektek ütemezésének 

összehangolása 

A lehetőségekhez mérten a legnagyobb tér biztosítása a 

látogatók számára 
Forrás: Saját szerkesztés a felhasznált források alapján 

 

2.3.2. Róma 

Az olasz főváros Európa egyik legrégebbi, folyamatosan lakott városa méltán népszerű úti cél a 

turisták körében. 

 

7. ábra: Nemzetközi vendégéjszakák száma a római szállodákban 2013 és 2018 között (millió) 

Figure 7: International bednights spent in hotels in Rome between 2013 and 2018 (million) 

Forrás: Saját szerkesztés Statista (2021e) alapján, 2021 

 

A 2013 és 2018 közötti periódus adatait vizsgálva elmondható, hogy a római szállodák 

vendégforgalma a terrorcselekmények miatt bekövetkezett csekély visszaeséstől eltekintve 

kiegyenlített volt (7. ábra). 

A nagy tömegeket csábító fővárosban gondot jelent az overtourism jelenség, gyakorta válnak zsúfolttá 

az óváros részét képező terek. A város vezetésének szigorítania kellett a szabályozásokat, nagyobb 

bírsággal sújtani a szabálytalankodókat az olyan esetekben, mint például az utcán, a történelmi 

műemlékek környezetében történő alkoholos ital fogyasztása, szemetelés, a szökőkutakban való 

fürdőzés, a felsőruházat nélkül járás a városban (Brady, 2019). A legtöbb műemlék látogatása 

belépőjegy vásárlásához kötött, ezen kívül növelték az idegenfogalmi adó mértékét is, melyek 



  Régiókutatás Szemle 2022. VII. évf. 1. sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/22/1/2 

28 

 

hozzájárulnak a bevételek növekedése révén az attrakciók állagának megőrzéséhez és a hozzájuk 

tartozó infrastruktúra kiépítéséhez, fenntartásához. 

Az Olaszországba látogató turistákat meglepte az az újonnan bevezetett korlátozás, melynek 

értelmében tilos leülni a híres Spanyol Lépcső lépcsőfokaira. Az intézkedés célja a zavartalan 

közlekedés fenntartása volt (Itzkowitz, 2019, Staudenmaier, 2019). 

Korábban Róma üdvözölte a turistabuszok jelenlétét a belvárosban, azzal a magyarázattal, hogy a 

tömegközlekedés környezetbarátabb alternatíva a személygépjárműveknél, s kevésbé járul hozzá a 

közlekedési dugók és torlódások kialakulásához is. A főváros infrastruktúrájára gyakorolt negatív 

hatások miatt azonban – Párizshoz hasonlóan – Róma vezetése kitiltotta a történelmi városközpontból 

a turistabuszokat (Diskin, 2019), s három, autóbuszok számára kijelölt zónát hozott létre, melyek 

időbeli korlátozásokkal működnek (Peltier, 2018). 

Rómában nem csak a turisták részére vezettek be szigorításokat, de az utcai művészek és az alkoholt 

árusító kereskedők tevékenységére is érvényesek a szabályozások (pl.: hajnali 2 óra után tilos 

alkoholos italokat árusítani) (Staudenmaier, 2019). 

Rómában a túlzott mértékű turizmus ellen tett legfontosabb lépéseket a 3. táblázatban foglalom össze. 

 
3. táblázat: Az overtourism leküzdése érdekében tett/tervezett lépések és azok céljai Rómában 

Table 3: Actions taken/planned to fight overtourism in Rome and the goals of the actions 
Tervezett / bevezetett 

intézkedés 

Az intézkedés legfőbb célja, haszna 

Turistabuszok kitiltása a 

városközpontból 

Környezetbarát közlekedési formák használatának elősegítése, 

csoportos turizmus megfékezése 

Alkoholos ital fogyasztásának 

/ árusításának korlátozása 

Randalírozás, vandalizmus, szemetelés megelőzése 

Szökőkutakban való fürdőzés 

tilalma 

Fertőzések kialakulásának korlátozása, randalírozás megfékezése 

Felsőruházat nélkül járás 

tilalma 

Vallási és kulturális intézmények tiszteletben tartásának elősegítése, 

a helyiek hétköznapi nyugalmának, kultúrájának megőrzése 

Műemlékek látogatásának 

belépőjegy vásárlásához 

kötése 

Az értékek megóvásának, rekonstrukciójának finanszírozása, a 

látványosságok infrastruktúrájának kiépítésére és fenntartására 

anyagi háttér megteremtése 

Műemlékek környezetében 

való hosszas tartózkodás 

tilalma 

Használati célú emlékek hétköznapi funkciójának betöltésének 

elősegítése, helyiek életvitelének fenntartása, értékek állagmegóvása, 

tömeg és zsúfoltság megfékezése 

Idegenforgalmi adó 

mértékének növelése 

A helyi értékek megóvásának finanszírozása, infrastruktúrafejlesztés 

költségeinek megteremtése 
Forrás: Saját szerkesztés a felhasznált források alapján 

 

2.3.3. Amszterdam 

A holland fővárosra – mely körülbelül 100 szigetre tagolódik a folyók és csatornák által – turisták 

tömege kíváncsi évről évre. 
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8. ábra: Az Amszterdamban eltöltött szállodai vendégéjszakák száma 2013 és 2018 között (millió) 

Figure 8: Number of hotel bed nights spent in Amsterdam between 2013 and 2018 (million) 

Forrás: Saját szerkeszté Statista (2021f) alapján, 2021 

 

Amszterdam szállodai vendégéjszakáit a 2013 és 2018 közötti periódusban oszlopdiagramon 

ábrázoltam (8. ábra). A korábban vizsgált két fővárossal – Párizzsal és Rómával – ellentétben 

Amszterdam vendégforgalma nem csökkent a néhány évvel ezelőtti terrorcselekmények hatására, így 

Amszterdam vezetése kénytelen volt felhagyni a beutazás népszerűsítésével és a rekordmennyiségű 

látogató kezelésére összpontosítani. A városvezetés tervei között szerepelt a látogatók Amszterdamon 

és a tulipánkerteken kívülre irányítása, s korábban ismeretlen területek reflektorfénybe állítása, mely 

révén megvalósítható a látogatók egyenletesebb elosztása, és az, hogy több régió és több helyi lakos 

részesüljön a látogatások bevételeiből (Bartels, 2018). A helyi turisztikai tanács szerint a jelenlegi 

kínálat javítása és a jövőbeni kínálat kialakítása oly módon kell, hogy megvalósuljon, hogy azzal 

különböző érdeklődésű turistákat vonzzanak az országba, akik nem feltétlenül a legnépszerűbb 

látványosságokat tekintik meg, és nem feltétlenül a turisták által legkedveltebb időszakban (Clausing, 

2019). 

A főváros és a közigazgatás székhelye – Hága – korábban versenytársként azonosította egymást, 

azonban néhány éve kooperációra léptek az overtourism leküzdése érdekében. Amszterdam a 

tömegturizmus miatt szenved, míg Hága képes több turistát fogadni. A közös cél megvalósítása 

érdekében például az amszterdami vasúti pályaudvaron rendszerint népszerűsítik Hágát és díjmentes 

vonatjegyeket adnak az érdeklődőknek a királyi család és a nemzetközi bíróság városába (Boztas, 

2019). 

A városban található népszerű fotópont, az „I Amsterdam” feliratú tábla eltávolítása szintén 

hozzájárult ahhoz, hogy a várost meglátogató turisták csoportosulása kevesebb negatív hatást 

eredményezzen, hiszen korábban naponta körülbelül 6000 fotó készült a táblával (Adams, 2018). 

Ahogyan Velencében, úgy Amszterdamban is kimutatható a hatalmas tengerjáró hajók okozta károk 

sokasága, így 2019-ben 9 $-os utasonkénti adó kivetését vezette be a kormány az óceánjárókra és 

tengerjáró hajókra (Baratti, 2019). 

A népszerű turisztikai desztináció által a túlzott mértékű turizmus negatív hatásainak enyhítése 

érdekében bevezetett vagy tervezett intézkedéseket, a 4. táblázatban tüntetem fel. 
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4. táblázat: Az overtourism leküzdése érdekében tett/tervezett lépések és azok céljai Amszterdamban 

Table 4: Actions taken/planned to fight overtourism in Amsterdam and the goals of the actions 

Tervezett / bevezetett intézkedés Az intézkedés legfőbb célja, haszna 

Desztináció népszerűsítésének felhagyása Tömeg és zsúfoltság megfékezése, a környezet 

óvása, a helyi lakosság életminőségének javítása 

Kevésbé látogatott helyek népszerűsítése (pl.: 

marketing eszközökkel, ingyenes utazásra 

jogosító jeggyel) 

Tömeg és zsúfoltság megfékezése, az 

idegenforgalomból származó bevételek 

koncentrációjának oldása 

Új kínálati elemek kialakítása Tömeg és zsúfoltság megfékezése, az 

idegenforgalomból származó bevételek 

koncentrációjának oldása 

Tömegeket vonzó mesterségesen kialakított 

attrakció eltávolítása 

Tömeg és zsúfoltság megfékezése 

Forrás: Saját szerkesztés a felhasznált források alapján 

 

2.3.4. Jó gyakorlatok más európai fővárosokból 

Dánia fővárosában rendszerint okoz konfliktusokat a turisták jelenléte, így Koppenhágában a 

városvezetés a helyiek nyugalmának megőrzése érdekében úgynevezett csendes zónákat hozott létre. 

Koppenhágában korlátozzák az újabb kocsmák és éttermek megnyitását azokon a helyeken, ahol már 

eleve sok vendéglátóhely üzemel (Staudenmaier, 2019). 

Londonban az Airbnb lakásokat az ingatlanok tulajdonosai évente maximum 90 éjszakára adhatják ki. 

Ezzel az intézkedéssel próbálják védeni a szállodákat, akik az Airbnb megjelenésével kisebb arányban 

részesülnek a turisták által generált bevételekből (London, 2021). 

A közép-európai fővárosok – például Budapest és Prága – a szervezett kocsmázások és legénybúcsúk, 

lánybúcsúk piacán kiemelkedő ár-érték arányú szolgáltatásaival tűnnek ki (Henley, 2020). A népszerű 

szórakozóhelyek kései nyitvatartásukkal negatív externáliaként azonosíthatók a helyi lakosság érdekeit 

tekintve. Budapesten már készült egy javaslat a bulinegyedként elhíresült területen lévő kocsmák, 

bárok és diszkók nyitvatartásának szabályozása céljából, azonban ez a javaslat nem került elfogadásra. 

Végül a VII. kerületi önkormányzat 2020-tól rendelettel szabályozza az üzletek nyitvatartását, mely 

alól a bulinegyed intézményei – „Az Önkormányzat Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly 

körút által határolt területén (Erzsébetváros, 2020, p. 1.)” – kivételt képeznek. 

 
5. táblázat: Az overtourism leküzdése érdekében tett/tervezett lépések és azok céljai más európai fővárosokban 

Table 5: Actions taken/planned to fight overtourism in other European capital cities and the goals of the actions 

Tervezett / bevezetett intézkedés Az intézkedés legfőbb célja, haszna 

Csendes zónák létrehozása A helyiek nyugalmának megőrzése, a helyi lakosság 

életminőségének javítása 

Újabb kocsmák és éttermek 

megnyitásának korlátozása 

Tömeg és zsúfoltság megfékezése, az idegenforgalomból 

származó bevételek koncentrációjának oldása 

Airbnb lakáskiadások korlátozása A szállodák szobakapacitás-kishasználtságának erősítése  

Lakóövezeti szórakozóhelyek 

nyitvatartásának szabályozása 

A helyiek nyugalmának megőrzése, a helyi lakosság 

életminőségének visszaállítása 
Forrás: Saját szerkesztés a felhasznált források alapján 

 

3. Következtetések és javaslatok 

A tanulmány fókuszába olyan európai fővárosok kerültek, melyek az overtourism jelenség leküzdése 

érdekében különböző intézkedéseket vezettek be vagy terveznek bevezetni a jövőben. Ahogyan az 

egyes alfejezetekben bemutatott táblázatokban (2.; 3.; 4.; 5. táblázat) foglaltak jól mutatják, az 

intézkedések köre sokszínű, azonban a védeni kívánt területek jórészt a természeti környezet és az 

épített örökség megóvását, illetve a helyi lakosság életszínvonalának megőrzését helyezik a 

középpontba. 
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Jelen tanulmány kizárólag az európai fővárosok népszerűségével foglalkozik, mivel a fővárosok iránti 

érdeklődés az országos turisztikai forgalom jelentős részét teszik ki. A sokak által kedvelt fapados 

légitársaságok hagyományosan a fővárosokba indítják a legtöbb járatukat, így a turisták koncentrációja 

az európai fővárosokban igen nagy. Az elmúlt néhány évben a diszkont légitársaságok által bejelentett 

új úti célok között azonban már megtalálható számos olyan desztináció is, mely nem főváros. Úgy 

vélem, ez a trend jó irányba mutat, hiszen a lehetőségek bővülése révén csökkenthető a fővárosakt 

érintő túlzott mértékű turizmus. A kevésbé népszerű, nem fővárosi desztinációk irányába közlekedő 

járatok jegyárainak relatív csökkentése még nagyobb mértékben járulhatna hozzá az egyszerre egy 

helyen tartózkodó turisták tömegének csökkentéséhez. 

Követendőnek tartom a gyakorlatot, mely szerint az újonnan kialakított mesterséges vonzerők (pl. 

tematikus parkok, fürdők, vidámparkok, fesztiválok) nem a fővárosok belvárosi területeit célozzák 

meg, hanem a külvárosi részeket vagy még inkább a kevésbé ismert településeket, ahol képesek és 

hajlandóak is több turista fogadására. 

Ugyan ebben a tanulmányban kifejezetten a fővárosok esetei kerültek vizsgálat alá, az overtourism 

jelenség kontrollálása nem csak a fővárosok vezetésének feladata. A turisták menedzselése, a kevésbé 

népszerű helyszínek megismertetése a turistákkal olyan feladat, melyet az ország turisztikai vezetése 

láthat el leghatékonyabban. 

Összefoglalás 

Munkám során a túlzott mértékű turizmus által generált problémák megoldására tett lépések 

összegyűjtésére és rendszerezésére tettem kísérletet az európai fővárosok eseteinek vizsgálatán 

keresztül. A turisták által leginkább látogatott fővárosok közül Párizs, Róma és Amszterdam helyzetét 

elemeztem részletesen, említést tettem továbbá London, Prága, Budapest és Koppenhága fővárosokban 

alkalmazott vagy a jövőben alkalmazni kívánt szabályozásokról is. 

A természeti környezet megóvása érdekében tett intézkedések célja főként a környezetbarát 

közlekedési formák használatának elősegítése (pl. bérelhető elektromos járművek, kerékpárok), a 

randalírozás, vandalizmus, szemetelés megelőzése (pl. szigorú büntetések, magas pénzbírság révén). 

Az értékek megóvásához hozzá tartozik az épített örökség védelme is, az épített örökség 

rekonstrukciójának megvalósítása, állagmegőrzése. 

A fővárosokban bevezetésre kerülő korlátozások közül számos az egyszerre egy desztináció területén 

tartózkodó turisták nagyságához köthető, igyekeznek a csoportos turizmust megfékezni, a látogatókat 

menedzselni, ezzel egy időben a lehetőségekhez mérten a legnagyobb teret biztosítani a látogatók 

számára. 

Fontos szerepe van a helyi társadalmat érintő intézkedéseknek, melyek célja legtöbbször a helyiek 

hétköznapi nyugalmának megőrzése, életminőségének visszaállítása, kultúrájának megőrzése, a vallási 

és kulturális intézmények tiszteletben tartásának elősegítése. 

Gazdasági oldalról tekintve az ország érdekeit szem előtt tartva kiemelten fontos, hogy ne csak a 

fővárosok vagy a legnépszerűbb turisztikai desztinációk jussanak hozzá az idegenforgalomból 

származó bevételekhez. Számos bevezetett intézkedés célja a turisztikai bevételek koncentrációjának 

oldása kevésbé ismert úti célok és látványosságok népszerűsítésével. 

Bár a koronavírus járvány megszakította a turizmus dinamikus bővülését, a vírus elmúltával 

feltehetőleg a turizmus fejlődése újabb csúcsokat fog megdönteni. Kutatásom célja, hogy az 

összegyűjtött és rendszerezett jó gyakorlatok alkalmazásával hozzájáruljak ahhoz a törekvéshez, hogy 

a járvány utáni időszakban egy fenntarthatóbb turizmus legyen megvalósítható. 
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Absztrakt 

A kutatásunk fő célja a Kisvárda és környékén megszervezésre kerülő fesztiválok turizmusra 

gyakorolt hatásának a bemutatása. A fő irányvonalat a több, mint 30 éve megrendezett Színházak 

Kisvárdai Fesztiválja adta, mivel Kisvárda turizmusának fejlődéséhez nagyban hozzájárult az 

elmúlt években ez. A kutatási anyagunkban röviden bemutatjuk a magyarországi 

fesztiálturizmust, illetve áttekintjük a turizmus és a fesztivál kapcsolatát is, figyelembe véve az 

elmúlt néhány évben jelenlévő COVID-19 világjárványt is.   

A kutatási téma bemutatását azért is tartjuk fontosnak, mivel Kisvárda és térségének turisztikai 

kínálata egyre nagyobb, sok olyan turisztikai attrakció megtalálható Kisvárdán, amiért érdemes 

meglátogatni a várost és annak környékét. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának 

turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálata mellet elvégeztünk egy kérdőíves felmérést is annak 

érdekében, hogy a kisvárdai rendezvényekre látogatók véleményét megismerhessük. Véleményünk 

szerint a fesztiválok gazdaságra, társadalomra és kulturális életre jelentős pozitív hatással 

lehetnek. 

Kulcsszavak: fesztivál, rendezvény, turisztika, attrakció, társadalom  

Abstract 

The main goal of our research is to present the impact of the festivals organized in and around the city 

of Kisvárda on tourism. The main direction was given by the Kisvárda Festival of Theaters, which has 

been organized for more than 30 years, as it has greatly contributed to the development of tourism in 

Kisvárda in recent years. In our research material, we briefly present the festival tourism in Hungary, 

and we also review the relationship between tourism and the festival, taking into account the COVID-

19 pandemic that has been present for the past few years. 

We also consider the presentation of the research topic important because the tourist offer of the city 

of Kisvárda and its region is growing, there are many tourist attractions in Kisvárda that make it 

worth visiting the city and its surroundings. In addition to examining the impact of the Kisvárda 

Festival of Hungarian Theaters on tourism, we also conducted a questionnaire survey in order to find 

out the opinions of visitors to events in Kisvárda. In our opinion, festivals can have a significant 

positive impact on the economy, society and cultural life. 
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Bevezetés 

A cikkünkben Kisvárda és környékének fesztivál turizmusát mutatjuk be, mivel Kisvárdának 

folyamatos turisztikai fejlődése miatt egyre kiemelkedőbb szerepe van a Felső-Tisza térségében. 

Ismertetjük Kisvárda és környéke turisztikai kínálatát, természeti és épített örökségeit, valamint a 

közel múltban végzett fejlesztéseket. Áttekintést adunk a legjelentősebb rendezvényekről és 

fesztiválokról. Kutatásunk középpontjában a több, mint 30 éve megrendezésre kerülő Magyar 

Színházak Kisvárdai Fesztiváljának története, működése, eredménye, jövőbeli fejlődésének lehetősége 

áll. A színházi fesztivál Kisvárda turizmusára gyakorolt hatását kívánjuk bemutatni. A kutatásunkban 

a Kisvárda környéki fesztiválok turizmusra gyakorolt hatását kívánjuk bemutatni. 

1. Szakirodalom 

1.1. Magyarország fesztiválturizmusáról általában 

A fesztiválnak sem hazánkban, sem nemzetközileg nincs elfogadott fogalmi meghatározása.  

Magyarországon több definíciója van a fesztiváloknak, melyek a következők: 

1) „többnyire meghatározott időközben, több ország részvételével rendezett széleskörű kulturális 

és művészeti jellegű ünnepségek” (Új Magyar Lexikon, 1960, 338p). 

2)  „Valamely nevezetes alkalommal vagy meghatározott időközben ünnepélyes keretek közt 

lefolyó, gyakorlatilag nemzetközi jelentőségű több napon és héten át tartó irodalmi „művészeti 

előadások, rendezvények, illetve sport bemutatók sorozata” (Országh, 1979, 802.p). 

3) „Fesztiválnak nevezhető minden olyan- egy vagy több téma köré szerveződő rendszeresen 

megrendezésre kerülő, egy vagy több helyszínen történő, meghirdetett programmal rendelkező 

kulturális, művészeti, gasztronómiai, sport vagy egyéb eseménysorozat, amelynek célja, hogy 

közönsége részére kiemelten színvonalas, értékközvetítő, minőségi ismereteket is bővítő és 

egyben szórakoztató, szabadidős közösségi élményt nyújtson” (https://fesztivalszovetseg.hu/). 

A műfaj alapján a Magyar Fesztivál Szövetség az alábbiak szerint csoportosítja a fesztiválokat (2008):  

a) művészeti fesztiválok, melyek a zenei-, a színház-, a tánc-, az irodalmi-, a képző-

iparművészeti-, a film-, a videó-, a fotó-, a multimédia-, a népművészet/folklór-, a cirkusz- és 

az egyéb művészeti fesztiválok 

b) tisztán amatőr művészeti és „felmenő” versenyek, melyek a szavaló, kórus, színjátszó, tűzoltó 

és egyéb zenekar stb. 

c) gasztronómiai fesztiválok, melyek az étel-, az ital-, a termény-, a gasztronómiai 

hagyományokat ápoló-, illetve a kulináris fesztivál, stb. 

d) egyéb nem művészeti fesztiválok, mely lehet tájhoz, természeti értékekhez kötődő, 

hagyományőrző, illetve történelmi helyszínekhez kötődő rendezvények, várjátékok, 

ünnepekhez, népszokásokhoz kötődő (egyházi, világi), falunap, búcsú, vigalom, karnevál, 

sokadalom, fieszta, sport, természet, környezetvédelem, promóciós, márkához kötődő, stb. 

A későbbiekben általam bemutatott Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja a művészeti fesztiválok 

közzé tartozik, ami az emberek szabadidejének kulturált eltöltéséhez kapcsolódik. Több jellemző 

alapján lehet csoportosítani a fesztiválokat (Sulyok – Sziva, 2009). 

A fesztiválok időtartam szerint lehetnek egy-vagy több naposak, egy hetesek, de több hónapos 

fesztiválokról is beszélhetünk. A több naposak egy hétvégét vagy egy hosszú hétvégét felölelő 

rendezvények. A komolyzene Kaposfeszt egy hétig tart. Az Óbudai Nyár 86 napos, ami a teljes nyári 

szezont átöleli. Vonzáskörzet szerint beszélhetünk helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 

fesztiválokról. A helyi fesztiváloknak elsősorban az ott lakó közösség életében van szerepe, az 

összetartozás, a kötődés és a hagyományteremtés és megőrzés a fő cél. A regionális fesztiválok az 

adott régiót átfogó rendezvények. A Zemplén Fesztivál az Észak-magyarországi régiót behálózó 

kulturális találkozó. A nemzetközi fesztiválok látogatói között a helyi közönség mellett külföldről 

érkezők is jelentős számban megtalálhatóak. Az ilyen jellegű fesztiválok megrendezésének feltétele 

https://fesztivalszovetseg.hu/
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többek között a jó megközelíthetőség, a szálláshelyek színvonala és az országimázs. A nemzetközi 

fesztiválra példa a Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye.  

A fesztiválok megrendezésének gyakorisága szerint vannak egyszeri és periodikusan visszatérők. A 

dolgozatomban bemutatott Magyar Színházak Kisvárdai fesztiválja a periodikusan visszatérő 

fesztiválok közé tartozik. Szervezés szerint megkülönböztethetünk tisztán önkormányzati, 

rendezvényszervezők által lebonyolított, civil szervezetek által felkarolt vagy különféle egyesületek 

által vagy ezek kombinációjában megvalósított fesztiválokat. Fesztiválok csoportosítása történhet 

életgörbe szerint, akkor induló, érett és túlérett rendezvényekről beszélhetünk. Nem lehet könnyen 

meghatározni a fesztiválok életgörbéjét. Az induló fesztiváloknak törekedni kell arra, hogy újabb és 

újabb kulturális többletet adjanak, emeljék a rendezvény színvonalát és vendégmegtartó erejét. A 

megrendezési helyszínek száma szerint egy- és több helyszínes fesztiválokat lehet különböztetni. Az 

egy helyszínes rendezvények egy helyszínen kerülnek megrendezésre. A több helyszínes fesztiválok, 

mint a VIDOR Fesztivál, amely nem csak Nyíregyházán, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

számos kistelepülésére viszi el programjait. A fesztiválok lehetnek zárt-terűek, amelyeket zárt falak 

között rendeznek meg, példa rá a Magyar Mozgókép Fesztivál vagy nyílt-terűek, amelyeket szabad ég 

alatt tartanak, ilyen a Szegedi Szabadtéri Fesztivál.  

A nemzetközi irányzatokat tekintve a fesztiválok hazánkban is egyre népszerűbbek napjainkban. A 

fesztiválturizmus a fesztivál és a turizmus kölcsönhatása, ahol a kultúra és a szórakozás találkozik. A 

turizmus és a fesztiválok közötti kapcsolat kölcsönösen segítik egymást, mivel a növekvő fesztivál 

szám nagymértékben segíti a turizmus növekedését. A fesztiválok több esetben alkalmasak egy-egy 

turisztikai attrakció szerepének emelésére. Ha egy turista több napra érkezik a fesztiválra, akkor a 

szálláshelyen és a vendéglátóhelyeken is gazdasági értéket teremt. 

A fesztiválok a hazai kulturális életben nagy tömegeket vonzanak. A többféle helyszín más-más 

kínálatot jelent a látogatók számára. A fesztiválok gazdaságilag jó hatással vannak a turizmusra, 

erősítik az adott turisztikai desztinációk vonzerejét és segítik a turisztikai szezon meghosszabbítását. 

Benedek – Stark (2009) kutatása szerint a fesztiválturisták a legtöbbet költő látogatók közzé tartoznak 

a fesztiválokon.   

A fesztiválturizmus a turizmus egyik ágazata, amely összeköti a kultúrát és a szórakozást. A 

fesztiválhangulat nagy vonzerőt jelent és minden más zenei rendezvénytől megkülönbözeti 

(Jászberényi et al, 2017). 

Hazánkban több olyan fesztivál is létezik, amelyek a hazai turisták mellett külföldi résztvevőket is ide 

csalogatnak. Ilyen például: a Szegedi Szabadtéri Játékok (Magyarország legjelentősebb szabadtéri 

színházi fesztiválja) (I01), Tokaji Borfesztivál, a békéscsabai Csabai Kolbászfesztivál, stb. A magas 

színvonalú fesztiválok hozzájárulnak Magyarország és ezen belül a térség imázsához. A fesztiválok 

működését segíti a Magyar Fesztiválszövetség (továbbiakban MFSZ), ami egy érdekvédelmi civil 

szervezet. A magyar fesztiválok életében meghatározó, szabályozó és segítő szerepe van, ezért is 

tartjuk fontosnak bemutatni. 2002-ben alapított civil szervezet, amely aktív szerepet vállal a hazai és a 

határon túli magyar fesztiválok közötti információ cserében. A szövetség képviseli a Kárpát-

medencében lévő kulturális és turisztikai értékekre épülő rendezvényeket. Céljai között szerepel a 

szakmai segítség nyújtás a szövetség tagjainak, az érdekképviselet döntő és kormányzati szervek felé, 

a szakmai minőségbiztosítás, a hazai kapcsolatépítés és kapcsolattartás társ-szakmai és 

partnerszervezetekkel, az információbiztosítás, a szakmai találkozók, képzések, konferenciák 

szervezése, illetve a nemzetközi kapcsolatépítés és kapcsolattartás. 

1.2. A fesztiválok helyzete Magyarországon  

Európához hasonlóan Magyarországon is a fesztiválturizmus lett az idegenforgalom egyik húzó 

ágazata. Kora tavasztól késő őszig az ország minden részén kínálnak a szervezők kisebb-nagyobb 

fesztiválokat. A lakosság egyre nagyobb érdeklődést mutat a különböző témájú fesztiválok iránt 

érdeklődési körnek és korosztálynak megfelelően. Jelentőségük a helyi társadalomra és a gazdaságra 

gyakorolt hatásukban is elég nagy.  

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-os kulturális statisztikája szerint 3900 fesztivál volt 

Magyarországon, összesen 5 millió fő látogatóval. Ezek a rendezvények a statisztikai adatlap szerint 

„a közösségi rendezvényekből, népünnepélyek, falunapok vagy fesztiválok keretében megvalósuló” 

események voltak.  
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A fesztiválok piaci jellemzője, hogy folyamatosan megújulnak. A legrégibb fesztivál a Szegedi 

Szabadtéri játékok (első rendezvény 1931), melyet a Debreceni Virágkarnevál (első rendezvény 1966) 

követett. A két leghátrányosabb régió fesztiválok szempontjából Észak-Magyarország és Dél-

Dunántúl.  

A regisztrációra jelentkezett fesztiválok százalékos megoszlását az 1. ábra mutatja. 

 
1. ábra: A fesztiválok időszaka napos bontásban 

Figure 1: The festival period is broken down by day 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

A fesztiválok egytizede 10 napnál is tovább tart, melynél csúcstartó a szentendrei ART KAPITAL 51 

nappal, a Kőszegi Várszínház 62 nappal, valamint az Óbudai Nyár 86 nappal.  

2020-ban a COVID-19 koronavírus járvány súlyos gazdasági válságot okozott az egész világon. 

Hazánkban a járvány által leginkább sújtott szektorok közé tartozik a turizmus és a hozzá kötődő 

ágazatok, (a fesztiválok is). 2020. március második felében, miután a Magyar Kormány bejelentette a 

beltéri és kültéri fesztiválok, valamint a rendezvény létszám korlátozását szinte teljesen leállt a 

rendezvénypiac. A koronavírus járvány okozta válság miatt 2020-ban már a fesztiválok többségét nem 

lehetett megrendezni, elmaradt a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál is. A 

fesztiválokon 37 ezer ember közvetlenül, 370 ezren közvetve voltak foglalkoztatva, így ezeknek a 

munkavállalóknak a megélhetése is veszélybe került. A járulék-, bér-, és rezsitámogatás, valamint a 

belépőjegyek 5%-os áfa kulcsa nagy segítséget jelentett a szektornak (I02). 

2021-ben a kormány újabb enyhítéseket vezetett be, ennek részeként koncerteken, fesztiválokon 

védettségi igazolvánnyal részt lehetett venni. A sok bizonytalanság miatt 2021. évben nem került 

megrendezésre a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál sem. A debreceni Campus 

Fesztivált 2021. július 21-25. között megtartásra került, de csak magyar zenekarok léphettek fel. A 

nagyobb fesztiválok szervezői bizakodva szervezik a 2022-es fesztiválokat, egyeztetnek a fellépőkkel. 

2. Anyag és módszer 

2.1. Kutatási módszerek 

 

Szekunder kutatásunk során összegyűjtöttük a fesztiválokkal és turizmussal kapcsolatos 

információkat, amit szakértők gyűjtöttek és rendszereztek, így ezek tartalma megbízható. A szükséges 

adatok forrása a turizmussal és a fesztiválokkal kapcsolatos szakirodalom, oktatóanyagok, szaklapok, 

folyóiratok és internetes adatok. A primer kutatásunk során kérdőíves felmérést és mélyinterjút 

választottunk. A kérdőívet bárki kitölthette, attól függetlenül, hogy részt vett-e vagy nem a kutatásunk 

témájául szolgáló rendezvényen. A kérdőív 23 kérdést tartalmazott, ebből öt demográfiai, kettő 

Kisvárdán megrendezett fesztiválokra, tizenhat a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválokkal 

kapcsolatos kérdés volt. A kérdések egyik csoportja az előadások színvonalával, helyszínével, 

hangulatával, elégedettségével kapcsolatosak. A másik csoport a színházi fesztivál alatt meglátogatott 

turisztikai látványosságok megtekintésével és azok barátaiknak való ajánlására fókuszált. Kitért a 

kérdőív a fesztivál ideje alatt az előadásokon kívül tapasztalt hiányosságokra, pozitívumokra, igénybe 

vett vendéglátóhelyekre és szálláshelyekre. Az interjú alanyának kiválasztásakor azért esett a 

választásunk Nyakó Bélára, mivel a fesztivál igazgatója, aki 1994 óta szervezi és működteti a színházi 

fesztivált és aktív szerepet játszik a város kultúrális életében. Kötetlen beszélgetés során információt 

szereztünk a fesztivál létrejöttéről, céljáról, szervezéséről, lebonyolításáról, látogatottságáról és a 

kísérő rendezvényekről. Az igazgató adatokkal is szolgált a fesztivál anyagi helyzetéről és a város 
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vendéglátóegységére való határásól. A kapott információkat felhasználtuk a Magyar Színházak 

Kisvárdai Fesztiváljának határára turizmusban részében.  

2.2. Kisvárdai környék turisztikai kínálata régen és ma 

A Kisvárdai környéke az Észak-alföldi régióban, azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

helyezkedik el. Ezen régió jól elkülönítve található a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – 

Turizmus 2.0 turisztikai fejlesztési térségében. A térség jól megközelíthető a 4. számú közlekedési 

főúton és a Budapest-Záhony vasútvonalon. Kisvárda térségének jó az infrastruktuális háttere, 

könnyen és gyorsan ellehet jutni Kisvárdába. A Kisvárda környéke turizmus szempontjából nem 

tartozik Magyaroroszág legismertebb idegenforgalmi desztinációi közé, de rendelkezik számos 

turisztikai értékkel.  

A Tisza azon kívül, hogy a környék egyik kiemelkedő természeti értéke, a szabadidős turizmus 

színtere is. A dombrádi Tisza-parton található a környék legkedveltebb strandja és Szórakoztató 

Centruma is. A folyón utazó természetjárók és vízisport kedvelők pihenőhelye, a Nemzetközi Tisza-

túra útvonalának megállója. A Szórakoztató Centrumban egész nyáron szervezett élőkoncertek, 

rendezvények kellemes kikapcsolódást nyújtanak minden korosztály számára.  

A Rétközi-tó a Felső-Tisza vidék legnagyobb jelentőségű víztározója, a környéken élők kedvenc 

kiránduló helye. A tó Döge, Kékcse és Szabolcsveresmart között helyezkedik el. A Rétközi-tó közel 

400 hektáron fekvő ritka állat-és növényfajokat rejtő terület, természetvédelmi oltalom alatt áll. A 

horgászok által kedvelt terület, évente rendeznek Rétközi-tavi horgászversenyt. Impozáns erdei iskola 

és élményközpont, a Bucka-Lak teszi varázslatosabbá a Rétközi-tavat, ahová az év minden évszakában 

érkeznek látogatók.  

Kisvárda legfontosabb természeti értéke a termálvíz, ami az idegenforgalom egyik fő vonzereje. 1967-

ben termálvizes strandfürdő létesült, a vár közelsége miatt Várfürdő néven. A fürdő a felújítások, az 

átalakítások és a modernizálások után ma Aquacinema Wellness jelentős turisztikai attrakció.  

Kisvárdán található a Felső-Tiszántúl egyetlen megmaradt várépítménye, ami Kisvárda történelmi 

emlékei közül a legrégibb, a vár a XV. században épült. A vár 1990 óta a nemzeti örökség része, mint 

magyar építészet, történeti szempontból kiemelkedően fontos műemléke. A mostani felújítást a 

Nemzeti Kastély Program és a Nemzeti Várprogram keretében végzik.  

Kisvárda és környékének legjelentősebb épületei az 1900-as évek elején épült impozáns méretű 

Zsinagóga, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (1929), a tuzséri Lónyay-kastély, 

az anarcsi klasszicista stílusú udvarház (Czóbel-kúria és Kastélyparkja), az anarcsi és a tiszabezdédi 

református templom, a Cinemaaqua Film-és Natúrpark, illetve az UEFA III. kategóriájú Várkerti 

Stadion (2018).   

 

3. Eredmények 

3. 1. Kisvárda és környéke legjelentősebb rendezvényei és fesztiválok 

Kisvárdán a kultúra közvetítést a kulturális központ, a színház, a mozi, a könyvtár, a múzeum, a 

kiállító terem és számos kulturális feladatot ellátó egyesület biztosítja, illetve segíti. A város egész 

évben kínál színvonalas rendezvényeket és fesztiválokat minden korosztály számára. A jól szervezett 

nívós fesztiválok nagy vonzerőt jelentenek az ide látogató vendégeknek. Vannak olyan rendezvények, 

amelyek több évtizedes múltra tekintenek vissza, ezek gazdagítják és színesítik a térség turisztikai 

vonz erejét.  

A kisvárdai ingyenes Majális nagy sikernek örvend Kisvárda és környéke lakossága körében. A 

majálisra érkező vendégeket sütő/főző-verseny, számos gyermek szabadtéri játékok, koncertek, 

kulturális műsorok, kiállítások, bemutatók és vásári forgatag várja.  

A Rétközi Múzeum hagyományosan minden évben csatlakozik az Országos Múzeumok Éjszakája 

programhoz. Színes, választékos programokkal igyekeznek minden korosztály igényeit kielégíteni. 

Kiállítások, rajzversenyek, kézműves foglalkozások, táncház, helytörténet és a gasztronómia áll a 

középpontban. 
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Június hónapban megrendezett három napos LESZFESZT fesztivál több korosztály kedvence lett. A 

legjobb hazai és külföldi fellépők, szép környezetben a vár szomszédságában és több színpadon lépnek 

fel. Tömegeket vonzanak a városba, nem csak a környékről, hanem Szlovákiából, Romániából, illetve 

Kárpátaljáról. A fesztiválnak a szórakozás mellett turisztikai haszna is van, a 30 ezres látogató 

táborával a megye legnagyobb belépőjegyes rendezvénye. A helyi fogyasztás és a városban igénybe 

vett szálláshelyek és vendéglátói szolgálatatások többletbevételt jelentenek a vállalkozóknak és a 

városnak is.  

Június végén kerül megrendezésre a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, ami Kisvárda 

legnagyobb és legtöbb napon át tartó fesztiválja. A cikk elkészítéséhez egy interjút is készítettünk 

Nyakó Bélával, aki a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztivál igazgatója (egyben a Kisvárdai 

Várszínház és Művészetek Háza igazgatója is). Nyakó Béla 1994 óta a fesztivál igazgatója, így első 

kézből kaphattuk meg a választ a felmerülő kérdéseinkre.  

Nemzetközi Népművészeti Fesztivál és Népművészeti kiállítás egyidőben kerül megrendezésre a 

városban. A Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépnek a hazai és a határon túli hagyományőrző 

művészeti csoportok, énekkarok, népzenei -és néptáncegyüttesek. A fesztivál célja a kulturális értékek 

megismertetése és ápolása.  

A Kisvárdai Jótékony Nőegylet hagyományteremtő szándékkal rendezi meg július végén a Kisvárdai 

Anna Bált. A klasszikus Anna-bál emelkedett hangulatát idézi a meseszép ruhába öltözött lányok és az 

őket kísérő szintén elegáns báli ruhába öltözött több mint száz fős kíséret. A bál célja a szépségverseny 

megrendezése mellett a társasági, a közösségi élet élénkítése és jótékonysági adománygyűjtés.  

Augusztus 20.-án Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából városi ünnepi műsor van és új 

kenyér szentelésre kerül sor. Az ünnepi műsorban hazai és határon túli művészek is fellépnek. 

Megrendezik a Szabadtéri Bográcsos főzőversenyt (I03).  

A néphagyományokat követve november elején szórakoztató családi rendezvény a Márton-napi 

Libaságok. Játékos programokkal, sztárvendégekkel és libából készült ételekkel várják a vendégeket a 

Művészetek Háza parkjában. Néptánc bemutató, táncház és házibuli gondoskodik a vendégek jó 

kedvéről. A helyi amatőr művészeti csoportokon kívül a környék, illetve határon túli fellépők 

színesítik a programot (I04). 

Az év utolsó rendezvénye a Városháza előtt felállított adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása 

Kisvárda Város Önkormányzata és a kisvárdai történelmi egyházak közreműködésével. A 

gyertyagyújtás kulturális műsorokkal és egyházi köszöntőkkel, áldásokkal kísért rendezvény, ami a 

szeretetünnepére hangolja a résztvevőket (I05). 

2.4. A rendezvények és fesztiválok bemutatása a kisvárdai térségben 

Kisvárda és környékén a rendezvények főbb típusai a falunapok, amelyeket egyes helyeken 

kibővítenek gasztronómiai jellegű vagy mezőgazdasággal kapcsolatos fesztiválokkal. A falunapokon 

elsősorban helyi és környékbeli lakosok vesznek részt. 

Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Hagyományőrző Fesztivált a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár 

Bizottsága felvette nemzeti értékek közé. A fesztivál célja a hagyományok bemutatása és ápolása. A 

határon túli testvér települések képviseletében megjelent vendégek aktívan bekapcsolódnak a 

programsorozatba. A szombati napon kezdődik az igazi hagyományőrző lakodalom, melyen a népi 

jellegzetességeké a főszerep (a jegyingvitel, a leánykikérés, a menyasszonypogácsa, a híres ajaki 

lakodalmas töltöttkáposzta, stb.). A lakodalom vendégei népviseletben jelennek meg az ifjúpárral az 

élen eljátszák a lakodalmi ceremóniát. Három alkalommal a színpadon ténylegesen házasságot kötő 

fiatal pár lakodalma tette még vonzóbbá a fesztivált. A népviseletbe öltözött násznép a testvér 

települések szintén népviseletben öltözött csoportjaival kiegészülve bejárják a város utcáit. A 

vendégek néptánc csoportjai színvonalas műsort adnak néphagyományaikból. A főzőcsoportok 

hagyományos lakodalmas ételeit és táj jellegű gasztronómiai különlegességeit kóstolhatják meg az oda 

látogatók (I06). 

A következő jellegzetes rendezvény az Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztivál. Az egy napos 

rendezvény a helyi farsangi szokások ápolásán keresztül a közösség erősítését tűzi ki célul. A fesztivál 

célcsoportja azok az emberek, akik szeretik a népihagyományoknak megfelelően elkészített 

disznótoros finomságokat, hurkát, kolbászt és a toroskáposztát. A résztvevők jelen lehetnek a 

disznóvágás folyamatában is. A rendezvényen bemutatkoznak Ajak város testvér településeinek 
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csapatai is, a saját hagyományos disznótoros ételeikkel. A gasztronómiai ínyencségek mellett ismert és 

kedvelt énekesek és zenekarok gondoskodnak az idelátogató vendégek szórakozásáról.  

Egyre több látogatót vonz a Dombrádon több mint 10 éve megrendezett Csülkös Nap. A népszerű 

főzőversenyen a csapatok saját recept alapján készült ételeikkel várják a zsűri döntését és a vendégek 

véleményét. Szórakoztató programok, ismert és helyi zenészek gondoskodnak a fantasztikus 

hangulatról. A rendezvényen a helyi lakosokon kívül a környék településiről is érkeznek szép számmal 

vendégek (I07). 

A községben nagy hagyománya van a burgonya termesztésnek, ennek jegyében kerül sor a Dögei 

Hagyományőrző Krumplifesztiválnak. Zenésébresztő, kispályás labdarugó verseny, könnyűzenei 

műsorok és amatőr együttesek teszik hangulatossá a napot. A főzőverseny alapanyaga a burgonya, a 

helyi és környező települések főzőcsapatai készítik el burgonyás ételeiket. Kiegészítő programokkal a 

legfiatalabbaknak nyújtanak szórakozást: ugrálóvár, trambulin, kézművesfoglalkozások, arcfestés. 

Dögében kerül megrendezésre a Szabolcsi Lovasfesztivál a helyi AMEKO Lovascentrum 

szervezésében. A hagyományos lovas bemutatókon kívül könnyűzenei fellépők és gyermekprogramok 

várják az érdeklődőket.  

2.5. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának hatása Kisvárdára turizmusára  

Több, mint 30 éves a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja a határon innen és túl működő magyar 

nyelvű színtársulatok találkozója. A resztvevők Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, a 

Partiumból és Magyarországról érkeznek.   

A fesztivál évente ismétlődően szinte mindig ugyanabban az időpontban 2002-től június végén kerül 

megrendezésre (a pandémiás helyzet miatt kivételesen 2020-ban augusztus 21-29. között lett 

megtartva). A színház fesztivál kedvelőinek a művészek 9 napon keresztül kínálnak színvonalas 

színházi előadásokat. A június végi időpont meglátásunk szerint jó, mert még nem kezdődik el a 

nyaralási főszezon, így többen részt tudnak venni a rendezvényeken.  

A fesztivál helyszínei az évek során változtak, stílusban egymástól eltérőek voltak. A fesztiválprogram 

összeállításakor az egyik főszempont a játszóhelyek adottságai és az előadások stílusának 

összehangolása. A másik fő szempont, hogy a nagyközönségnek igényes, kulturált programot és játszó 

helyet kínáljanak. Az színházi előadások helyszíne mellett fontos feladat a kisérő programok tereinek 

kiválasztása. A Coffee Tea area, a Konferencia Központ és a Főtéri Színpad (sétáló utca) ideálisak a 

közönség és az előadók találkozójára.  

A színházi fesztivál szervezését kezdetektől napjainkig a művelődési központ végzi, amelynek a 

jelenlegi neve Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza. Ennek igazgatója 1994-től Nyakó Béla, aki 

egyben a fesztivál igazgatója. Az igazgató 8 fő állású dolgozó segítségével végzi a színházi fesztivál 

profi szervezését. Fő segítőjük egy 25-35 fős helyi összeszokott csapat, akik megbízási szerződés 

alapján több éve végzik ezt a munkát. Ebből adódóan a fesztivál rendezése nem teremt új 

munkahelyet, nem csökkenti a munkanélküliségét a városban és környékén.  

A fesztivál szervezése hónapokkal a fesztivál előtt megkezdődik, tart a fesztivál alatt és a befejezése 

után is. A szervező csapat feladata nagyon sokrétű, jegyértékesítés, jegyfoglalás, videók és fotók 

készítése, a színtársulatok, a nézők és a helyszínekkel kapcsolatos teendők végzése. Minden 

színtársulathoz van egy kijelölt szervező, aki gondoskodik a társulat tagjainak szállításáról, 

elszállásolásáról, illetve étkeztetésének megszervezéséről. Minden helyszínhez tartozik egy szervező, 

aki felelős az ott folyó munkáért. Mivel az előadások három helyszínen történnek nagy feladat hárul a 

technikát működtető szervezőkre. Előadásokra megfelelő és problémamentes fény és hangtechnika 

szállítása, beszerelése és üzemeltetése nagyfokú összehangolt munkát igényel. A szervezők munkáját 

nyári diákmunkások és közösségi szolgálatot végző diákok segítik. A fesztivál szervezésében 

önkéntesek nem vesznek részt több éve.  

A határon túli színházak a fesztiválra ajánlanak fel előadásokat és a válogató csapat ezekből hív meg 

előadásokat. A színházi fesztiválra minden határon túli magyar nyelvű színházból hívnak előadásokat, 

a szervezők arra törekednek, hogy a színházi évadban bemutatott legjobb előadások vegyenek részt a 

fesztiválon. A színházi fesztivál programjában kerülő előadásokat 2016 és 2020 között Balogh Tibor 

dramaturg, színikritikus a fesztivál művészeti tanácsadója válogatta. A kiválasztás során igyekeznek 

olyan előadásokat meghívni, amelyek méltón képviselik az adott színtársulatot, a szereplők 

kiemelkedő színészi alakítást nyújtanak. A választáskor gondolnak a közönségre, nem csak a szakmára 
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és a zsűrire.  A közönség elégedettsége szórakoztatása és kulturális színházi élményben való 

részesítése az egyik fő céljuk. Az előadások kiválasztásánál figyelembe kell venni a fesztivál 

helyszíneinek feltételeit: a színpad méretet, a színpad technikát és az akusztikát, mert ezek erősen 

korlátozzák a válogatást. A színházi fesztiválon versenyelőadások és versenyen kívüli produkciók 

szerepelnek. A versenyelőadásokon az alkotói igények érvényesülése a fő szempont, míg a versenyen 

kívüli előadások közönségbarát produkciók a versenyben résztvevő előadásokat színházi 

szakemberekből, színművészekből, kritikusokból álló 5 tagú zsűri értékeli és a különböző 

kategóriákban ítéli oda az értékes díjakat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 

Államtitkárság 2016-2019 között minden éveben 1 400 000 Ft-ot különített el a fesztivál díjaira. A 

színházi előadások mellett kísérő programok színesítik a fesztivált (fotókiállítás a fesztivál 

előadásairól, eseményeiről, díszleteiről, illetve jelmeztervekről, könyvbemutatók, szakmai klubok, 

workshopok és könnyűzenei koncertek).  

Az 1. táblázatban feltűntetett adatok alapján a vizsgált években csökkent a résztvevő társulatok száma 

és ezzel együtt a társulati tagok száma is. Az adatok azt mutatják, hogy szükség van változtatásra a 

fesztivál szervezésével kapcsolatban. 

 
1. táblázat: A résztvevő társulatok és társulati tagok száma 2016-2020 között 

Table 1: Number of participating companies and association members between 2016-2020 

Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020 

Társulatok száma (db) 25 26 23 20 20 

Ebből határon túli társulatok száma (db) 18 18 15 17 16 

Társulati tagok száma (fő) 750 576 680 404 458 
Forrás: Saját szerkesztés Nyakó Béla fesztiváligazgató interjúja alapján 

A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza saját költségvetéséből gondoskodik a társulatok 

szállításáról, elszállásolásáról, étkeztetéséről, napidíjról, strand belépőkről és különböző turisztikai 

programokról. 2019-ben a színházi társulatok 733 vendégéjszakát töltöttek a városban, ebből 429 

éjszakát kereskedelmi szálláshelyeken (Bástya Panzió, Paris Bull Hotel, Rózsakő Panzió, Várda Sport 

Hotel) és 304 éjszakát a Bessenyei György Kollégiumban. 2020-ban a társulati tagok 763 

vendégéjszakát töltöttek Kisvárdán ebből 574 éjszakát kereskedelmi szálláshelyen (Paris Bull Hotel, 

Várda Sport Hotel) és 189 éjszakát a Bessenyei György Kollégiumban. A 2 év adataiból jól látszik, 

hogy a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma nőtt, ezzel szemben a 

kollégiumban eltöltötteké csökkent. A szervezők inkább a kereskedelmi szálláshelyeket részesítették 

előnyben a vendégek kényelmesebb elhelyezése érdekében. Az 1918-ban átadott Várda Sport Hotel 

lehetővé teszi a fesztivál fellépőinek magas színvonalon való elhelyezését, így kevesebb kollégiumi 

szálláshelyre van szükség. 2019-ben Kisvárda éttermeiben 984 adag ételt, 2020-ban 941 adag ételt 

biztosítottak a társulati tagok étkeztetésére. 

A színházi előadások fizetett belépőjegyesek, a jegyek vásárlásakor készpénzes és kártyás fizetésre is 

van lehetőség. Egy előadásra a jegyárak egységesek, nincs sem diák, sem nyugdíjas kedvezmény, 

viszont egy-egy előadás más jegyárral látogatható. 

 
2. táblázat: A jegyárak alakulása 2016 és 2020 között 

Table 2: Development of ticket prices between 2016 and 2020 

Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020 

1000 Ft  X    X 

1500 Ft X X X X X 

2000 Ft  X X X  

2500 Ft X X X X X 

3000 Ft  X X X  

3500 Ft  X    

4000 Ft    X X  
Forrás: Saját szerkesztés Nyakó Béla fesztiváligazgató interjújából  

2017, 2018, 2019-ben évben a több fajta és magasabb jegyárak alkalmazása nem volt szerencsés, 

mivel 2017-ben már tapasztalható volt, hogy a fizetős látogatók száma és ezzel együtt a jegybevétel is 
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csökkent. (3. táblázat). Ennek ellenére a további két évben még magasabb jegyárat is bevezettek. A 2. 

táblázatból jól látszik, hogy 2020-ban rendezett fesztiválon a 2016-os évi jegyárakat alkalmazták, 

hogy a vírus okozta különleges helyzetben minél több néző eljuthasson az előadásokra. A fizetett 

látogatók és a bruttó jegybevételt a 3. táblázatba mutatom be.  

 
3. táblázat: A fizetett látogatószám és bruttó jegybevétel 2016-2020 között 

Table 3: The number of paid visitors and gross ticket revenue between 2016-2020 

Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020 

fizetett látogató száma 3 332 fő 2 583 fő 3 149 fő 2 991 fő 2 124 fő 

bruttó jegybevétel (Ft) 5 710 000 4 739 000 5 823 500 8 867 500 3 840 500  
Forrás: Saját szerkesztés Nyakó Béla fesztiváligazgató interjújából  

A látogatók számában kisebb visszaesés, majd növekedés után 2018-tól kezdve erős csökkenés 

következett be. 2020-ban a bázis évhez képest 36,3%-os volt a csökkenés, ami jelentősnek mondható. 

A látogatószámot befolyásoló egyik tényező a kínált program és az arról való széles körű tájékoztatás. 

A másik tényező lehet az emberek fizetőképes keresletének visszaesése. A fizetett látogatók mellett a 

fesztiváligazgató elmondta, hogy évente átlag 1000 VIP Passal rendelkező nézővel számolnak 

(meghívott szakemberek, társulati vezetők, társulati tagok, stb.).  

A 3. táblázatból kitűnik, hogy 2020-ban a fizetett látogatók száma mellett a jegybevétel is csökkent az 

előző évekhez viszonyítva. 2020-ban a jegybevétel a 2019-es év 43%-a lett. A csökkenések oka lehet 

az eltérő augusztus végi időpont, egyrészt az emberek még ebben az időben nyaralnak, másrészt 

ilyenkor az iskola kezdés megterheli a gyermekeket nevelő családok pénztárcáját. A különböző kísérő 

rendezvények látogatása ingyenes, ebben az esetben a látogatók számáról csak hozzávetőleges adatot 

kaptunk. A könnyűzenei műsorok látogatóinak száma egy szezonban a 2000 főt is meghaladja. A 

hazai színházlátogatók mellett Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából is érkeznek vendégek, 

számukról pontos adatot nem tudnak a szervezők. A jegyeket telefonon vagy a vendég színház tagjai 

segítségével vásárolják meg (elsősorban azokra az előadásokra érkeznek, amelyeken a hazájuk 

színháztársulatai lépnek fel).  

 

2.6. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján készített kérdőív kielemzése 

Az online kérdőívet 610 fő töltötte ki. A kérdések között szerepeltek egy vagy többválaszos kérdés, 

kifejtős kérdés, feleletválasztós, párosító kérdés.  

A megkérdezettek válaszai alapján látható, hogy a válaszadók 95%-a járt már fesztiválon, csupán 5%-

a maradt távol a rendezvényektől. A megkérdezettek igénylik az ilyen típusú kikapcsolódási 

lehetőségeket és részt vesznek rajta. A kisvárdai fesztiválón részt vett megkérdezettek 77%-a évente 1-

3 alkalommal vesz részt Kisvárdán fesztiválokon. Ezt a részvételt kevésnek tartjuk, mivel Kisvárdán 

számtalan fesztivált rendeznek évente és tapasztalataink szerint a fesztiválok látogatása ingyenes. 

A részvételi alkalmakat összevetettük a résztvevők legmagasabb végzettségével is. A belső körgyűrű 

az 1-3 alkalommal, a középső körgyűrű a 4-6 alkalommal, a külső körgyűrű pedig a 6 alkalom feletti 

résztvevőket ábrázolja (2. ábra).  
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2. ábra: A kisvárdai fesztiválokra való látogatások alkalmai és az iskolai végzettség megoszlása 

Figure 2: Occasions of visits to festivals in Kisvárda and the distribution of educational attainment 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves kutatás alapján  

 

Megállapítható, hogy az érettségivel és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők vannak 

többségben mind a három részvételi csoportban. Az általános iskolai végzettséggel és szakmunkás 

képzővel rendelkezők nagyon kevés százalékban szerepelnek a látogatási csoportokban.  

Azon válaszadók, akik nem vettek részt még kisvárdai fesztiválon, ott megkérdeztük azt is, hogy mi az 

oka a távolmaradásnak. Itt a kitöltők nagy része okként az anyagi nehézségeket jelölte meg.    

Azok a válaszadók, akiknél az egy főre eső jövedelem 50 ezer Ft alatt volt azok a távol maradás 

okaként 100%-ban az egyéb okot jelöltek meg. Véleményünk szerint ez azt jelentheti, hogy szeretik a 

színházat és hallottak is a kisvárdai színházi fesztiválról, csak anyagilag nem engedhetik meg, hogy 

ellátogassanak a fesztiválra.  

Nagyon meglepő volt, hogy a 200 ezer Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel rendelkezők többsége, 

67%-a azt jelölte meg, hogy nem hallott a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról, 33%-a pedig az 

egyéb okot jelölte meg. Azok a válaszadók, akik „nem hallottam róla” választ adták, véleményem 

szerint nem követik figyelemmel napjaink különböző hírforrásait, ugyanis a színházi fesztivál rendezői 

nagy figyelmet fordítanak a marketing ezközök alkalmazására, igyekeznek minél szélesebb tömeghez 

eljuttatni a fesztivál hírét. Az egyéb ok megjelölése pedig jelentheti azt is jelentheti, hogy az anyagi 

javak megszerzése vagy más jellegű szabadidő elöltése (sport, utazás stb.) fontosabb számukra. Az 50-

100 ezer Ft és a 100-200 ezer Ft közötti egy főre jutó jövedelműek esetén mind a három távolmaradási 

ok szerepelt. Nagyobb százalékban 50%-ban és 62%-ban az egyéb okot jelölték meg.  

A válaszadók 52%-a néhány alkalommal, 23%-a rendszeresen látogatja a színházi fesztivált. A 

válaszokból nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az emberek érdeklődnek a színházi fesztiválok iránt, 

igénylik az ilyen típusú kulturális kikapcsolódási formát. Az igennel válaszolók esetén rákérdeztünk 

arra is, hogy kivel látogatták a színházi előadásokat (3. ábra). 

3. ábra: A színházlátogatók megoszlása látogatásuk gyakorisága és látogatásuk társai szerint 

Figure 3: Distribution of theater visitors by frequency of their visit and peers 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves kutatás alapján 

 

A megkérdezettek válaszai alapján megállapítható, hogy a nem rendszeres színházlátogatók jobban 

szeretnek társasággal részt venni az előadásokon.  
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A fesztiválra érkezés esetén a lakóhely megjelölésénél 4 válasz lehetőséget adtunk meg (4. ábra), a 

megnézett előadások számát a válaszadók írták be. A saját válasz alapján a legkevesebb az egy 

előadás, a legtöbb 12 előadás megtekintése volt egy szezonban. Megállapítható, hogy a kitöltők között 

nem volt olyan látogató, aki minden színházi előadást megnézett volna, ami szezononként 20-25 

előadás (lehetőség sem lett volna minden előadás megnézésre, mert egy időben több helyen is tartottak 

előadásokat). 
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4. ábra: A színházlátogatók megoszlása lakóhely és az egy szezonban megnézett előadások száma szerint 

Figure 4: Distribution of theater visitors by place of residence and number of performances watched in one 

season  

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves kutatás alapján  

 

A fesztiválon látott produkciók értékelését a kitöltők legmagasabb iskolai végzettségével vetettük 

össze, mivel ez véleményünk szerint megfelelő mutatóként jellemezheti a fesztivál előadásokat. A 

megadott 5 választási elégedettségi lehetőség közül egyet jelölhettek meg a kitöltők. A kitöltők 

legmagasabb iskolai végezettségének kérdezéskor négy válasz lehetőséget adtam meg: általános 

iskola, szakmunkás képző, érettségi és főiskola/egyetem, az eredményt az 5. ábra mutatja.  

 
5. ábra: A legmagasabb iskolai végzettség megoszlása a színházi produkciók színvonalának elégedettségével 

Figure 5: Distribution of the highest educational attainment with the satisfaction of the quality of theatrical 

productions 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves kutatás alapján  

 

A teljes mértékben elégedett látogatók között legtöbben a szakmunkás képzőt végzettek voltak, utána 

következtek a diplomások, majd az érettségivel rendelkezők és az általános iskolát végzettek. 

Többnyire elégedett válaszadók között legtöbben az általános iskolát, főiskolát/egyetemet, majd az 
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érettségivel rendelkezők és a szakmunkás képzőt végzők következtek. A színházi produkciók 

színvonalának elégedettségénél nem tartom meghatározónak azoknak az arányát, akik a megfelelt, 

illetve egyáltalán nem tetszett választ jelölték meg, mert ez igen kevés százalékot jelent. A kevésbé 

elégedett véleményt egyetlen egy kitöltő sem jelölte meg. Az elégedettség mértéke és az iskolai 

végzettség közti kapcsolat azt mutatja, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségűek is találtak számukra 

olyan színházi produkciókat, amelyek látogatása elégedettséget jelentett számukra. A Magyar 

Színházak Kisvárdai Fesztiváljának szervezői a fesztivál program összeállításakor igyekeznek a 

különböző iskolai végzettséggel rendelkezők igényeit kielégíteni.  
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6. ábra: A vendéglátóegységek látogatottsága és nemek szerinti megoszlása 

Figure 6: Attendance and gender distribution of catering units 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves kutatás alapján  

 

A turizmus szerepének vizsgálatához áttekintettük, hogy milyen vendéglátó egységeket látogatnak 

meg egy fesztivál esetén a megkérdezettek (több választ lehetett megjelölni) (6. ábra). A több válasz 

megjelöléséből adódóan 16 különböző válaszcsoportot kaptunk (csoportok között volt 1, 2, 3 és 4 

elemű csoport). A válaszadók közül voltak, akik egy, kettő, három és négy vendéglátóhelyet is 

felkerestek a fesztivál alatt, de volt egy olyan csoport, amely egyiket sem látogatta meg. A 

vendéglátóhelyek látogatása és a nemek szerinti megoszlás a 6. ábra szemléleti.  

A nemek arányvizsgálata esetén látható, hogy minden vendéglátó egység esetén a nők mutatnak 

vezető arányt. A nők aránya a kávézó és a cukrászda esetén kimagasló volt.  

A megkérdezettek a fesztivál ideje alatt természetesen egyéb turisztikai attrakciókat is meglátogattak. 

Az erre költött összeg a megkérdezettek több mint felénél 50-60 ezer Ft volt, mely elég magasnak 

tekinthető egy főre levetítve.  

 

Következtetések, javaslatok  

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja Kisvárda és környékének legnagyobb vonz erejének 

tekinthető. 9 napig tart és többszáz magyar és külföldi vendég (előadóművészek, színházi 

szakemberek, színházlátogatók) fordul meg a városban. A színházi fesztivál színvonalas színházi 

előadásaival, egyedi, hangulatos helyszíneivel kiemelt szerepet tölt be a város életében. A színházi 

program olyan nagyszerű élményt nyújt, ami miatt az emberek több szezonban is meglátogatják a 

fesztivált. A kutatás alapján érdemes lenne a szervezőknek kevesebb típusú és alacsonyabb jegyárak 

alkalmazásán elgondolkozni (kedvezményes bérletvásárlási lehetőség, diákoknak csoportos 

kedvezményes jegy).  
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Kisvárda és közvetlen közelében számos turisztikai attrakció fellelhető A Magyar Színházak Kisvárdai 

Fesztiválja Kisvárda és a térség legnagyobb vonz erejének tekinthető. 9 napig tart és többszáz magyar 

és külföldi vendég (előadóművészek, színházi szakemberek, színházlátogatók) fordulnak meg a 

városban. A színházi fesztivál színvonalas színházi előadásaival, egyedi, hangulatos helyszíneivel 

kiemelt szerepet tölt be a város életében. A színházi program olyan nagyszerű élményt nyújt, ami miatt 

az emberek több szezonban is meglátogatják a fesztivált. A kérdőíves felmérés bizonyítja, hogy a 

válaszadók 23%-a rendszeresen, 52%-a néhány alkalommal járt már a fesztiválon, tehát 75%-a 

visszajáró vendég. Ez az eredmény sikerként könyvelhető el. A kutatásom szerint az utóbbi években 

csökkent a fizetett nézőszám és a jegybevétel is. Érdemes lenne a szervezőknek kevesebb típusú és 

alacsonyabb jegyárak alkalmazásán elgondolkozni. Kedvezményes bérlet vásárlási lehetőség, illetve 

diákoknak csoportos kedvezményes jegybevezetését javasolnám.  

A színházi fesztivál programsorozatához egy céges főtámogató megnyerése fontos cél lenne, ez a 

szponzor anyagilag biztos alapot jelentene a szervezőknek. Olyan vállalkozásra lenne szükség, 

amelynek fontos Kisvárda jó híre és a város fejlesztésében is érdekelt. A lehetőség adott, mert a 

városban működnek országosan és nemzetközileg is ismert cégek. A vállalkozások dolgozói 

Kisvárdán és környékén élnek, így egyúttal támogathatnák munkavállalóik szabadidejének kulturált 

eltöltését is.  

Kisvárda hangulatos kisváros, ahol egyszerre van jelen a hagyomány és a modernizáció. Egyik 

javaslatom Kisvárda turisztikai látványosságainak jobb megismerésére, hogy a fesztivál ideje alatt a 

városközpontban délutánonként idegenvezetéssel séta induljon, amely során az idegenvezető mesél 

Kisvárda történelméről, főbb nevezetességeiről. Hasznosnak tartanám egy városnéző kisvonat 

üzemeltetését, szinten a fesztivál ideje alatt. A kisvonat a városnéző körútján megismerhetik a 

látogatók Kisvárda nevezetességeit, legnépszerűbb helyeit, ezek történeteit az idegenvezető 

segítségével. Nemcsak az idelátogatók, hanem a Kisvárdai lakosok részére is olyan élményt és 

ismeretszerzést jelenthet, amiről talán eddig nem volt tudomásuk. A fesztivál jó hangulatát, élményeit 

szükséges lenne népszerűsíteni a fiatalok körében, hogy minél többen látogassák a színházi előadások. 

A leírt javaslataimat saját és a megkérdezettek véleménye alapján fogalmaztam meg.  

A színházi fesztivál programsorozatához egy céges főtámogató megnyerése fontos cél lenne, ez a 

szponzor anyagilag biztos alapot jelentene a szervezőknek. Olyan vállalkozásra lenne szükség, 

amelynek fontos Kisvárda jó híre és a város fejlesztésében is érdekelt. A vállalkozások dolgozói 

Kisvárdán és környékén élnek, így egyúttal támogathatnák munkavállalóik szabadidejének kulturált 

eltöltését is.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Arra kerestem a választ, hogy Kisvárda és térségében a fesztiválok milyen hatással vannak a 

turizmusra. Különösen arra voltam kíváncsi, hogy az 1989 óta minden évben megrendezett Magyar 

Színházak Kisvárdai Fesztiválja mennyiben járul hozza a város turizmusának fejlődéséhez. A 

szakirodalom első részében áttekintettem a magyarországi fesztiálturizmust, a fesztivál több 

definícióját és összevetettem a turizmus és a fesztivál kapcsolatát. Igyekeztem több szempontból 

vizsgálni a fesztiválokat. Kutattam a magyarországi fesztiválok helyzetét, figyelemmel kísértem a 

COVID-19 koronavírus hatását is. Kisvárda és környezetének turisztikai kínálatát mutattam be.  

Kisvárdában sok olyan turisztikai attrakció megtalálható amiért érdemes ide ellátogatni és a vendég 

pozitív élménnyel távozhat. A történelmi régi épületek a hagyományokat, a gyökereket jelentik a város 

életében, az új építésű modern épületek a fejlődést és a haladást jelképezik. A szekunder kutatás 

mellett végeztem primer kutatásokat. Feldolgoztam a kérdőívek válaszait, amelyek alapján 

összefüggéseket állapítottam meg, következtetéseket vontam le. Kutatásom során tapasztaltam, hogy a 

színházi fesztivál esetében az utolsó években csökkent a látogatottság. A fesztivál iránti érdeklődés 

hanyatlása a későbbiekben komoly gondot okozhat. 
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Absztrakt. 

A kutatás során a hazai aprófalvak néhány jellemző vonását ismertetem. A szakirodalmi áttekintés 

alapján már hazánkban is mintegy fél évszázada vizsgálat tárgya a különböző lakosságszámú 

települések összehasonlító elemzése. Az 1970-es évektől kezdve születtek jogszabályok a területi 

különbségek mérséklésére. Az állami szándék ellenére azonban tovább növekedtek az egyes térségek és 

településcsoportok közötti differenciák. Ez megmutatkozik abban is, hogy a jelenleg hatályos 

fejlesztéspolitikai jogszabály – a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet – alapján is a kistelepülések az 

átlagnál nagyobb eséllyel találhatók hátrányos helyzetű járásokban. Vizsgálatom célja, hogy 

statisztikai adatok elemzésével, valamint egy saját kérdőíves felmérés eredményének ismertetésével – 

néhány aspektusból – felvázoljam a félezer fő alatti lakosságszámú községek helyzetét. E községek 

adják a hazai településállomány több mint harmadát, miközben népességük viszont csak az országos 

2,9%-a. Az elemzés során elsősorban a demográfiai folyamatokra, valamint a kommunális 

infrastruktúra kiépítettségére helyezem a hangsúlyt. Ezen fejlesztések (szennyvízhálózat, vezetékes 

gázellátás) jelentősen javíthatták a kistelepüléseken lakók életminőségét. Mindezen beruházások 

ellenére, a munkahelyek hiánya miatt jelentős az elvándorlás, aminek következtében a helyi 

társadalom elöregedése tovább folytatódik. A települések régiós beágyazottságának jelentőségét 

mutatja, hogy míg Veszprém, Vas és Zala kistelepüléseinek helyzete viszonylag kedvezőnek mondható, 

Baranya, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén aprófalvai szinte minden mutató vonatkozásában 

hátrányos helyzetűnek tekinthetők. 

Kulcsszavak: Vidéki térségek, infrastruktúra, demográfia 

Abstract. 

The aim of the study is to describe some characteristic features of Hungarian small villages. Based on 

a literature review, the topic of a comparative analysis of settlements with different populations has 

been the subject of research in Hungary for about half a century. Laws had been enacted since the 

1970s to reduce the spatial differences. However, despite the national's intention, the differences 

between the individual regions and settlement groups continued to increase. This is also reflected in 

the fact that under the current development policy legislation – Government Decree 290/2014. (XI. 

26.) – small villages have a higher than average chance of being included in disadvantaged districts. 

The aim of my study is to outline the situation of municipalities with a population of less than half a 

thousand people by analyzing statistical data and presenting the results of my own questionnaire 
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survey. These municipalities make up more than a third of the Hungarian settlements population, 

while their population just only 2.2% of the national population. In the course of the analysis, I focus 

primarily on demographic processes and the development of communal infrastructure. These 

developments (sewage network, pipeline gas supply) could highly improve the quality of life of the 

inhabitants of small settlements. Despite all these investments, emigration is significant due to the lack 

of jobs, as a result of which the aging of local society continues. The importance of the regional 

embeddedness of the settlements is shown by the fact that while the situation of the small settlements of 

Veszprém, Vas and Zala county can be said to be relatively favorable, the small villages of Baranya, 

Somogy and Borsod-Abaúj-Zemplén can be considered disadvantaged in almost all indicators. 

Keywords: Rural areas, Infrastructure, Demography 

JEL Kód: J10, O18, R58 

Bevezetés, témafelvetés 

Elemzésemben a hazai kistelepülések ezredforduló utáni fejlődési képét vázolom fel, különös 

hangsúllyal a demográfiai és az infrastrukturális viszonyok ismertetésére. Elemzésemben az 500 fő 

alatti aprófalvak helyzetét vizsgálom a KSH adatai és egy széleskörű saját felmérés eredményei 

alapján. Tanulmányomban a hivatalos statisztikai adatok továbbelemzésével és a polgármesterek 

körében végzett felméréssel világítok rá e településcsoport relatív elmaradottságára.  

Szakirodalmi áttekintés alapján már az eddigiek során is számos publikáció született, mely az egyes 

térségek közötti területi különbségeket mutatja be, de úgy vélem egy kiválasztott településcsoport 

helyzetének többoldalú bemutatása hozzájárulhat a leszakadó térségek helyzetének pontosabb 

megismeréséhez.  

1. Szakirodalmi áttekintés 

Szakirodalmi áttekintésemben először a kistelepülések körét definiálom, majd a későbbiekben a 

területi egyenlőtlenségek hazai vizsgálatának történetét vázolom fel. 

A vizsgálat alapját képező félezer főt meg nem haladó lakosságszámú helységek településföldrajzi 

besorolás szerint az aprófalvak csoportját alkotják (esetenként ezen belül megkülönböztetve a 200 fő 

alatti törpefalvakat). Általában nem rendelkeznek központi funkciókkal, intézményhálózatuk fejletlen, 

kommunális és infrastrukturális ellátottságuk színvonala elmarad a nagyobb településekétől (Kovács, 

2015; Kőszegfalvi – Tóth, 2002; Térport, 2021). 

Magyarországon az 1970-es években kezdődött az egyes térségek területfejlesztési irányzatú átfogó 

tudományos vizsgálata a Központi Statisztikai Hivatalban az Országos Tervhivatal közreműködésével. 

A vizsgálatokat elindító jogszabályok között kiemelkedő jelentőségű az 1971-ben kormányhatározat 

(1007/1971 III. 16.) formájában elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK). 

Elindult a kutatómunka, hogy az adatokkal alátámasztott döntések révén megvalósulhasson: „a 

lakosság életkörülményeiben, infrastrukturális ellátásában meglévő területi különbségek, a különböző 

szintű települések, illetve településkategóriák népessége életkörülményei differenciáltságának 

mérséklése, az ellátás szintjeinek közelítése (KSH, 1977 p.7).” 

A számítások alátámasztották, hogy felerősödtek a gazdasági térszerkezetben, a településhálózatban 

már korábban is meglévő aránytalanságok. Különösen élesen jelentkezett a funkcionális elszegényedés 

a központi szerepkör nélküli, kisebb lélekszámú községekben, amelyeknek „az intézményrendszere 

igen hiányos, infrastrukturális fejlesztésük gazdaságtalan (bizonyos nagyságrend alatt nem is 

lehetséges) (KSH, 1980 p.10).” 

Az állami célkitűzések nem vezettek eredményre, a törpefalvak elmaradása fokozódott: „A kisebb 

községek – mindenekelőtt a több mint másfél ezer aprófalu – népességének alapellátási színvonala 

viszont ... egyre messzebb kerül a nagyobb településekétől (KSH, 1981 p.5, 7)”, 

A kistelepülések vizsgálatai során arra a következtetésre jutottak, hogy az alapfokú ellátást biztosító 

intézmények gazdaságos működtetetéséhez minimálisan 2,0-(2,5) -3,0 ezres lakosságszám szükséges 

(KSH, 2000; Pirisi, 2009). 
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Kőszegfalvi elemzésében a kisközségek kedvezőtlen helyzetét taglalja, kitérve nem csak a társadalmi-

gazdasági helyzetre, hanem a természeti adottságokra is. Vizsgálatai alapján az apró és törpefalvak 

hátrányos helyzetét részben a kedvezőtlen termőhelyi és talajadottságokkal indokolja (Kőszegfalvi, 

2014). 

Bakos és szerzőtársai tanulmányukban a települések népességalakulásához kapcsolódóan a 

területszerkezeti változásokat ismertetik, bemutatva, hogy a településszétválások a kistelepülések 

számát gyarapították elsősorban (Bakos et al., 2011). 

A Farkas–Kovács szerzőpáros cikkében a vidéki térségek munkaerőpiaci helyzetét elemzi, kiemelve 

az alacsony lakosságszámú falvak kedvezőtlen adottságait a képzett (ideértve a szakmunkás és a 

diplomás) munkaerő megtartásában (Farkas – Kovács, 2018). 

Czakó és szerzőtársai a vonalas műszaki infrastruktúra kiépítésének, működtetésének 

mérethatékonyságát vizsgálták. Számításaik alapján a nagy befektetést igénylő hálózatfejlesztéseknél 

(mint például vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés) ötezer főnél húzható meg az optimális 

településméret (Czakó et al., 2013). 

2. Anyag és módszer 

A kutatás során primer és szekunder eljárások egyaránt alkalmazásra kerültek. A szakirodalmi 

áttekintés keretében ismertetésre került a hazai területi kutatások néhány releváns mérföldköve, 

vizsgálati iránya. Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisának 

Településstatisztikai Adatbázisrendszere (T-STAR), valamint az aktuális jogszabályi háttér alapján 

összevetésre került az aprófalvak elhelyezkedése hazánk fejlettségi térképével. Ezt követően (T-STAR 

adatokból számítva) a törpefalvak demográfiai képe, valamint ezen helységcsoport lakáshelyzetének 

és infrastrukturális ellátottsága kerül felvázolása.  

A dolgozat következő egysége pedig egy saját adatgyűjtés kistelepülésekre vonatkozó eredményeit 

ismerteti. A kérdőívet a https://online-kerdoiv.com/ oldalra előfizetve készítettem, és azon keresztül 

küldtem ki az érintetteknek.  

Az elsődlegesen felhasznált címlista forrása a Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes 

Államtitkársága Önkormányzati Tudástár – Önkormányzati Címtár című adatbázisa volt, melynek 

kiegészítésében és pontosításában az egyes települési honlapok és a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság kozadat.hu – Közadatkereső oldala nyújtottak segítséget. 

Kérdőíves vizsgálatom során kikértem a polgármesterek – mint a helyi önkormányzatok választott 

vezetői – véleményét saját településükről, és ezáltal megismerve a vidéki Magyarország, és ezen belül 

az aprófalvak helyzetét, az ottani lakosok életminőségét, legfontosabb problémáit.  

A 3155 magyarországi település 99,4%-a képezte a vizsgált alapsokaságot, mindössze a főváros (ill. 

annak kerületei) valamint a megyeszékhelyek nem voltak bevonva a felmérésbe. 

Összesen 442 kérdőívet kaptam vissza, ami a 3136 elemes sokaság 14,1%-át jelenti. Az ötszáz fő alatti 

települések vezetői hasonló arányban válaszoltak, tőlük 163 kérdőív érkezett, ami 14,2%-os 

válaszadási arányt jelent (1. táblázat). 
1. táblázat: Az aprófalvakból érkező kérdőívkitöltések áttekintése 

Table 1: Overview of questionnaire surwey from small villages 

Területi egység 
 Települések 

tényleges száma (db) 

Beérkezett kitöltés 

(db) 

Válaszadási arány 

(%) 

Veszprém megye 109 10 9,2 

Vas megye 137 22 16,1 

Zala megye 165 16 9,7 

Baranya megye 211 37 17,5 

Somogy megye 127 22 17,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 155 19 12,3 

Többi megye 240 37 15,4 

Magyarország 1144 163 14,2 

Forrás: Saját szerkesztés KSH T-STAR és a kérdőíves felmérés alapján  

https://online-kerdoiv.com/
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3. Eredmények 

3. 1. Az aprófalvak térbeli képe 

A legfrissebb területi adatok alapján hazánk 1144 aprófalván (500 főnél kisebb népességű településén) 

286 ezer fő él (2. táblázat).  
2. táblázat: Az aprófalvak száma, népessége megyénként, 2019. december 31. 

Table 2: The number and population of small villages by counties, end of 2019. 

Területi egység 

Települések 

száma (db) 
népességszáma 

összesen (fő) 

átlagos népessége 

(fő) 

részesedésük a 

területből (%) 

Pest megye 6 1884 314 1,4 

Fejér megye 3 831 277 0,5 

Komárom-Esztergom megye 7 2500 357 4,3 

Veszprém megye 109 28938 265 28,0 

Győr-Moson-Sopron megye 58 16560 286 14,0 

Vas megye 137 34988 255 43,3 

Zala megye 165 33807 205 41,2 

Baranya megye 211 46422 220 51,4 

Somogy megye 127 34045 268 31,2 

Tolna megye 33 9038 274 14,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 155 36207 234 27,0 

Heves megye 16 5155 322 7,0 

Nógrád megye 39 11126 285 18,2 

Hajdú-Bihar megye 7 2084 298 2,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 5 1565 313 2,9 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 35 10103 289 4,8 

Bács-Kiskun megye 11 3741 340 4,0 

Békés megye 11 3512 319 5,4 

Csongrád megye 9 3843 427 5,5 

Magyarország 1144 286349 250 14,9 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás 

Ez az ország népességének mindössze 2,9%-át jelenti, azonban településhálózaton belüli súlya jóval 

jelentősebb. Számuk folyamatosan emelkedik. 1960-ban még mindössze hatszáz település tartozott 

ide, majd a településcsoport gyarapodása felgyorsult, és különösen intenzív volt az 1980-as években 

(KSH, 2000). Az ezredfordulóra számuk meghaladta az ezret. Ezen kistelepülések 13902 km2 

összesített területükkel az ország 14,9%-t foglalják el. Átlagos népsűrűségük az országos alig 

egyötöde (2019 év végén 21 fő/km2). 

A településcsoport területi eloszlása egyenletlen, nyolctizedük a jellegzetesen aprófalvas 

településszerkezetű hat megyében található. Baranya, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas, Somogy és 

Veszprém megyékben számuk meghaladja a százat, megyei településállományon belüli arányuk pedig 

felülmúlja az országost (36,3%). Győr-Moson-Sopronban, Tolnában és Nógrádban szintén jelentős 

(29,8–31,7% közötti) e településkör aránya (1. ábra). Tanulmányomban a továbbiakban ezek helyzetét 

elemzem részletesebben. 
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1. ábra: Az aprófalvak aránya a megye településeiből 

Figure 1: The proportion from the county of small villages 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

Az 500 fő alatti településeket magukba foglaló járások az átlagosnál nagyobb valószínűséggel kerültek 

be a területfejlesztési szempontból kiemelt, kedvezményezett térségek közé. A területfejlesztési 

szempontból kiemelt térségek helységeinek közel négytizede aprófalu (2. ábra, 3. táblázat).  

 

 
 

2. ábra: Az aprófalvak térbeli képe és a járások fejlettségének komplex mutató alapján meghatározott értéke 

Figure 2: The spatial image of the small villages and the value of the development of the districts determined on 

the basis of a complex indicator 

Forrás: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és KSH T-STAR alapján saját szerkesztés 

 
3. táblázat: Az egyes népességnagyság kategóriákba tartozó helységek aránya a jogszabály szerinti 

kedvezményezetti besorolás alapján, %, 2019 

Table 3: Proportion of the settlements belonging to each population size category based on the legal beneficiary 

classification,%, 2019 

Népesség-nagyság  

kategóriák 
Magyarország 

Kedvezményezett 

járások települései 

Fejlesztendő 

járások települései 

Komplex 

programmal 

fejlesztendő 

járások települései 

 –499 36,5 39,7 39,2 39,7 

500–999 21,2 23,1 22,3 23,1 

1 000–1 999 19,3 18,2 18,9 19,9 

2 000–4 999 15,1 12,4 13,6 12,4 

5 000–9 999 4,0 3,7 4,4 3,7 
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10 000–19 999 2,7 2,1 1,5 1,0 

20 000– 1,2 0,8 0,1 0,1 

Forrás: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

3.2. Az aprófalvak demográfiai helyzete 

A kisebb települések népmozgalmi mutatói jellemzően kedvezőtlenebbek (a községi és) az országos 

átlagnál (3. ábra).  Az alacsonyabb népességű helységek korszerkezete általában kedvezőtlenebb az 

országosnál. Magas az idős népesség aránya.  

A halálozási arányszám (16–17‰) az ezredforduló után stagnált, valamennyi évben 1,2–1,3-szerese az 

országosnak. A hat legtöbb aprófaluval rendelkező megye mutatója rosszabb az összes hazai település, 

a vidéki települések, valamint megyéjük átlagánál is. 

A kistelepülések élveszületési arányszáma (8–10‰) az országoshoz hasonló, azonban a halandóságnál 

jóval nagyobb területi különbségekkel. Vas, Zala és Veszprém megye kistelepüléseinek születési rátája 

alacsony, míg a Somogy, de különösen Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén mutatója kiemelkedő. 

Utóbbi megyében akár 14–15 ezrelékes születési ráták is általánosnak mondhatók, az aprófalvak pedig 

a legmagasabb termékenységű csoportot jelentik. 

 

 

 
3. ábra: Az aprófalvak természetes népmozgalmi mutatói 

Figure 3: The live birth and deaths per thousand inhabitants in small villages 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

 

A kistelepüléseket évtizedes távlatban súlyos vándorlásai veszteség sújtja. Az ezredforduló után a 

belföldi vándorlási különbözet eredményeként évente ezer lakosonként átlagosan 5 fővel csökkent a 

településcsoport lakosságszáma. A vándorlási különbözet mind a hat legtöbb aprófaluval rendelkező 

megye népességét csökkenteti, leginkább Baranyát és Borsod-Abaúj-Zemplént (melyekben az utóbbi 

két évtizedben évente 8 ezrelékes csökkenés mutatkozott). Fejér, Pest valamit Győr-Moson-Sopron 

törpe és aprófalvai viszont rendszerint vándorlási nyereséget könyvelhetnek el (4. ábra).  
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4. ábra: Az aprófalvak belföldi vándorlási különbözete (az utolsó 5 év átlaga) 

Figure 4: The net internal migration of small villages (average of the last 5 years) 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

3.3. Lakáshelyzet, kommunális ellátottság az aprófalvakban 

Az aprófalvak lakásállománya már évtizedes távlatban jóval lassabban nő, mint a többi településé 

általában. A lakásépítés alacsony intenzitását jelzi, hogy az ingatlanállomány mindössze 0,1–0,5%-a 

újult meg az ezredforduló utáni egyes években. A lemaradás az utóbbi évtizedben fokozódott. 

A jelentős kistelepülési aránnyal bíró megyék közül mindössze Veszprém az, ahol (igaz ott is csak 3 

évben), de a településcsoport építési intenzitása meghaladta az országost. A másik végletet Borsod-

Abaúj-Zemplén képviseli, ahol az elmúlt évtizedben jellemzően 10 alatt volt az 500 fő alatti 

településeken átadott lakások éves száma. A magas aprófalu számmal bíró megyék mellett mindössze 

Győr-Moson-Sopron az, ahol a településcsoport lakásállománya minden évben új ingatlannal bővült.  

Az aprófalvakban épített lakások átlagos alapterülete, lényegesen meghaladja az országos és (az annál 

magasabb) vidéki átlagot. Az átadott lakások átlagos alapterülete az utóbbi 5 év átlaga alapján 125 m2. 

Közüzemi vízvezetékkel a félezer fő alatti községek lakásállományának 90,8%-a rendelkezett 2019. év 

végén, ami valamelyest elmarad az országostól (94,9%). Az utóbbi két évtizedben a kistelepülések 

lassú felzárkózása látszik e téren. A nyugat- és közép-dunántúli aprófalvas térségek közüzemi 

vízvezeték-hálózatának kiépítettsége a magas bázis miatt az utóbbi két évtizedben már alig javult, 

ezzel szemben a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon jelentős előrelépés történt.   

Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megye kisfalvaiban a közüzemi 

ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya felette van a vidéki települések, valamint az összes 

település átlagának. Vas megyében az 500 főnél alacsonyabb népességű települések lakásainak 98,5%-

a rendelkezett hálózati csatlakozással, míg Borsod-Abaúj-Zemplénben mindössze 76,7%. Ez 

utóbbiban az ezredfordulón 10 ingatlanból még mindössze csak 6 volt rácsatlakozva a közüzemi 

vízhálózatra. 

A közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások vonatkozásában igen jelentős elmaradás látszik, az 

országos 82,6%-kal szemben az aprófalvak 37,2%-os mutatója áll. Minden megyére igaz, hogy a 

félezer fő alatti községben a lakóingatlanok közcsatorna-hálózathoz való csatlakozási aránya elmarad 

az országostól, valamint a vidéki települések átlagától. Míg Veszprém megye aprófalvaiban már 

minden második lakás rendelkezik rákötéssel, a Baranya megyeieknek mindössze hatoda. A kisebb 

települések szennyvízelvezető-hálózatának kiépítése döntő részben az utóbbi két évtizedben történt. 

Az ezredfordulón a hat legtöbb aprófalut magába foglaló megyéből ötben a kistelepülések lakásainak 

kevesebb, mint a tizede csatlakozott a szennyvízhálózathoz (5. ábra). 
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5. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

Figure 5: Proportion of dwellings connected to the public sewerage network 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

 

A gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya (2019-ben országosan 72,8%) az előző mutatóktól eltérő 

trendet követ. A 2010-es évek elejéig emelkedett, azután néhány éven át mérséklődött, majd az utóbbi 

fél évtizedben stagnált (6. ábra). A kistelepüléseken szintén 2010-ben érte el a maximumát a vezetékes 

gázzal ellátott lakások aránya (42,4%), majd kismértékben csökkent (2019-re 41,0%-ra).  

A félezer főnél alacsonyabb lakosságszámú helységek kiépítettsége (a mindössze 3 félezer fő alatti 

községgel bíró Fejér kivételével) valamennyi megyében elmarad a hazai és a vidéki átlagtól. Saját 

megyéjük ellátottsági színvonalát pedig csak a Komárom-Esztergomi törpefalvak haladják meg 

(köszönhetően a távfűtés nagyobb településeken való magas fokú elterjedtségének, és e miatt a 

gázhálózatba bekapcsolt megyei lakások relatíve alacsony arányának).  

 

 
6. ábra: A vezetékes gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya 

Figure 6: Proportion of dwellings connected to the gas line network 

Forrás: KSH T-STAR alapján saját számítás, szerkesztés 

3.4. Kommunikációs infrastruktúra kiépítettsége az aprófalvakban 

A kistelepülések telekommunikációs eszközökkel való ellátottsági szintje is elmarad az országos 

átlagtól.  
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Országosan 326, az aprófalvakban viszont mindössze 196 bekapcsolt vezetékes fővonal jutott 1000 

lakosra 2019-ben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistelepüléseinek ellátottsága a legrosszabb. A 

jelentősebb kistelepülés állománnyal bíró megyék mindegyike országos alatti ellátottságú. Ez az 

elmaradás ráadásul fokozódik. 2000-ben még 278, 2010-ben pedig 221 telefonvonal jutott 1000 főre.  

A kábeltelevízió ellátottság terén jelentős a kistelepülések hátránya, ezer főre alig 127 előfizetés jutott, 

míg országosan 280. A kiépítettség Tolna kivételével elmarad az országos és a vidéki átlagtól, 

valamint az alacsonyabb népességszámú települések lemaradása mélyült az ezredfordulóhoz képest.    

A szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma az utóbbi években, az aprófalvakban és 

országosan is egyaránt folyamatosan bővült. Az országos értéktől (327) elmarad az egyes megyék 

aprófalvainak (2019-ben 222 volt) ellátottsága, viszont a vidéki átlagot (301 előfizetés 1000 

lakosonként) a 6 Pest megyei és a 3 Fejér megyei aprófalu megközelíti, ill. meghaladja.  

3.5. A saját empirikus vizsgálat eredményeinek ismertetése 

A kérdőíves felmérés keretében rákérdeztem arra, mit tekintenek a polgármesterek településük 

legfontosabb problémájának. Országosan és a korábban említett hat aprófalvas megyében egyaránt az 

„Elöregedés (kedvezőtlen korszerkezet)” majd a „Munkahelyek hiánya” válaszlehetőséget jelölték 

meg (országosan a kitöltők 47% ill. 23%-a) legtöbben.  Az elöregedés mind a hat aprófalvas 

megyében a fő problémát jelenti. Az „Elvándorlás” és az „Infrastrukturális hiányosságok” opciót már 

lényegesen kevesebben jelölték meg (13–13%), a „Településen élő nemzetiségek integrációs 

nehézségei” és a „Magas munkanélküliség” mindössze néhány kérdőívben jelent meg fő nehézségként 

(utóbbi értékhez mindenképp hozzá kell tenni, hogy a felmérés a koronavírus-járvány előtt készült). 

Ezen utóbbi nehézségek öt megye (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy és Szabolcs-

Szatmár-Bereg) törpefalvainál jelennek meg a válaszok között.  

A kérdőív (1-től 5-ig tartó egész számokból álló skálán, valamint egy 0 – Nincs a településen 

lehetőség) mérte fel a polgármesterek véleményét településük infrastrukturális ellátottsági 

színvonaláról.  

A hagyományos vonalas infrastruktúra elemeire vonatkozó kérdések viszonylag kedvező értékelést 

kaptak.  

Az ivóvízellátás színvonalát (országosan) közel hasonlónak ítélik meg a szennyvízhálózat 

kiépítettségével – válaszok átlaga: 4,18, ill. 4,16 –, melynél az energiahálózatok 

kiépítettsége/színvonala kedvezőbb értékű. A villamosenergia és a gázhálózat értékeléseinek átlaga: 

4,36, valamint 4,35-nak adódott.  

A vezetékes telefon és az internethálózat kiépítettségére adott válaszok átlaga kerekítve 4,0, és 3,6, a 

mobilinterneté 3,3.  

A fenti mutatók mindegyikére igaz, hogy alacsonyabb népességszám jellemzően alacsonyabb 

színvonalú infrastruktúra állapotot jelez. Csak a villamosenergia és a szennyvízhálózatnál múlja alul 

az 500 fő alatti települések értékét egy-egy másik településkategória. Az elektromos hálózatnál a 

2000–4999 fős helységek (4,33-os átlaggal), a szennyvíznél az 5000–9999 fősek (4,11-el) adják a 

minimum értéket.  

A mutatók többségénél a 4-es lehetőséget (Jó) választották a legtöbben, Kivételt a vezetékes gázellátás 

és a szennyvízhálózat értékelése képez. Előbbiben az 5-ös (Kiváló) minősítés gyakorisága 

(minimálisan, egy válasszal) megelőzi a 4-es kategóriát választókét, míg utóbbiban „Nincs a 

településen” lehetőség volt a leggyakoribb. A kitöltők mintegy ötöde nyilatkozott úgy, hogy 

településén nincs kiépítve a földgázhálózat. Minden második kitöltő helységében még nem adott a 

közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatra való csatlakozás lehetősége. 

4. Következtetések, javaslatok 

A tanulmány célja az volt, hogy áttekintést nyújtson a hazai aprófalvak helyzetének alakulásáról. E 

településkör számos demográfiai problémával jellemezhető, például jelentős vándorlási veszteség, 

kedvezőtlen korszerkezet.  A kutatásunk során megvizsgált, primer és szekunder adatgyűjtéssel nyert 

adatokból egyaránt azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vonalas infrastruktúra kiépítettsége 

tekintetében jelentős előrelépés történt az utóbbi két évtizedben. Ez a fejlődés azonban térben és 

időben nem egyenletes, és az infrastruktúra egyes elemiben különböző mértékű. A jelentős 



  Régiókutatás Szemle 2022. VII. évf. 1. sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/22/1/4 

57 

 

fejlesztések ellenére az alacsonyabb lélekszámú helységek helyzete továbbra is kedvezőtlenebb 

nemcsak az országostól, és a vidéki átlagtól, de saját megyéjük átlagától is. A kommunális ellátottság 

elemei között az ezredforduló után a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások 

arányában mutatkozott a legnagyobb mértékű előrelépés. A szennyvízhálózat bővülése az 

aprófalvakban napjainkban is tart, míg a vezetékes ivóvíz és a földgázhálózatba bekapcsolt lakások 

aránya a 2010-es években már lényegében stagnált. 

Összefoglalás 

A saját felmérésem eredményei hasonló képet mutatnak a hivatalos statisztikai adatokkal. Az 

aprófalvak fejlettsége a rendszerváltás utáni folyamatok – jelentős infrastruktúra fejlesztések – ellenére 

elmarad a hazai átlagtól. Demográfiai adottságaik kedvezőtlenek. Ezek mögött jelentős területi 

különbségek is húzódnak, mert míg Veszprém, Vas és Zala aprófalvainak helyzete viszonylag 

kedvezőnek mondható, Baranya, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén hasonló méretű helységei szinte 

minden mutató vonatkozásában hátrányos helyzetűnek tekinthetők. A hivatalos statisztikai adatokból 

nyerhető információkat megerősítik a polgármesteri vélemények, mely szerint a kistelepülési vezetők 

közel fele szerint az elöregedés jelenti helyben a legnagyobb nehézséget, valamint véleményük által 

igazolást nyert a településkör infrastrukturális elmaradottsága is.  
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Absztrakt 

A városi közlekedés napjainkban jelentős kihívás elé állítja az ott lakókat. Az elmúlt években jelentős 

mértékben megnövekedett, a vírushelyzet miatt tovább erősödő személygépjármű forgalom is azt 

mutatja, hogy a lakosság a közösségi közlekedési eszközök használatáról az egyéni közlekedés 

irányába köteleződött el. Az élhető városi lét megteremtése érdekében sürgős lépéseket kell megtenni, 

amellyel a városi mobilitás a lakosság által elvárt módon fenntartható marad. Ehhez többféle eszköz 

áll a városok vezetőinek rendelkezésre. Ilyenek lehetnek a mikromobilitási eszközök használatának, a 

megosztáson alapuló rendszerek bevezetése, valamint a személygépjármű forgalom korlátozó 

intézkedések bevezetése. Ezek mellett kézenfekvő a közösségi közlekedés fejlesztése, a lakosság ezen 

irányba történő terelése. A legtöbb nagyváros napjainkban ebbe az irányba törekszik, azzal, hogy ezen 

hálózatait és szolgáltatásait fejleszti, annak érdekében, hogy ezen közlekedési rendszerek elérhetőségét 

és vonzerejét javítsa. Több európai nagyváros annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb 

arányban használja a közösségi közlekedést, azt részlegesen vagy teljes mértékben ingyenessé tette. Ez 

a törekvés hazánkban sem ismeretlen, hiszen a lakosság jelentős része több évtizede ingyenesen veheti 

igénybe ezen közlekedési formát. Ugyanakkor a teljes ingyenesség bevezetése esetén szükséges 

megvizsgálni annak hatásait gazdasági és társadalmi oldalról. 

Kulcsszavak: helyi közösségi közlekedés; ingyenes utazás; fenntarthatóság 

Abstract 

Urban transport today sets a significant challenge to its residents. The increase in passenger car 

traffic, which has increased significantly in recent years due to the pandemic situation, also shows 

that the population is rather committed to private transport then using public transport. In order to 

create a livable urban life, urgent steps need to be taken to ensure that urban mobility remains 

sustainable as expected by the population. Fo this, several tools are available to city leaders. These 

could include the use of micromobility devices, the introduction of sharing-based systems and 

measures to restrict car traffic. In addition, the development of public transport and the diversion of 

the population in this direction are obvious. Most major cities today are working in this direction by 

developing these networks and services in order to improve the accessibility and attractiveness of 

these transport systems. Several major European cities have made public transport partially or 

completely free in order to maximize public use. This effort is not unknown in Hungary either, as a 

significant part of the population has been able to use this form of transport free of charge for several 

decades. However, if full free service is introduced, it will be necessary to examine its effects from an 

economic and social point of view. 

Keywords: local public transport; free travel; sustainability  
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Bevezetés 

A nagyvárosokban való közlekedés napjainkra egyre nagyobb kihívást jelent a lakosság számára, 

egyre több időbe kerül kiválasztott úticélunk elérése. A városokban robbanásszerűen növekszik az egy 

lakosra jutó gépjárművek száma, míg a meglévő úthálózat nem tudja lekövetni ugyanezen fejlődési 

dinamikát. Magyarországon a közúti gépjármű-állomány 2010 évhez képest 2020 évre mintegy 31%-

kal növekedett (KSH, 2021a). Ebből arra lehet egyértelműen következtetni, hogy hazánkban is egyre 

többen választják az egyéni közlekedési eszközöket és személygépjárművel közlekednek a város 

útjain, amely miatt egyre gyakrabban közlekedési dugó alakul ki. Az ebből az okból megnövekedett és 

kiszámíthatatlan utazási idő mellett jelentősen megnövekedett a levegő szennyezettsége, romlott a 

városi élet minősége is (WHO, 2020). A probléma meglehetősen sokrétű, melynek megnyugtató 

megoldása jelentős kihívás elé állítja a városban élőket.  

Hazánkban a belföldi személyszállításban a személygépjárművek használatának aránya mintegy 70%-

os - az Európai Uniós tagállamok mintegy 83%-os arányához képest –, a közösségi eszközök aránya 

az EU átlagához képest a közel 30%-os értékével kiemelkedő volt még 2017-ben (EUROSTAT, 2017). 

Az elmúlt években tapasztalt járműállomány növekedés azonban ezen arányokat nyilvánvalóan az 

egyéni közlekedés irányába megváltoztatta (Ekés, 2020).  

A probléma kezelésére felmerülő opciók közül az egyik lehetséges irány az lehet, amely a közösségi 

közlekedési eszközök használata felé tereli azon lakosokat, akik naponta közlekednek valamilyen 

egyéni közlekedési eszközzel otthonuk és munkahelyük, illetve a diákok iskolájuk elérése érdekében 

(UITP, 2020). Az elmúlt években megfigyelhető utazási szokások, az utasszámok alakulása azonban 

nem a közösségi eszközök használatának növekvő trendjét mutatja, ráadásul a jelenlegi pandémiás 

helyzet is az utasszámok csökkenését okozta. A lakosság „visszaszoktatása” a közösségi közlekedésre 

így még inkább kiemelt fontosságú feladat lesz majd a jövőben. Ehhez a szolgáltatás folyamatos 

fejlesztése, elérhetőségének javítása mellett szükséges az, hogy a közösségi közlekedés versenyképes 

alternatívát jelentsen gazdasági szempontokból is a lakosság számára. 

1. Anyag és módszer 

Annak érdekében, hogy az ingyenes közösségi közlekedés bevezetésének lehetőségét hazánkban 

megvizsgáljuk, elemezni szükséges a már működő európai példákat és az eddigi tapasztalatokat. 

Szükséges megvizsgálni azt, hogy egy ilyen döntésnek milyen gazdasági és társadalmi hatásai 

lehetnek hazánkban. Elemezni szükséges, hogy milyen lehetőségek vannak a teljes vagy részleges 

bevezetésre, tekintettel a már ingyenesen utazók körére. 

1.1. Ingyenes utazási lehetőségek a helyi közösségi közlekedésben  

Több európai város már meghozta azt a döntését, hogy ingyenessé teszi a helyi közösségi közlekedést 

az ott élők számára. Erre követendő példaként szolgál Tallin városa, ahol 2013 óta ingyenesen elérhető 

a közösségi közlekedés (Bucsky, 2018). A közlekedési eszközök ingyenesen használatához egy 2 

EUR-ba kerülő kártya kiváltásával és regisztrációval lehetséges a lakosoknak hozzáférniük. 

A tallini példa alapján Észtország 15 megyéjéből már összesen 11 megye csatlakozott ezen 

rendszerhez. Az itt élők a megye határokon belül tudnak menetdíj térítés nélkül utazni azzal a 

feltétellel, hogy az utasoknak felszálláskor az előre megváltott utazási kártyájukat használniuk kell. 

Ezzel mérhetővé válnak az utazási szokások és a járművek kihasználtsága, mely alapján módosítható a 

járatok menetrendje, útvonala vagy akár a férőhely kapacitás kibocsájtás mértéke is (ERR, 2018). Az 

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság ugyan kisebb részét sikerült átcsábítani ezen 

eszközökre a díjmentességgel, azonban a várost vonzóbbá téve a lakosság száma, így az adóbevétel is 

megnövekedett. Szintén az intézkedés pozitív hatása volt az, hogy ezzel az intézkedéssel a város 

szerényebb gazdasági körülmények között élő rétegeinek mobilitása megoldódott (UITP, 2020b). 

Hasonló módon az észt példához Luxemburgban is bevezették 2020. évben a díjmentes közösségi 

közlekedést, annyi különbséggel, hogy ott a teljes ország lakossága igénybe veheti a szolgáltatást. A 
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szándék hasonló, a lakosságot szeretnék átszoktatni a megnövekedett személygépjármű használatról a 

közösségi eszközökre, melynek gazdasági oldalról sincsenek akadályai, hiszen a világon itt a 

legmagasabb az egy főre jutó GDP, illetve alapvetően a jegyértékesítésből származó bevételek is 

viszonylag alacsony arányúak (mintegy 8%) voltak a bevezetés előtt. Az ingyenessé tétel mellett 

rendelkezésre állnak a szükséges források a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekre és ezzel a 

szolgáltatási színvonal növelésére, ezzel is elősegítve az arány megváltoztatását (Németh, 2020). 

A franciaországi Dunkerque városában - a helyi közösségi közlekedés teljes újjászervezését követően 

– a városvezetése 2018 évtől tette ingyenessé a helyi lakosoknak és az odalátogatóknak a közlekedést. 

A városban a menetdíj bevételek az intézkedést megelőzően szintén arányaiban alacsonyak voltak, a 

költségek mintegy 10%-át fedezték, így az elmaradó díjakból származó kiesés finanszírozása ezen 

esetben sem jelentett megoldhatatlan problémát. A város lakossága jelentős mértékben újra elkezdte 

használni a közösségi eszközöket, mellyel javult a város közlekedése és az ott lakók életkörülményei 

(EURONEWS, 2019). 

A már működő, pozitív tapasztalatokat mutató európai példák alapján nem meglepő, de újabb városok 

- köztük Calais, Párizs is - fontolgatják az ingyenes helyi közösségi közlekedés bevezetésének 

lehetőségét.  

1.2. Ingyenes utazási lehetőségek hazánkban a városi közlekedésben 

A felsorolt külföldi példák mellett érdekességként jelenthető ki az a tény, hogy Magyarországon sem 

ismeretlen fogalom az ingyenes közösségi közlekedés, melyet bár nem teljes körben, de már több, 

mint két évtizede érhetnek el a lakosok az egész ország területén kiegészülve azzal, hogy a díjmentes 

szolgáltatást az EU állampolgárai is igénybe vehetik. A helyi utazásban a 85/2007. (IV.25.) számú 

kormányrendeletben meghatározottak alapján a 6 éves kor alattiak és a 65 év felettiek 100 százalékos 

utazási kedvezményben részesülnek, ez a lehetőség jelenleg mintegy 2,594 ezer magyar lakost érint 

(KSH, 2021b). A korhatárhoz kötött kedvezmények mellett a fogyatékossággal élők helyi közösségi 

közlekedési eszközökön történő utaztatása is ingyenesen történik hazánkban, melyet további 1 fő 

kísérő is igénybe vehet, ez mintegy 220 ezer magyar állampolgárt érint (KSH, 2021c). Az egyéb 

jogosultság alapján ingyenesen utazók számára csak következtetni lehetséges, ezekre az engedélyeket 

a Magyar Államkincstár adja ki az arra jogosult igénylőknek. A fentiek alapján napjainkban a magyar 

lakosság mintegy 30%-a élhet az ingyenes helyi utazás lehetőségével. 

Az ingyenes utaztatás biztosításához kapcsolódóan a szolgáltatóknál felmerülő költségek 

kompenzációjára hazánkban az állam nyújt támogatást, mely az adott településre a KSH által megadott 

lakosság száma és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 

szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) kormányrendeletben rögzített támogatás mértéke alapján kerül 

meghatározásra. A támogatás mértéke eltérő Budapest (368 Ft/fő/hó) és a többi megyei jogú város, 

illetve település esetében (18 Ft/fő/hó) és függ attól, hogy a megyei jogú város kizárólag autóbuszos 

(120 Ft/fő/hó) vagy azt kiegészítve villamos közlekedést (236 Ft/fő/hó) is biztosít. 

A támogatások számítási metódusát vizsgálva megállapítható, hogy az aligha képes reális mértékben 

kompenzálni a településeken az ingyenes utazásokat, hiszen az nem a tényleges használatra, hanem a 

lakosság számára van vetítve. A pontos utazási számok megállapításához a Tallinban alkalmazott 

regisztrációs kártyához hasonló rendszer bevezetése nyújthatna megfelelő támpontot. 

A jelenlegi pandémiás helyzet is nyújtott lehetőséget ingyenes utazásra országosan többek között az 

egészségügyben dolgozók részére, de egyes települések a jogosultak körét saját hatáskörükben 

kibővítették a szociális, rendvédelmi és honvédelmi dolgozókra is (DKV, 2020). Az intézkedés 

jelentős hatással volt a szolgáltatók menetdíjbevételeire megnehezítve ezzel a helyi közösségi 

közlekedés amúgy is nehézkes finanszírozását (Tóth, 2019). 

1.3. Kedvezményes utazási lehetőségek 

A hazánkban elérhető ingyenes utazási lehetőségek mellett, 6 éves kor fölött a tanulói és hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező nappali és esti képzésben résztvevő tanulók, illetve a 65 év alatti 

nyugdíjasok jelentős mértékű utazási kedvezménnyel tudják igénybe venni a helyi közösségi 

közlekedési eszközöket. Az elérhető kedvezmények nagysága városainkban meglehetősen eltérőek, a 
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vidéki városokban mintegy 40%-os mértékűek a fővárosban meghaladják a 60%-ot (DKV, 2021, BKK, 

2021a, MVK, 2021). 

Az értékesített kedvezményes árú bérletek után a vonatkozó 121/2012 kormányrendelet értelmében 

Budapesten, - ahol autóbuszra, villamosra és trolibuszra is felhasználható a bérlet – 3.580.- Ft/hó/db, 

míg a megyei jogú városok esetében ettől eltérően és a szolgáltatás összetételétől függően 1.330.- Ft-

tól 2.520.- Ft-ig terjedően vehető igénybe szociálpolitikai menetdíj-támogatás. A helyi közlekedési 

szolgáltató, vagy adott esetben a bevételek szedésére és a támogatások megigénylésére felhatalmazott 

közlekedésszervező (Budapest esetében a Budapesti Közlekedési Központ, BKK) mind az ingyenes, 

mind a kedvezményes utazások után a szociálpolitikai menetdíj-támogatást havonta tudja 

érvényesíteni a lakosság szám, illetve az értékesített kedvezményes bérletek darabszáma után a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

Kedvezményes árú bérletszelvényt 1,505 ezer tanuló, akik a lakosság 15%-át teszik ki illetve mintegy 

a lakosság mintegy 2%-át jelentő, 159 ezer nyugdíjas (nyugdíjkorhatár alatti ellátott) vásárolhat (KSH 

2021d-f). Meg kell jegyezni azt, hogy a kedvezményes utazásra jogosult tanulók és nyugdíjasok 

számát csökkentheti az, hogyha valamely egyéb más ok miatt jogosult az ingyenes utazásra a lakos. 

1.4. Lehetne hazánkban is teljes mértékben ingyenes a közösségi közlekedés?  

A hazai szolgáltatók még pandémiás időszakkal nem érintett években realizált bevételeit megvizsgálva 

kijelenthető, hogy Magyarországon - ellentétben a külföldi példákkal – a költségek jelentős részére 

nyújt fedezetet az utasok által megfizetett menetdíj (1. ábra). Budapest esetében a bevételeken belül a 

menetdíjból és a szociálpolitikai támogatásból adódó bevételek aránya megközelíti az 50%-ot, míg a 

vidéki nagyvárosok esetében átlagosan a 60%-ot, de akár a 80%-os mértéket is eléri (BKK, 2019, 

DKV, 2019, MVK, 2019, KAPOSVÁR, 2019, TÜKE, 2019). 

 

1.ábra: Menetdíjbevétel és támogatások aránya hazai városok esetében (2019) 

Figure 1: Ratio of fare revenue and subsidies for domestic cities 

Forrás: Szolgáltatók kiegészítő mellékletei 2019. évben, 2020 

2. Eredmények 

Ezen városokban történő teljes mértékű ingyenes utazás bevezetése a közösségi közlekedés ellátásért 

felelős önkormányzatoknak jelentős finanszírozási terhet jelentene, hiszen az eddigi menetdíjból 

származó bevételek és a kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó szociál-politikai 

menetdíjtámogatások is kieshetnek a jelenleg rendelkezésre álló források közül az érvényben lévő 

jogszabályi keretek között. A jelenlegi vírushelyzetben jelentősen átalakultak az utazási szokások, így 

a menetdíjakból származó bevételi arány tovább csökkent. Ez azt jelenti, hogy jelenleg mintegy 30-

40%-os a menetdíjbevételek és a hozzá tartozó menetdíjtámogatások aránya, ezzel magasabb 
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kompenzációra szorzulnak a helyi szolgáltatók. A teljes ingyenessé tétel több milliárdos plusz 

finanszírozási igényt jelentene az ellátásért felelősök felé, amely forrásának megteremtése nem 

lehetséges. Ez városonként mintegy 3-5 milliárd Ft éves kompenzációs növekedést eredményezne 

(DKV, 2021, BKK, 2021a, MVK, 2021). 

3. Javaslatok, következtetések 

A teljes mértékű ingyenesség finanszírozási nehézségeivel szemben ugyanakkor érdemes lehet 

megvizsgálni a lakosság egy olyan jelentős lélekszámú szegmensét, akiket egy díjmentességgel a 

közösségi közlekedés használatára lehetne ösztönözni. A legalacsonyabb jövedelemmel, illetve saját 

jövedelemmel nem rendelkező réteg a nappali és esti tagozaton a városban tanuló diákok, akiknél egy 

díjmentesség bevezetése nem csak a saját, hanem az egész család életére, gazdasági helyzetére 

kedvező hatással lehetne. Az utasok számára kedvező gazdasági hatás mellett egy ilyen döntés egy 

nagyvárost vonzóvá is tehet a közép-, illetve a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, más 

városokban, vidéken élő diákok számára is. Sőt egy ilyen intézkedés segíthet abban is, hogy a 

továbbtanulást alapvetően anyagi okokból nem tervező diákok mégis a tanulmányaik folytatása mellett 

határozzák el magukat. 

A 2019 évi statisztikák alapján a fővárosban a köznevelésben – általános iskolai, szakiskolai, 

szakközépiskolai, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben - tanuló diákok száma összesen 218.432 

fő, míg a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali képzésben tanulók száma 103.246 fő 

volt (KSH, 2021g-h). Összesen tehát mintegy 322 ezer diákot érinthet kedvezően egy ilyen döntés (1. 

táblázat). 

 

1.táblázat: Tanulók száma a fővárosban (2018-2019) 

Table 1: Number of students in the capital (2018-2019) 

  2018 év 2019 év 

Általános iskolai tanulók            121 844             121 469  

Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók                1 597                 1 581  

Szakközépiskolai tanulók                6 976                 6 691  

Gimnáziumi tanulók              54 464               55 359  

Szakgimnáziumi tanulók              33 759               33 332  

Köznevelésben tanulók száma összesen            218 640             218 432  

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali 

képzésben tanulók száma összesen 

           102 730             103 246  

Forrás: KSH adatok a fővárosban tanuló diákok számáról 2018-2019 évben, 2021 

 

Az ingyenessé tételhez kapcsolódó tervekről már hallhattunk Budapest esetében 2019 évben is, de az 

több okból, főképp a finanszírozás megoldatlanságának következtében csak később valósulhatott meg 

(PORTFOLIO, 2019). Végül a városvezetés döntésének értelmében a 14 éven aluliak, érvényes 

magyar diákigazolvánnyal 2021. szeptemberétől ingyenesen vehetik igénybe a közösségi közlekedést 

a fővárosban (BKK, 2021b). A statisztikák szerint ez mintegy 122 ezer, a fővárosban tanuló általános 

iskolás diákot érinthet kedvezően. 

3.1. Mennyibe kerülhet az ingyenes utazás a fővárosban a diákok részére? 

Alapul véve a pandémia előtti időszak értékesítési adatait, a főváros 2019 évi tanuló kedvezményes 

bérlet struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy a félhavi, havi, negyedéves, éves és szemeszter 

bérletek közül választhatnak a diákok. A darabszámok alapján a havi bérletet használják utazásukhoz a 

leginkább a diákok, melynek vélhetően az az oka, hogy a hosszabb időintervallumra szóló bérletek ára 

a havi bérlet ára és az időszak hónapjainak a szorzata, azaz nem tartalmaz kedvezményt a normál, havi 

bérlet árához képest a szemeszter bérlet kivételével (BKK, 2021a, BKK, 2019). 
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2. táblázat: Tanulóbérletek árának alakulása a fővárosban (2021) 

Table 2: Changes in the price of student passes in the capital (2021) 

 

Bérlettípus 

 

Egységár (Ft/db) 

Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 3 450 

Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak 3 450 

Negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 10 350 

Negyedéves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak 10 350 

Szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 16 200 

Szemeszterre szóló Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak 16 200 

Kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak (naptári éves 

érvényesség) 
37 800 

Kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak (csúszó 

érvényesség) 
37 800 

Kedvezményes éves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak (naptári éves 

érvényesség) 
37 800 

Kedvezményes éves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak (csúszó 

érvényesség) 
37 800 

Félhavi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 2 300 

Forrás: BKK honlapja (2021) 

A havi bérlet ára 3.450.- Ft/hó/darab volt 2019 évben, melyhez kapcsolódóan havonta 3.580.- 

Ft/hó/darab szociálpolitikai menetdíj-támogatás hívható le, azaz összesen egy tanuló bérlet 

értékesítéséből bruttó 7.030.- Ft bevétel realizálható (2. táblázat). Ez azt is jelenti, hogy amennyiben 

díjmentessé válna a diákok részére a helyi közösségi közlekedés, úgy ettől a menetdíjbevételtől, illetve 

támogatástól teljes mértékben elesne a közlekedésszervező.  

A tanuló bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel összességében 2019 évben a fővárosban 

7.156 millió Ft volt, míg az értékesített darabszámhoz kapcsolódóan lehívható támogatás összege nettó 

7.530 millió Ft volt (BKK, 2020).  Így összeségében nettó 14.686 millió Ft összegű bevétel kiesést 

jelenthet Budapest esetében, amennyiben a 2019 évi értékesítési bevételeket vesszük alapul (BKK, 

2019). Ez az az összeg, amelynek finanszírozását a teljes tanulói számra kiterjesztett ingyenesség 

esetén a főváros önkormányzatának kellene biztosítania valamilyen forrásból, nem számolva annak a 

kapacitásbővítésnek a költségeivel, amely az utazási igények várható megnövekedése támaszt. 

A 2021 szeptemberétől a 14 év alattiakra bevezetett ingyenes utazási lehetőség menetdíj bevétel és 

szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés éves várható hatására arányosítással lehet következtetni. A 

14 év alatti tanulók az összes fővárosban tanuló diák 38%-át képviselik, így összességében ez a döntés 

éves szinten mintegy 5.564 millió Ft bevétel kiesést jelenthet. Természetesen egy ilyen lehetőség és 

kedvezmény egy család utazási szokásait is megváltoztathatja, akár a szülőket is a közösségi 

közlekedési eszközök használatára ösztönözheti. 

3.2. Hogyan kerülhetne kevesebbe az önkormányzatnak az ingyenes utaztatás? 

Érdemes megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne a diákokat ösztönözni arra, hogy megváltoztassák 

utazási szokásaikat és az egyéni közlekedésről áttérjenek a közösségi eszközök használatára. 

Nyilvánvalóan több tényező mérlegelése alapján fogják döntésüket meghozni, de amennyiben ezt 

tisztán gazdasági alapokon vizsgáljuk úgy vélhetően a diákok számára a legvonzóbb megoldás a bérlet 

árának a lehetséges legminimálisabb szintre történő csökkentése lehet. A 2019 évben a városvezetés 

által Budapesten meghozott ingyenessé tétel a szociálpolitikai menetdíj-támogatás lehívásának 

lehetőségét zárja ki. 
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Az éves budapesti tanuló bérlet értékesítési adatokból az következik, hogy átlagosan 223 ezer 

bérlet/hó kerül értékesítésre a tanulók részére. A városban tanuló diákok 322 ezres számát vizsgálva 

következtethető, hogy éves szinten a diákok mintegy 70%-a használja bérlettel a közösségi 

közlekedést (KSH, 2021g-h). Amennyiben az önkormányzat vagy az oktatási intézmény az összes a 

fővárosban tanuló diáknak megvásárolná a bérletet, úgy a 121/2012. (VI. 26.) kormányrendelet 2. 

melléklete alapján Budapesten 3.580.-Ft/hó/bérlet támogatás továbbra is igénybevehető. A további 99 

ezer darab bérletszelvény után bruttó 354,4 millió Ft/hó támogatás hívható le, amely éves szinten akár 

bruttó 4.253 millió Ft támogatástöbbletet eredményezhet. Összességében ez azt jelenthetné, hogy a 

2019-ben lehívott nettó 7.530 millió Ft helyett az összes diákra nettó 10.881 millió Ft támogatást 

lehetne lehívni. 

Ez az intézkedés azt is jelenthetné, hogy ahhoz, hogy a 2019 évi összesen nettó 14.686 millió Ft-os 

bevételt lehessen realizálni összességében már 3.805 millió Ft további bevétel szükséges a tanuló 

bérletek értékesítéséből. Ehhez a diák bérlet árát havi szinten 1.000.-Ft/hó/bérlet árra lehetséges 

csökkenteni az összes Budapest városában tanuló diák számára úgy, hogy a szociálpolitikai menetdíj-

támogatás lehívásától nem esik el a város. Ugyanez az elképzelés megvalósítható a negyedéves, 

féléves, éves és szemeszter bérletek vásárlása esetén is.  

Amennyiben az önkormányzat a havi szintű bérlet árat az 1.000.-Ft/hó szintnél magasabb mértékben 

állapítja meg, úgy akár csökkenthető az önkormányzat által éves szinten a bevételekkel nem fedezett 

költségek megtérítése után fizetendő kompenzációs igény. 

Összefoglalás 

Az előzőekben vázolt elképzelés megvalósításához az oktatási intézmények és az önkormányzat 

összefogására és együtt gondolkodására van szükség, hiszen ez mindkét fél közös érdeke lehet. A 

városban tanulók számának növekedése mellett, a jelenleg egyéni közlekedési eszközöket használók 

száma csökkenthető. A járatok kihasználtsága nőhet, illetve akár jelentős költség növekedés nélkül a 

menetrendek átdolgozásával a megnövekedett utazási igény is kezelhető. A közösségi eszközök 

használatának arányának növekedésével nagy mértékben csökkenthető a város lég- és 

zajszennyezettsége és az utak zsúfoltsága (UITP, 2020b). A városban élő lakosság és a városi 

környezet egyaránt nyertese lehet a helyi közösségi közlekedés díjmentessé tételének a megfelelő 

finanszírozási mód megtalálásával. 
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Absztrakt. 

A Debreceni Népi Kézműves Fesztivál hűen őrzi a város kulturális és gazdasági hagyományait. Turisztikai 

rendezvényként lehetőséget teremt a népi kézműves szakmák, a tárgyalkotók és portékáik megismerésére. 

Hagyományos vásári jellegét az utcai kitelepülés és a termékek megvásárolhatósága adja. A vásározás 

hozzátartozik Debrecen történetéhez, a város az 1400-as évektől rendelkezik vásártartási joggal. A kézműves és 

vásározó múltat őrzik az utcanevek, például Külsővásártér, Mester utca, Csapó utca, utóbbi a 11. Kézműves 

Fesztivál helyszíne. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy mennyiben debreceni a Debreceni Népi Kézműves 

Fesztivál, valamint célja a még működő helyi kismesterségek összetételének (szakma, kor, tapasztalat), üzleti 

erősségeinek és gyengeségeinek, továbbá internetes jelenlétének feltérképezése. 15 tárgyalkotó szakma (bőrműves, 

mézeskalácsos stb.) 23 képviselőjével készült önkitöltő kérdőívvel ez a reprezentatív kvantitatív felmérés 2021 

szeptemberében. A népi kézművesek hozzátartoznak a debreceniséghez, a helyi kultúra részei, fennmaradásuk a 

város érdeke is, ezért felmérésre kerültek a vállalkozások formái, értékesítési lehetőségeik, pénzügyi hátterük, stb. 

A tanulmányban a Bevezetés a fesztivált mutatja be, az Anyag és módszer, az Eredmények és a Következtetések 

fejezetek a kérdőíves felmérés körülményeit és eredményeit ismertetik. A kutatás konklúziói: a Kézműves Fesztivál 

kulturális, társadalmi hatása jelentős, különösen a népművészeti örökség népszerűsítése, a közösségszervezés, 

valamint a fogyasztói szokásokra gyakorolt hatása, ízlésformálás révén. Sokféle népi kézműves szakmát találunk 

még Debrecenben, de bizonyos mesterségeknél a tárgyalkotók elöregedése tapasztalható. Ezen egyszemélyes 

vállalkozások tradicionálisan még mindig vásárokon értékesítenek, legfőbb erősségük a szaktudás, viszont 

marketing, reklámozás területén a leggyengébbek, közel egyharmaduknak az internetes jelenlétét az Egyesület 

biztosítja a saját honlapján. 

Kulcsszavak: Debrecen, népi kézműves, fesztivál, kérdőív 

Abstract. 

Debrecen Folk Craft Festival faithfully preserves the cultural, social and economic traditions of Debrecen. As a 

tourist event, the festival provides an opportunity to learn about the centuries-old folk crafts, the artisans, their 

tools and their products. The traditional fair character of the event is given by the street stalls and the possibility 

to buy the products. The fair is part of Debrecen's history (it has had the right to hold fairs since the early 1400s), 

which has given a strong impetus to its economic development. The town's geographical and social characteristics 

made it a market centre. On the one hand, it was built at the junction of land routes and, on the other, it was owned 

by lords of national rank who helped to create a farming town and a local society of artisan-traders. In Debrecen, 

handicraft and trade fair past is still preserved in street names such as Külsővásártér, Mester street, Faraktár 

street, Csapó street, which is also the venue of the 11th Folk Craft Festival. The aim of the research is to investigate 

the extent to which Debrecen Folk Craft Festival is a Debrecen event, as well as the composition of the local 

artisans still operating (craft, age, gender, experience), their business strengths and weaknesses, and their 

presence on the internet. This representative quantitative survey was carried out with 23 representatives of 15 

crafts (leatherworkers, potters, beadworkers, embroiderers, straw weavers, enamelers, furniture makers, 
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woodcarvers, textile toy makers, honeycake makers, etc.) using a self-completion questionnaire. The survey is 

representative as all participants completed the questionnaire.  Since folk crafts are part of the Debrecen identity, 

and the local culture, their survival is in the interest of the city. The survey covered the forms of their businesses, 

their sales opportunities, their financial background, etc. The structure of the paper: Introduction presents the 

festival itself, Material and Methodology, Results and Conclusions chapters describe the questionnaire survey’s 

results. Conclusions of the research: the cultural and social impact of the Folk Craft Festival is significant, 

especially through the promotion of folk art heritage, community organisation and its impact on consumer habits. 

There is still a wide variety of folk crafts in Debrecen, but the masters of some folk crafts are ageing. Traditionally, 

these one-man businesses still prefer to sell at fairs, because they are weak in marketing and advertising, and 

nearly a third of them have online presence on the association's website only. Their strength is their expertise, 

with 40, 50 or even 60 years of experience. The majority of products are qualified by the Hungarian Heritage 

House, which protects the masters from having their products copied and mass-produced by others. 

Keywords: Debrecen, folk crafts, festival, questionnaire 

Jel-kód: Z10 

Bevezetés, témafelvetés 

A fesztiválok napjainkban népszerű turisztikai rendezvények. Vonzerejük a témájukban rejlik, így 

népszokások, vallási ünnepek, történelmi események, valamint komoly - vagy könnyűzene köré is 

szerveződnek (Kundi, 2012). Szerte az országban rendeznek divatos tök-, gombóc-, sör, pálinka-, 

mazsorett-, néptánc-, rétes-, dió-, cseresznye-, gulyás-, tó- és borfesztivált stb. az évszaknak vagy a helyi 

adottságoknak megfelelően. 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a fesztiválok eredetileg ünnepi jellegűek voltak, melyek 

több napon, esetleg heteken át tartottak és országos vagy nemzetközi események sorozatából álltak 

(Bárczi, Országh, 1959-1962). 

A fesztiválok korábbi sajátosságai jelentősen átalakultak a mai kor ízlését követve, így elfogadottá 

váltak más, hasonló tartalmú elnevezések is, például a vásár, kézműves piac, spájz, kézműves vásár, 

gasztronómiai fesztivál, kézműves csarnok, karnevál, ünnepi napok, vigasság stb. Ünnepi jellegüket 

kezdik elveszíteni, a vallásos tartalom helyett a 21. században előtérbe került a népi hagyományok 

őrzése, a gasztronómia és a szórakozás. Érdemes még megemlíteni, hogy a korábbi definícióban 

szereplő kiterjedésük is változott, a nemzetközi és országos szintről egy-egy településre koncentrálnak, 

és gyakran falunapok, városnapok keretében zajlanak.  

Debrecen város honlapján az eseménynaptár 2021 szeptemberében 46 fesztivált kínált, természetesen 

más jellegű rendezvényekkel együtt pl. koncertek, estek, ünnepi forgatagok, stb. 

(https://www.debrecen.hu,2021). 

Az itt megrendezett események sokszínűségét bizonyítja, hogy témájuk szerint vannak közöttük 

kulturális jellegűek pl. az Orosz Zenei Fesztivál, a Szomszédolás Országos Gyermek Néptánc Fesztivál, 

valamint gasztronómiai jellegűek pl. a Józsai Szüreti Nap-Nyúlfesztivál, vagy a Fórum Csokifesztivál.  

Időtartamuk szerint pl. az Erdélyi magyar családok fesztiválja 1 napos, míg a Campus Fesztivál, a Cseh 

Sörkert, a Színházi Fesztivál, a Darufesztivál többnapos. 

Szervezője lehetne profitorientált vállalkozás, ám a debreceni rendezvényeket többségében nonprofit 

szervezetek rendezik pl. a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (pl. Debreceni Bor-és Jazznapok), 

a Csokonai Színház (pl. Debreceni Költészeti Fesztivál, Deszka Fesztivál), a Magyar Kerékpáros Klub 

(pl. Bringás Reggeli), vagy a Campus Rendezvényszervező Nonprofit Kft (pl. Campus Fesztivál). 

Gyakorisága alapján kínál a város rendszeres fesztivált pl. a Street Art Show, Virágkarnevál és egyszeri 

alkalmat pl. Kenyérlelke Fesztivál. 

 Magyarországon a népművészeti jellegű rendezvények népszerűsége nő. Ezt a kedvező tendenciát 

mutatja, hogy míg 2006-ban az NKA-kutatások alapján a fesztiválok mindössze 4 %-a volt népi 

hagyományőrző, addig 2014-ben a hazai fesztiváloknak már 11 %-a tartozott a folklór műfajhoz 

(Hunyadi, Inkei, Szabó, 2006) (Jászberényi, Zátori, Ásványi, 2017). 

A tanulmányban vizsgált Debreceni Népi Kézműves Fesztivál (a továbbiakban Kézműves Fesztivál) 

kulturális jellegű, többnapos, rendszeres, nonprofit szervezet által létrehozott esemény. 11 éve rendezi 

meg Debrecenben a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület (a továbbiakban 

https://www.debrecen.hu,2021/
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DHBMNE). A DHBMNE szakmai – érdekvédelmi szervezet, melynek 163 fős tagsága főként a 

megyében élő főállású és hobbiból alkotó népi tárgyalkotókból áll. A 11. rendezvény célja elsősorban a 

hímző, gyöngyfűző, mézeskalácsos, fafaragó, bőrműves, szalmafonó, bábkészítő, bútorfestő, fazekas, 

tűzzománc készítő, ötvös, szövő, nemezkészítő kismesterség megismertetése. Az alkotók mellett az 

alapanyagok, a munkaeszközök és a tevékenységek is bemutatásra kerülnek (http://dhbmne.hu, 2022).  

A fesztivál - jelleg lehetővé teszi a kézművesekkel történő személyes találkozást, nevük 

megismerését (pl. cégér, névtábla, termékcsomagoláson lévő elérhetőségek által), portékájuk 

megvásárlását, a tárgyalkotás folyamatának megtekintését (pl. szalmafonás, szövőszéken szövés), 

továbbá lehetőséget teremt az igényfelmérésre, amelynek során a kínálat igazodhat a szükségletekhez. 

Debrecen 1407-től rendelkezik vásártartási joggal, amely segítette erőteljes gazdasági fejlődését. 

Debrecen ideális vásárhely volt, többek között földrajzi fekvésének köszönhetően pl. fontos szárazföldi 

utak mentén fekszik, gazdasági jellegénél fogva (az árutermelést folytató ipar és a kereskedelem révén), 

valamint közigazgatási és kulturális központ is pl. iskolaváros (Ortutay, 1982).  

A Kassa–Tokaj–Kálló–Debrecen–Várad főútvonal részeként el lehetett jutni kelet felé Erdélybe, 

Kolozsvárra, Beregszász vagy Munkács felé, de Kassán át Lengyelországba is. Dél felé Szegedre vagy 

akár Tokajon keresztül Pest felé vitt az út (Bársony, 1984).  

Szakértők szerint a város szempontjából a középkor másik jelentős eseménye, hogy Mátyás király 

Nagyvárad árumegállító jogát 1477-ben Debrecennek engedte át mindössze fél évre. A helyi vásárok 

országos hírnévre tettek szert azáltal, hogy a területükön áthaladó kereskedőket megállásra és portékájuk 

eladására kényszerítették. A váradi kereskedés Debrecenbe helyezése előtt leginkább Szent Pál napján 

(január 10.), Szent György napon (április 24.), Szent Antal napján (június 13.), Nagyboldogasszony 

napján (augusztus 15.), illetve egyes esetekben a neves napot megelőző és azt követő 15 napon 

engedélyeztek éves vásár és szerdánként heti vásár tartását (Weisz, 2011).  

A vásárok nemcsak a város életét, hanem a kb. 100 km-es körzetét is meghatározták. A vásározó 

múltat és hagyományokat őrzik az utcanevek pl. Piac, Mester, Csapó stb. utca, valamint a minden évben 

megrendezett tavaszi és őszi debreceni nagyvásárok (Kresz, 1991).  

Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyiben őrizte meg ez a rendezvény a szakirodalomban definiált 

fesztivál jelleget? Az ünnepélyességet megtartotta a hivatalos megnyitó és a népviseletbe öltözött 

kismesterek révén, valamint adott téma: a népművészeti örökség megőrzése és népszerűsítése köré 

szerveződik. 

A tanulmány további célja a Kézműves Fesztiválon lebonyolított kvantitatív kutatás segítségével 

annak feltárása, hogy  

• Debrecenben milyen népi kismesterségek léteznek és termelnek a piacra még napjainkban 

• milyen a szakmák gyakorlóinak nem- és korösszetétele, kézműves tapasztalata 

• milyen bevallott üzleti erősségeik és gyengeségeik vannak, tudnak-e a konkurenciáról 

• vannak –e működési, pénzügyi vagy egyéb problémáik 

• mennyire élnek az internet adta értékesítési és reklámozási lehetőségekkel? 

 

1. Anyag és módszerek 

A kézművesek és tevékenységük elemzéséhez választott módszerem a kérdőíves megkérdezés. E 

kvantitatív társadalomtudományi kutatási módszer segítségével a kézművesek egy adott sokaságának 

felmérésével lehetőségem lenne következtetéseket levonni szélesebb körű sokaságra, azaz a népi 

kézművesek megyei és országos közösségére vonatkozóan és egyúttal bizonyos trendek előrejelzésére 

(Hajdu, 2018). Azonban ilyen irányú vizsgálatokat nem folytatok, a kérdőíves felmérést ebből a 

szempontból nem tekintem reprezentatívnak a kisszámú minta alapján. A rendezvényen a Hajdú-Bihar 

Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak körülbelül egyharmada tudott részt venni, így a kisszámú 

mintából nem vonhatók le a teljes sokaságra vonatkozó következtetések. 

Vizsgálatom viszont abból a szempontból reprezentatív, hogy a Kézműves Fesztiválon résztvevő 

mind a 23 kézműves lekérdezése megtörtént. Megismételhetősége miatt tervezem újra elvégezni a 

mérést a következő 3 évben az adatok összehasonlítása céljából. 

A kvantitatív módszer alkalmas lenne nagy mennyiségű adat feldolgozására is a matematikai és 

statisztikai módszerek használata miatt, azonban a helyszíni adottságok (a kérdőívek a vásár helyszínén 
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kerültek lekérdezésre) nem teszik lehetővé a terjedelmes vizsgálatot, mindössze 43 kérdést tartalmaz az 

eredeti kérdőív. 

Az önkitöltő, anonim kérdőíves adatfelvételre 2021.szeptember 17-18-án került sor Debrecenben a 

Csapó utcai sétálóövezetben. A mintában 23 személy szerepelt, a kötött kérdésekkel, sztenderdizált 

kérdőívvel célom az adatok összegyűjtése, összehasonlítása és bizonyos gazdasági ok-okozati 

összefüggések feltárása. 

A kérdőív kérdéseit 6 csoportba soroltam: 

1. alapadatok: pl. nem, lakóhely, életkor, szakma, gyakorlat 

2. üzleti információk: pl. vállalkozási forma, alkalmazott, adózás, értékesítés, bevétel, versenytárs, 

erősségek-gyengeségek, megrendelők 

3. innováció, környezetvédelem: pl. modernizálás, informatikai háttér, környezetvédelem 

4. megjelenés: reklám, jelenlét az interneten 

5. támogatottság: pl. érdekképviseleti tagság, felvett támogatások, kutatásban részvétel 

6. koronavírus-járvány és jövőkép: pl. járvány hatásai, részvétel utánpótlás-nevelésben 

E tanulmányban az alapadatok, az üzleti információk és a megjelenés kérdésköreinek eredményei 

kerülnek bemutatásra. 

 

2. Eredmények 

Az eredmények ismertetése két lépésben történik. Egyrészt bemutatom Debrecen város és a Fesztivál 

kapcsolatát, a továbbiakban pedig a kérdőív kérdéseire adott válaszokat elemzem.  

2.1. Debrecen város és a Kézműves Fesztivál kapcsolata: Mennyiben debreceni a 

Debreceni Népi Kézműves Fesztivál? 

Egyrészt a város népi kézműves hagyományainak feltárását segíti pl. a fazekasmesterséget, 

mézeskalácsosságot, fafaragást, bőrművességet stb. 

Másrészt a város neve megjelenik a népi kézműves tárgyak elnevezésében is pl. debreceni mézeskalács, 

debreceni kerámia. 

Milyen közvetett haszna van a Kézműves Fesztiválnak?  

Itt vizsgálható például, hogy ösztönzőleg hat-e más tevékenységekre a Fesztivál megszervezése?  

A rendezvény pozitív hatása, hogy ösztönzi más népi kulturális tevékenység megszervezését. Példa 

erre a kézműves szakkörök látogatottsága, amelyre beiratkozhatnak azok az érdeklődők, akik a 

Fesztiválon megismerkedtek a kézműves mesterrel és szeretnék tőle elsajátítani az adott népművészeti 

tevékenységet.  

Ellenben turisztikai rendezvényként a város idegenforgalmát erősíti. A magyar népművészet iránt 

érdeklődőket bevonzza a városba, a kirakodó vásár pedig a turisták és az itt lakók költését serkenti, a 

költési szokásokat befolyásolja. Turisztikai szempontból jelentős még a város imázsának formálásában 

betöltött szerepe (hagyományok ápolása, helyi népművészeti örökségek védelme, a debreceniség és a 

hajdú identitás erősítése). Mivel az esemény közforgalmú utcákon zajlik, ezért ingyenes, belépődíjat 

nem szednek, valamint nyilvántartást nem vezetnek, felmérést nem készítenek, ezért a 2 nap során nem 

becsülhető meg megbízhatóan a látogatottság. Azonban pontos kimutatást vezetnek a gyermek 

foglalkozások létszámáról. A rendezvény kísérőeseménye a Hétpróbás Ifjú Mester, ahol a gyerekek 7 

kézműves pavilont járnak be és válaszolnak a népművészettel kapcsolatos játékos kérdésekre. A 

gyűjtőfüzetbe összegyűjtött pontok alapján ajándékban és emléklapban részesülnek.  

A rendezvény egyik legfőbb társadalmi haszna a közösségfejlesztés. A hagyományok 

megismertetésének játékos módja idevonzza a családokat és a gyerekek szórakoztató tevékenységeken 

keresztül ismerkednek meg népművészetünk alapjaival (Jones, Assche, Parkins, 2021). A vásározás 

továbbá lehetőséget ad a kézműveseknek arra, hogy a 2 nap során egymást, és egymás tevékenységét is 

jobban megismerjék. Árusítás közben lehetőség van a népművészeti tárgyakért rajongó vásárlókkal 

ismerkedni, beszélgetni, valamint felmérni az igényeket, szükségleteket felmérése a termékekkel 

kapcsolatban. 
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2.2. A kérdőíves felmérés eredménye 

 

2.2.1. Alapadatok eredményei 
A kérdőív első része a tárgyalkotók nemét, lakóhelyét, életkorát, szakmáját, gyakorlatát, termék-

zsűriztetési szokásait mérte fel. A továbbiakban e kérdéskörök eredményeit ismertetem.  

Nem:  

A nemek vizsgálata érdekes eredményt hozott, a megjelent kézművesek többsége, 65%-a, azaz 15 fő 

volt nő. A fennmaradó közel egyharmad, mindössze 8 fő volt férfi kézműves.  

Lakóhely:  

Tizenhatan (70%) debreceniek, hatan nem debreceniek és 1 fő nem válaszolt a kérdésre.  

Életkori jellemzők:  

20-as korosztályú nincs a felmértek között. 30-as korosztályú 1 fő, 40-es 2 fő, 50-es 7 fő (30%) és a 60 

év felettiek aránya magas, 57%, azaz 13 fő (1. ábra).  

 

 
 

1. ábra: A Kézműves Fesztivál résztvevőinek életkori megoszlása 

Figure 1: Age distribution of the participants of the Folk Craft Festival 

Forrás: saját szerkesztés, 2021 

 

Szakmaszerkezet:  

Összesen 15 szakma képviseltette magát a rendezvényen. A kézművesek többsége egyetlen szakmát 

tanult, míg vannak többszakmás tárgyalkotók is. Megoszlásuk: 3-3 fő fafaragó, hímző, 2 -2 fő 

mézeskalácsos, gyöngyfűző, tűzzománc-készítő. A többi szakma 1-1 képviselője jelent meg, így palást 

– és paszománykészítő, nemezkészítő, textiljáték-készítő (bábos), pásztorművész, szarukarcoló, 

kosárfonó, szalmafonó, nemezkészítő, bútorfestő, fazekas, bőrműves. A szakmák megoszlását grafikon 

mutatja szemléletesen (2.ábra). 

A mai kor embere ritkán találkozik pásztorművésszel. Az ügyes kezű pásztorok egykor használati 

tárgyaikat maguk készítették. A pásztorművészet, mint a népművészet része jelenti a fa-, csont-, és 

szarufaragást, valamint a bőrmunkák elvégzését is. Termékeik választéka is sokszínű, a karikás ostor 

terelőszerszámától a szaruból készült tülök- kürtig bezárólag (Bukovinszky, 2003).  

Napjainkban ritkán használt kifejezések a paszomány és a palást. A paszomány régi korokban 

fonalakból sodort zsinór aranyból, ezüstből, vagy selyemből, mely ruhadíszként szolgált. A palást pedig 

olyan bő, ujjatlan, köpenyszerű ruhadarab volt, mely lefelé szélesedett és a nyaknál kapcsolták össze 

(Bárczi, Országh, 1959-1962). 

Az előbbiekben említettekhez hasonlóan a szarukarcoló is a ritka, fennmaradt mesterségek egyike. 

A szaru alapanyaga a haj, a köröm, a pata és a szőr, különféle használati tárgyak nyersanyaga pl. fésű, 

gomb, ivókupa, jelzőkürt stb. (Bárczi, Országh, 1959-1962). 
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A Kézműves Fesztiválon még egy ősi és ritka mesterség képviseltette magát, a nemezkészítő. A 

nemezkészítők alapanyaga a nemez sem hétköznapi. Gyapjúból vagy szőrből tömörítéssel készülő 

anyag, amelyből kalapot, papucsot, posztót, süveget, takarót és elődjeink sátrakat készítettek (Bárczi, 

Országh, 1959-1962). 

 

2. ábra: A Kézműves Fesztivál szakmaszerkezete 2021-ben 

Figure 2: Structure of the crafts in the Folk Craft Festival in 2021 

Forrás: saját szerkesztés, 2021 

 

Tapasztalat, gyakorlat:  

2 fő nem adott választ erre a kérdésre. 10 év alatt 5, 6 és 7 év gyakorlatot összességében hárman jelöltek 

meg, míg 1 fő 10 évet. 10 és 20 év között 7 fő (30%) szerzett tapasztalatot. Minimum 2 évtized 

gyakorlattal, azaz 21-30 évvel 4 fő, míg ennél is több, minimum 3 évtized tapasztalattal, azaz 31-40 

évvel 3 fő rendelkezik.  

A legtöbb gyakorlattal, 42 évvel egy hímző, 50 évvel egy pásztorművész, 60 évvel egy mézeskalácsos 

kézműves büszkélkedhetett Debrecenben a Kézműves Fesztiválon.  

A debreceni mézeskalácsosság a város egyik nevezetessége és büszkesége melyet felterjesztettek a 

Nemzeti Értéktárba, így halad a hungarikummá nyilvánítás felé. A szakma nagy múltra tekint vissza, a 

mézeskalácsosok céhe 1713-ban alakult, de mézes tésztákat már a céh megalakulása előtt készítettek a 

városban és környékén. Helyi sajátosság a debreceni tányér, a baba, a huszár és a kakas (Hubert, 

Csapóné, 2019). 

A termékek zsűriztetése: 

A többség, 19 fő (83%) zsűrizteti a termékét, 4 fő viszont nem. 

Mit jelent a zsűriztetés? 

A népi iparművészeti és népművészeti alkotások minősítése a Hagyományok Házán keresztül zajlik. A 

Hagyományok Háza olyan intézmény, melyet a Kárpát-medencei néphagyományok ápolására hozott 

létre a hajdani Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Tevékenysége sokrétű, a Magyar Állami 

Népi Együttest, folklórdokumentációs könyvtárat és többek között módszertani műhelyt is működtet. A 

zsűrizés folyamata: a főigazgató zsűrit kér fel, amely véleményezi az alkotásokat. A minősítés 

kategóriái:  "Hagyományos Mester Remek", „Modern Mester Remek”, "Hagyományos Míves Termék", 

„Modern Míves Termék” és Ajándéktárgy” (https://hagyomanyokhaza.hu, 2021). 

A védelem korlátozza az előállítható mennyiséget, így védi az alkotókat a termékeik mások által történő 

lemásolásától, és a tömeges előállítástól. 

Milyen gyakorisággal zsűriztetnek azok, akik igennel válaszoltak (19 fő)?   
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9 fő (47%) évente, 5 fő ritkán vagy nagyon ritkán, 3 fő 2évente és 1-1- fő 3 évente illetve félévente.     

Egy ezzel kapcsolatos kérdés szerepel az üzleti információk között is: Előfordult-e már, hogy lemásolták 

a termékét? A többségnek, 15 főnek, azaz 65%-nak előfordult már ilyen rossz tapasztalata. A 

jogvédelmet azonban a gyakorlatban nehéz megvalósítani. 

2.2.2. Üzleti információk 
 

A második kérdéscsoportban a vállalkozásra vonatkozó kérdések (a vállalkozás formája, a főállás - 

másodállás, az alkalmazottak száma) és az értékesítésre vonatkozó kérdések szerepeltek (az értékesítés 

körülményei, a vásárlók, az üzleti erősségek és gyengeségek, valamint az interneten történő megjelenés). 

A vállalkozásra vonatkozó kérdések: 

„Milyen vállalkozási formában dolgozik népi kézművesként?” 

Legtöbben adószámos magánszemélyek: 9 fő (39%) és egyéni vállalkozók: 6 fő (26%). Hárman vagy 

nem válaszoltak, vagy egyéb kategóriát jelöltek meg, de nem nevezték meg. 2 fő betéti társaságban, 1 

fő KATÁ-ban végzi a tevékenységet, 1 fő szellemi szabadfoglalkozást jelölt meg, 1 főnek pedig nincs 

vállalkozása, hobbiból kézműveskedik. 

„Hogyan dolgozik?”(a fő és másodállás kérdése) A megkérdezettek 52%-a, azaz 12 fő nyugdíj mellett 

foglalkozik a szakmájával. 26%, 6 fő mellékállásban kézműves, de még nem nyugdíjas. 3 fő (13%) 

főállású kézműves, 2 fő nem nyilatkozott.  

„Van-e alkalmazottja, inasa, tanulója vagy egyéb?” 

A döntő többségnek (20 fő, 87%) nincs alkalmazottja, tanulója, egyéb segítője. 1 főnek van 

alkalmazottja (4%), 1 fő pedig egyéb kategóriát jelölt meg, őt családtag segíti. 

Az értékesítésre vonatkozó kérdések: 

 „Hol szokta termékeit értékesíteni?” 

A legtöbben (19 fő, 83%) vásárokon és fesztiválokon értékesítenek (3. ábra). 

Saját üzlete 1 főnek van, más boltokba 4 fő ad el bizományosi szerződéssel és 1 főtől megvásárolják a 

készletet. Interneten a megkérdezettek 22%-a, azaz 5 fő árusít. Más módon is értékesítenek: barátoknak, 

ismerősöknek 1 fő, megrendelésre 1 fő, míg saját műhelyben ugyancsak 1 fő árusít. 1 fő nem válaszolta 

meg a kérdést.  

A 22 válaszadó többsége (14 fő) 1 választ jelölt meg, 12-en csak vásárokat, 1-1 fő saját üzletet vagy 

egyéb módot (megrendelésre) jelölt meg. A több választ adóknál (8 fő) 2 helyszínes: vásár + internet 

(1), vásár + saját műhely (1), vásár + más bolt (2), más bolt + internet (1), 3 helyszínes: vásár + internet 

+ barátok (1), vásár + más bolt + internet (2). 

A kézművesek nehezen szakítanak a hagyományos értékesítési móddal, a többség még mindig 

ragaszkodik a tradicionális vásározó múlthoz. A probléma összetettségét jelzi, hogy eddig még nem 

sikerült a népi kézműves termékek esetében üzlethálózatot létrehozni sem a civil szervezeteknek, sem a 

döntéshozóknak.  

3. ábra: A Kézműves Fesztivál résztvevőinek értékesítési helyszínei 

Figure 3: Sales venues for participants of the Folk Craft Festival 
Forrás: saját szerkesztés, 2021 
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 „Értékesít külföldre?” 

16 kézműves nemmel válaszolt, de közülük 3 tervezi a jövőben. 7 fő igennel válaszolt.  A 

pásztorművész, gyöngyfűzők, hímzők, palást –és paszománykészítők, faművesek és tűzzománc készítők 

munkái külföldön is keresettek. A megjelölt országok többsége európai: Svájc, Anglia, Ausztria. Ketten 

az Egyesült Államokat is megjelölték. 

A külföldre értékesítés feltételeihez tartozik napjainkban az e-kereskedelembe való bekapcsolódás. Az 

e-kereskedelem nemcsak versenyelőnyhöz juttathat az internettel nem foglalkozó kézművesekkel 

szemben, hanem, mint a fenti példák is mutatják az elektronikus csatornák új piacokat nyithatnak meg 

(Mártonffy, 2000). A későbbiekben a kérdőív foglalkozik az internetes jelenléttel is. 

„Van viszonteladója?” 

17 kézművesnek nincs, 5 főnek van, 1 nem válaszolt. 

A további kérdések a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, de a téma kényes jellege miatt csak általános 

kérdések szerepeltek a kérdőívben. 

„Elegendő-e a bevétele a kiadásokra?” 

Közel fele - fele az arány (48-43%), 11 kézművesnek nem (fazekas, bábos, tűzzománcos, hímző, 

bútorfestő, gyöngyfűző, kosárfonó, szalmafonó), 10 főnek igen (gyöngyfűző, fafaragó, bőrműves, 

pásztorműves, szarukarcoló, mézeskalácsos), 2 nem válaszolt. 

Vett-e már fel hitelt? 

A többség, 22 fő (96%) nem vett még fel hitelt. 1 fő már igen, de neki sem jelentett nehézséget a 

visszafizetése. 

„Tervezi-e, hogy megszünteti tevékenységét?” 

A megkérdezettek döntő többsége, 83%-a nem tervezi a tevékenység beszűntetését. 4% nem válaszolt a 

kérdésre. Mindössze 13% tervezi a megszűnést, ebből 9 % az életkora miatt, 4% pedig azzal indokolta, 

hogy nem gazdaságos a tevékenység. 

A konkurenciával, vevőkkel kapcsolatos kérdések során a kézműves piaci tájékozottságát mérte fel a 

kérdőív. 

„Van-e konkurense, versenytársa?” 

Debrecenben: 8 fő (35%) válaszolt igennel. Hajdú-Biharban: 9 fő (39%) válaszolt igennel. Az 

országban? 12 fő (52%) válaszolt igennel. 

Hogyan lehet, hogy a válaszadó bőrművesnek, fafaragónak, hímzőnek stb. nincs versenytársa az egész 

országban? Ez akkor lehetséges, ha szakmabeli konkurens van ugyan, de más jellegű terméket állít elő, 

amiben nem konkurálnak egymással. 

„Kik a leggyakoribb vásárlói, megrendelői?” 

A legtöbben (21 fő) 91%-uk hazai magánszemélyeknek adja el termékét. 23% külföldre is értékesít 

magánszemélyeknek, 9%-uk hazai vállalkozásoknak is árul. Külföldi vállalatoknak senki sem értékesít, 

viszont 1 fő megjelölt egyéb kategóriát is: könyvtárt, bölcsődét, művelődési központot és múzeumot. 

A népi kézművesek saját bevallásuk alapján a legnagyobb erőt a szaktudás jelenti, majd ezt követik a 

kapcsolatok (4. ábra). Érdekesség, hogy 10 kézműves nem érzi, hogy lenne gyengesége, hiányossága a 

vállalkozásában. A többiek szerint a marketing és a reklámtevékenység hiánya gyengíti leginkább a 

vállalkozásukat. 
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Erősségek:  

• szaktudás: 78%  

• kapcsolatok /széleskörű alkotói és 

baráti ismertség 30% 

• kitartás 9% 

• tapasztalat 9% 

Egyéb:  

• önképzés 

• természetes alapanyagok 

• változatosság 

• egyediség 

• foglalkozások tartása 

• képességek 

Gyengeségek:  

• marketing és reklám 43% 

• fejlesztés / új műhely 9%  

• anyagiak hiánya 9% 

Egyéb:  

• menedzselés hiánya 

• időhiány 

• számítógépes ismeretek hiánya 

 

 

 

 

4. ábra: A Kézműves Fesztivál résztvevői által bevallott erősségek és gyengeségek, (a %-os mutatók a 

válaszok előfordulását jelölik) 

Figure 4: Strengths and weaknesses admitted by the participants of the Folk Craft Festival % 

indicators indicate the occurrence of responses 
Forrás: saját szerkesztés, 2021 

 

Az internetes megjelenés kérdései: 

A megjelenés felmérése során a reklámozás, az internetes jelenlét, valamint a hazai és nemzetközi 

sikerek kerültek lekérdezésre. 

„Reklámozza-e magát vagy termékeit valahol?” 

A válaszadók 61%-a nemmel válaszolt. 1 fő (4%) nem adott választ. A reklámozók 88 %-a az internetet 

használja, a többi a személyes megjelenés híve. 

 „Jelen van-e az interneten?” 

A népi kézművesek több mint kétharmada felismerte a világháló fontosságát és valamilyen formában, 

vagy weboldal, vagy webáruház révén jelen van a felületen (5. ábra). 

Magyarországon a lakosság közel 70%-a rendszeres internethasználó. Az online értékesítés 

ugrásszerűen növekszik az e-kereskedelem jelentőségével együtt. A vállalkozások kezdik felismerni, 

hogy az online-tér értékes piac, ezzel a túlélésük, fejlődésük záloga is egyben (Botos, Péntek, 2018). 

  

 
 

5. ábra: A Kézműves Fesztivál résztvevőinek internetes jelenléte 

Figure 5: The online presence of the Folk Craft Festival participants 

Forrás: saját szerkesztés, 2021 
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„Van-e vállalkozásának Facebook-oldala, mit oszt meg rajta és milyen rendszerességgel?” 

A kézművesek közül 10 főnek (43%) van Facebook- oldala, amelyen 90%-uk (9fő) termékeket oszt meg 

leginkább. Ennek gyakorisága változó: 

• hetente:1 fő 

• havonta:4 fő 

• 3 havonta:1 fő 

• ritkán:2 fő 

• rendszertelenül:1 fő. 

„Ért már el hazai vagy nemzetközi sikert a szakmájában?” 

8 fő (35%) nemmel válaszolt. 65% ért már el sikert, melyek: országos kiállításon helyezéseket, a 

Népművészet Mestere cím, Népi Iparművész cím, Minőségi Termékdíj, Csokonai Díj, részvétel 

Világkiállításon, nemzetközi fesztiváldíjak stb. 

„Ha igen, segítette ez Önt és hogyan (több termék eladásban, kapcsolatokkal)?” 

A 15 díjazott kézműves közül 3 fő válaszolt nemmel. A többiek számára az elismerés hozadéka 

változatos:  

• több termék eladása, kapcsolatépítés, szakmai fejlődés 

• külföldi megrendelés vagy külföldi kiállításra eljutás 

• havi járadék a Magyar Művészeti Akadémiától 

• több megkeresés 

• lendületet adott, lelki támogatás. 

A Magyar Művészeti Akadémia a népművészet mellett a zene, az irodalom, a képzőművészet, építészet, 

fotóművészet stb. terén is ellát köztestületi feladatokat. Művészjáradékot 65 év feletti díjazott 

művészeknek pl. Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere stb. szakmai elismerésként 

ajándékoz (https://www.mma.hu, 2022). 

 

3. Következtetések, javaslatok 

 
1. Mennyiben debreceni a Debreceni Kézműves Fesztivál és milyen jelentősége van a város 

életében? 

A fesztivál hagyományt teremtett abból a szempontból, hogy 11 éve rendezik meg Debrecenben. 

Többségében (70%-ban) debreceni kézművesek települnek ki a rendezvényre és helyi kézműves 

termékeket árusítanak, amelyek között vannak debreceni elnevezésűek is pl. a mézeskalács. 

Jelentős az idegenforgalomra gyakorolt hatása. A 2 napos rendezvény befolyásolja a helyi lakosság és 

a bel-és külföldi turisták költési szokásait valamint szabadidő-eltöltését. Jelentősebb a társadalmi, 

kulturális hatása a néphagyományok megismertetése, a szervezett programok (megnyitó, népi játékok, 

bemutatók) révén. 

 

2. Az alapadatokra vonatkozóan levont következtetések: 

A Kézműves Fesztivál sokszínűségét bizonyítja, hogy 2021-ben 15 szakma 23 képviselője jelent meg a 

rendezvényen. A kézművesek többsége, azaz 65%-a nő. Vajon a kézműves szektorban is a szakmák 

elnőiesedése zajlik? Vannak nőies szakmák, ilyen a hímző, a gyöngyfűző, a textiljáték-készítő, a 

tűzzománc-készítő, ellenben bizonyos szakmákat inkább férfiak gyakorolnak, például ilyen a 

pásztorművészet, a szarukarcoló, a kosárfonó, a fafaragó. Az éles nembeli elhatárolástól óvakodni kell, 

mert egyaránt van női és férfi mézeskalácsos, valamint női bútorfestő és női fazekas is. 

Érdekesség, hogy a Debreceni Nép Kézműves Fesztiválon nemcsak debreceni kézművesek mutatkoztak 

be, hanem 30%-uk a megye más településeiről érkezett. Ez annak köszönhető, hogy az ernyőszervezet, 

a DHBMNE megyei szervezet, amely nem csupán debreceni tagokat tömörít magába. A rendezvény 

elnevezése pedig nem csupán az alkotók származására utalhat, hanem a lebonyolítás helyszínére is. 

A kézművesek életkori megoszlásából a szakmák elöregedése figyelhető meg. A 60 év felettiek aránya 

magas, 57%. Mindössze egyetlen 40 év alatti népi kézműves vett részt a rendezvényen. Ezzel 

összefüggésben vizsgálható a megszerzett szakmai tapasztalat. A magas életkor kedvezőtlen tendenciája 

(ugyanis várható a tevékenység beszűntetése) együtt jár a kedvezően magas gyakorlati évek számával 

(42, 50, sőt 60 év). A legtöbben (30%-uk) 10 és 20 év közötti tapasztalattal rendelkezik. 

Vajon a szakmák elöregedése negatív folyamatnak tekinthető-e? 



  Régiókutatás Szemle 2022. VII. évf. 1. sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/22/1/6 
 

77 
 

Véleményem szerint a kézműveskedés a szabadidő hasznos eltöltése, mely a nyugdíjas korúak szellemi 

aktivitásának megőrzésével is jár. Hasznossága továbbá gazdasági szempontból: a vállalkozói 

tevékenység folytatása, adófizetés, munkahelyteremtés, és részt vesz a gazdaság fejlesztésében az 

innovációk, új ötletek és eljárások révén. Hozzájárulhat az oktatás nemzetgazdasági területéhez a 

szakmai utánpótlás-nevelés, tanulóképzés, tapasztalatok átadása révén. Egyéb kulturális, társadalmi stb. 

hatások is vizsgálhatók pl. szakmák fennmaradásában betöltött szerep, vagy művelődési és művészeti 

vonatkozásokban. 

 

3. Az üzleti információkra vonatkozóan levont következtetések 

 

Ebben a témakörben a következőkre kérdeztem rá: 

• vállalkozási forma, foglalkoztatás: mindannyian a legkisebb vállalkozási formában működnek: 

mikrovállalkozók (egyéni vállalkozó, bt., KATÁ-s vállalkozó, adószámos magánszemély). Ez azt 

jelenti, hogy 10 főnél kisebb foglalkoztatók. A megkérdezés alapján 87%-nak nincs alkalmazottja, 

mindössze 1 kézművesnek van 1 beosztottja. A többség (52%), az életkor felmérési eredményével 

összhangban nyugdíj mellett dolgozik. 

• értékesítés körülményei, vásárlók: a kézművesek döntő többsége (83%) az évszázados 

hagyományoknak megfelelően vásárokon értékesít, de 22% már nyitott az internetes lehetőségek 

felé és 30% a fennmaradás érdekében, a lehetőséget kihasználva külföldi piacokra is értékesít. Ők a 

gyöngyfűzők, hímzők, faművesek, tűzzománcosok stb. Továbbá 9 % felismerte, hogy nemcsak 

magánszemélyeknek adhatja el a portékáját, hanem bizonyos esetekben könyvtárak, bölcsődék, 

múzeumok és hazai vállalatok is vásárlókká válnak. A megkérdezettek közül senki sem értékesít 

még külföldi vállalatoknak, amely egy jövőbeni lehetséges piaci szegmenssé válhat a hosszú távú 

fennmaradás érdekében. 

• pénzügyek, megszűnés: érzékeny területe a felmérésnek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kérdés. 

11-10 arányban (2 fő nem válaszolt) a bevételek nem fedezik a kiadásokat. Ez azt jelenti, hogy több 

mint 50%-nak veszteséges a tevékenysége. Mivel 78%-uk (12 nyugdíjas + 6 fő mellékállású) nem 

főállásban végzi a kézműves tevékenységet, ezért valószínű, hogy a veszteségeket a főállás vagy a 

nyugdíj fedezi. Ennek tulajdonítható, hogy csak egyetlen kézműves vett fel eddig hitelt a 23-ból. 

Közel 10% tervezi a tevékenység megszüntetését, 83% tovább fogja folytatni a pénzügyi és egyéb 

nehézségek ellenére is, és csupán 1 kézműves hivatkozik arra, hogy gazdaságtalan működése miatt 

befejezi a tevékenységet. 

• versenytárs: a kézművesek közel harmadának van versenytársa a városban és a megyében bevallása 

szerint. További vizsgálatra van szükség annak megállapítására, hogy valóban ilyen kisszámú az 

egyes szakmák képviselete a régióban, vagy pedig vannak szakmabeliek, de más stílusú terméket 

állítanak elő, amely nem konkurál a megkérdezettek portékáival. Az is további kérdéseket vet fel, 

hogy a termékek másolói (65% nyilatkozott erről) vajon konkurenciának minősülnek-e? 

• erősségek, gyengeségek: a kézműves vállalkozók legfőbb erőssége a szaktudás, majd közvetlenül 

ezután a kapcsolatok. Leginkább a marketing és reklám területet, majd a fejlesztés és az anyagiak 

hiányát tartják a legfőbb problémának. Annak ellenére, hogy a megkérdezettek több mint 50%-a 

veszteséggel küzd, 43% semmilyen gyengeséget nem jelölt meg. 

 

4. A megjelenésre vonatkozóan levont következtetések: 

 

A kézművesek 61%-a nem reklámozza magát. Érdemes lenne tovább vizsgálni az okokat (pénzügyi 

okok, idő hiánya, hozzá nem értés, hozzáállás stb.). A reklám hiánya vajon összefügg-e az elégtelen 

bevétellel, amiről 48% nyilatkozott? Biztató, hogy 8 fő (35%) felismerte a reklám fontosságát és 

többségük (heten) az egyik leggyorsabb és a (széleskörűsége miatt) leghatékonyabb eszközt, az 

internetet használják. A válaszadók közel harmada nincs jelen az interneten. Ennek egyik oka 

valószínűleg a magas életkor, mert az idősebbek kevésbé szeretik az internetet használni. Kedvező 

viszont, hogy minden 4. kézművesnek van saját weboldala és 1 főnek webáruháza is. A válaszadók 

közel fele, 10 fő posztol a Facebook-on, többségük saját termékét általában havi gyakorisággal. 

A hazai és nemzetközi díjak nemcsak elismerést hoznak a kézműveseknek, hanem a napi munkába új 

lendületet visznek, vagy külföldi megrendelések nyílnak meg, esetleg havi járadékot folyósítanak az 
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arra érdemes művésznek. Véleményem szerint érdemes pályázatokon indulni, mert megismerhetők a 

pályázók, a szakmával kapcsolatos trendek és kapcsolatok is építhetők. A kézműves pedig elhelyezheti 

magát és alkotásait a hazai és nemzetközi pályatársak és műveik közt. 
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Absztrakt 

Az Európai Bizottság 2014 óta méri a digitális gazdaság és társadalom fejlettségé t a DESI 

mutatóval. A 2020-as DESI jelentés rámutat arra, hogy a Covid-19 járvány hatására még 

fontosabbak lettek a digitális eszközök az országok gazdasága számára. Hazánk a 28 Európai 

Uniós tagállam közül a 21. helyen szerepel a digitális gazdaságot és társadalmi fejlettséget mérő 

mutatón. A magyar vállalatok versenyképességének javulása a nemzetközi piacon nagymértékben 

függ a digitalizációjuk mértékétől. A kutatás célja egy áttekintést nyújtani a hazai vállalatok 

emelt szintű digitalizációs rendszerek bevezetését elősegítő pénzügyi eszközökről és forrásokról a 

mögöttünk álló Európai Uniós költségvetési időszakból. Az emelt szintű digitalizációval 

összefüggésbe hozhatóan két pályázati felhívás volt elérhető a 2014-2020-as pályázati ciklusban 

Magyarországon: GINOP 1.2.8-17 és a GINOP 3.2.6-8.2.4-17. A pályázatok közötti regionális 

összehasonlító elemzés nem volt megvalósítható, mert a támogatási intenzitás az elszámolható 

költségekre eltérő a két pályázat esetében, ezért a pályázati felhívások értékelése kü lönállóan 

történt meg. Az elemzés során megállapításra került, hogy az alacsony pályázati hajlandóság 

okai között feltételezhetően megjelenik a hiányzó gazdasági és társadalmi potenciál a vidéki 

térségekben, ezek között kiemelve a beruházásra fordítandó sa ját forrás és a megfelelő digitális 

készségekkel rendelkező munkaerő hiánya. 

Kulcsszavak: digitalizáción, Ipar 4.0, GINOP 

Abstract 

Since 2014, the European Commission has been measuring the development of the digital economy 

and society with the DESI indicator. The DESI 2020 report shows that the Covid-19 epidemic has 

made digital tools even more important for countries' economies. Hungary is ranked 21st out of 28 EU 

Member States on the DESI indicator which is measuring the digital economy and society. Improving 

the competitiveness of Hungarian companies in the international market depends on the extent of their 

digitalisation. The aim of this research is to provide an overview of the financial instruments and 

resources available to support the implementation of an advanced digitalisation systems at Hungarian 

companies in the past EU budget period. Two calls for proposals were available in the 2014-2020 

funding period in Hungary in the context of advanced digitisation: GINOP 1.2.8-17 and GINOP 3.2.6-

8.2.4-17. A regional comparative analysis between the two calls was not feasible because the funding 

intensities for eligible costs are different for the two calls, therefore the calls were evaluated 

 

1 https://orcid.org/0000-0002-6287-3195        
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separately. The analysis found that the reasons for the low willingness to apply are assumed to include 

the lack of economic and social potential in rural areas, with the main reasons being the lack of own 

resources to invest and the lack of a workforce with the right digital skills. 

Keywords: digitalisation, Industry 4.0, GINOP 

JEL Kód: M15 

Bevezetés, témafelvetés 

Az életünket körülvevő folyamatok és eszközök digitalizációja az Európai Unió fő célkitűzései közé 

tartozik. A 2019-2024-es stratégiában megjelenik Európa digitális jövőjének a megtervezése (I1). A 

stratégia célja, hogy a technológia az emberek szolgálatában és érdekében működjön, méltányos és 

versenyképes digitális gazdaság alakuljon ki, ahol tisztességes feltételek mellett finanszírozáshoz 

juthatnak a kisvállalkozások és startupok, demokratikus és fenntartható társadalom alakul ki, többek 

között a klímacélok teljesítése érdekében.  

Magyarországon a Digitális Jólét Program (DJP) (I2) keretében került megalkotásra a 2015-2022 közti 

időszakban meghatározott digitális programoknak a megvalósítása. A DJP stratégiái öt területbe 

csoportosíthatóak: 

- Digitális előnyszerzés stratégiája, 

- Ökoszisztéma építés, 

- Digitális tudásfejlesztés, 

- Társadalom, 

- Digitális államkormányzás. 

A digitális előnyszerzés stratégiája keretében fókuszba került a mesterséges intelligencia alkalmazása, 

kiemelten az agrárium területén. Fejlesztendő területként lett megjelölve az agrár oktatás, 

agrárdigitalizációs megoldások és a precíziós gazdálkodás szélesebb körű megismertetése. Az Ipar 4.0 

Nemzeti Platform célja a hazai termelő kkv-k fejlesztésének segítése annak érdekében, hogy magasabb 

hozzáadott értékű termékeket állítsanak elő a támogatott vállaltok. 

Az ökoszisztéma építés során olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása volt a célkitűzés, 

amely a digitalizációs célok megvalósulását szolgálják. Ennek eredményeként többek között 

megalakult a Magyarországi 5G Koalíció, amelynek célja volt, hogy hazánk az európai 5G fejlesztések 

egyik központjává váljon. 

A digitális tudásfejlesztés stratégiájának a célja, hogy a közoktatásban minden résztvevő részesüljön 

megfelelő digitális kompetenciák oktatásában. A digitális kompetenciák megléte és annak 

készségszerű használata a DESI jelentésben is kiemelt fejlesztendő területként lett meghatározva 

Magyarország számára. 

A társadalom stratégia részeként digitális jólét alapcsomag meghatározása, mint a szélessávú internet 

elérhetőségének fejlesztése és a digitális falu, mint népességmegtartó erő megvalósítása szerepelt 

célkitűzésként. 

A digitális államkormányzás stratégia keretében többek között nemzeti adatvagyon és hálózatkutatási 

központ létrehozása szerepel. Céljuk, hogy az adatgazdaság Magyarország versenyképességét 

szolgálja annak érdekében, hogy az ország ne maradjon le a globális digitális versenyben, továbbá az 

adatvagyont felhasználva könnyebbé tudja tenni állampolgárai és a vállalkozásai mindennapi életét. 

Az Európai Bizottság 2014 óta méri a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét a DESI mutatóval. 

A 2020-as DESI2 jelentés (I3) rámutat arra, hogy a Covid-19 járvány hatására még fontosabbak lettek 

a digitális eszközök az országok gazdasága számára. Hazánk a 28 Európai Uniós tagállam közül a 21. 

helyen szerepel a digitális gazdaságot és társadalmi fejlettséget mérő mutatón. A magyar vállalatok 

versenyképességének javulása a nemzetközi piacon nagymértékben függ a digitalizációjuk mértékétől. 

Cseh (2020) értékelte Magyarország teljesítményét a DESI mutató dimenziói alapján. Megállapította, 

 
2 DESI (Digital Economy and Society Index – Digitális Gazdaság és Társadalom Index), amely egy olyan összetett 

jelzőszám, amely összegzi az EU digitális teljesítményére vonatkozó releváns mutatókat, és nyomon követi az 

uniós tagállamok fejlődését a digitális versenyképesség terén. 
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hogy Magyarország teljesítménye heterogén a vizsgált dimenziókban, emiatt vannak olyan területek, 

amelyekben az uniós átlag felett teljesítünk, azonban más területeken pedig mélyen alatta. 

Fejlesztendő területként értékelte a digitális közszolgáltatások használatát a magánszemélyek esetében 

és a digitális technológiák integráltáságnak a hiányát jelölte meg problémaként a szerző. Erre 

reflektálva, a vizsgálatomban igyekszek bemutatni két olyan, vállalkozások részére kiírt EU-s 

forrásból részben finanszírozott pályázati lehetőséget, ami a vállalkozások digitális felzárkóztatását és 

fejlesztését jelölte meg célkitűzésként. 

A digitalizáció lett napjaink egyik legmeghatározóbb globális folyamata. Átalakította és jelenünkben 

is formálja a vállalatok és a fogyasztók mindennapjait. Az internet megjelenésével kibővültek az üzleti 

lehetőségek, átalakultak a vállalati folyamatok. A digitalizációt, mint fogalmat értelmezhetjük úgy, 

hogy valamit digitális formába alakítunk át, amellyel új értékteremtési és ezáltal bevételi lehetőségek 

érhetőek el (Matyusz - Pistrui, 2020).  

A fogalmat egyszerűsítve mondhatjuk azt is, hogy olyan folyamatok és tartalmak válnak digitálissá, 

amelyek korábban fizikai formában léteztek, mint például a papíralapú, adminisztrációs céllal 

elkészített dokumentumok (Csedő et al., 2019).  

A negyedik ipari forradalom lényege az adatok összekapcsolása, információvá alakítása az azonnali 

adatmegosztás révén. Az új technológiákkal kialakítható versenyelőny nem csak a termelési 

folyamatokból fog állni, hanem ezen folyamatok digitális megoldásokkal, szolgáltatásokkal történő 

beágyazása a döntéshozatal kedvező előre mozdításához (Szőke - Kovács, 2020). 

A digitalizációt és annak előnyeit nem csak a vállalatok élvezhetik. A digitalizáció a hétköznapokra is 

hatással van, akár e-book, online szolgáltatások formájában. A Siemens és a GKI közös kutatásában 

(I4) a digitalizáció helyzetét mérte fel Magyarországon 2020-ban vállalatok reprezentatív 

megkérdezésével. A digitalizáció 2020-ban egy olyan komplex szemléletet jelent, amelynek része a 

hardver, szoftver, folyamat és az erőforrás. A komplex szemlélet négy elemét az Internet of Things 

(IoT) eszközök és rendszerek alkotják. Hardvereket tekintve egyre nagyobb teret nyernek az Ipar 4.0-

képes eszközök. A szoftverek képesek nagytömegű adatok elemzésére és a megfelelő információnak 

az előállítására.  

A folyamatok átalakulásában egyre több vállalat belső módszertanában jelenik meg az agilis tervezés, 

amely kiváltja a vízesés elv alapján történő tervezést. Az agilis tervezés előnye a vízesés modellhez 

képest a rövid tervezési szakaszok definiálása, ami lehetővé teszi a gyakori visszacsatolást az 

előrehaladás üteméről és minőségéről. A rövidebb, “sprint-szerű” munkavégzés nagyobb 

rugalmasságot biztosít a váratlan helyzetekre történő reagálásban, ezáltal idő és költséghatékony lehet 

(Székely, 2022).  

A vállalati erőforrások közül az egyik legfontosabbá válik az információ, amely a döntéshozók 

rendelkezésére állhat a teljes értékláncról. A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a vállalatok az 

ellenőrzéssel és döntéstámogatással kapcsolatos digitalizációs törekvéseiket tekintik a gyártás 

digitalizálása mellett a legalacsonyabb prioritásnak a digitalizáció területén. A digitalizáció 

fontosságának jellemzésekor a leggyakoribb állítás, hogy a digitalizáció segíti a folyamatok jobb 

nyomon-követhetőségét, ami szoftver és szervezeti digitalizációt feltételez, illetve a 

hatékonyságnövekedést az erőforrásokkal történő gazdálkodás során. A digitalizációs stratégia, terv 

megvalósításához szükséges anyagi feltételek a vállalatok 45%-ánál nem, vagy csak részben áll 

rendelkezésre (I4).   

Minden olyan vállalatnak, amelynek stratégiájában, üzleti tervében szerepel digitalizációs cél vagy 

digitális eszköz felhasználásával eredmény elérése, meg kell felelnie bizonyos technológiai 

előfeltételeknek, hiánya esetén pedig beruháznia kell (Matyusz-Pistrui, 2020). A digitális technológiák 

szervezetbe történő beillesztésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő integrációra, hogy 

megfelelően illeszkedjen, egészítse ki és javítsa a meglévő folyamatokat.   

Az Ipar 4.0 a jelenlegi kompetenciáktól eltérőket követel meg a munkavállalóktól. Az eszközök és 

folyamatok digitalizációjának a hatására a munkavállalóknak el kell sajátítaniuk a digitális 

kompetenciákat (eszközök és technológiák használata); az információ forrás hitelességének a 

megkérdőjelezése; az információ oly módon történő felhasználása, amely nem csak egy szervezeti 

egységre, hanem egy egész folyamatláncra gyakorol pozitív hatást; szociális, érzelmi intelligencia 

megléte és nyitottság a körülvevő világra és változásokra (Piwowar, 2018). 

Csedő et al. (2019) megfogalmazásában egy digitális transzformációnak kell végbe mennie a 

vállalatoknál. A digitális transzformáció magába foglalja az új képességekbe történő befektetés az 
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erőforrások és folyamatok folytonos újragondolásával és optimalizálásával. A digitális transzformáció 

eredményeként a vállalat implementál egy új technológiát, folyamatot. 

Az Ipar 4.0 a folyamatos versenyképességi harc egy új színterét nyitotta meg a vállalatok életében 

(Nagy, 2019). Az Ipar 4.0 technológiák az Internet és a dolgok, adatok, emberek és a szolgáltatások 

közti kapcsolatokra épül (Sisinni et al., 2018).  

A negyedik ipari forradalom az adatra épül. Korábban is voltak számítógépek, robotok és automatizált 

rendszerek, azonban a jelenlegi keretek között valós lehetőség nyílik a vállalatok számára a 

tevékenységeik, folyamataik megfigyelésére és elemzésére. Az elemzések tárgyát képezheti többek 

között a gépi folyamatok, anyaggazdálkodás, dolgozók és a termékek egyaránt. Az elemzések eszközét 

pedig az internet biztosította hálózati kapcsolatok (Nagy et al., 2018).  

Az Ipar 4.0 beruházások megvalósítása általában egy növekedési cél elérése érdekében történik. Az 

Ipar 4.0 megoldások megvásárlása során digitalizációs megoldások is beszerzésre kerülnek. A szoftver 

technológia kapcsolódhat szorosan a beszerzésre került eszközhöz (pl. adatelemzésre és vizualizációra 

képes programozható panel) vagy külön állóan is beszerezhető más szállítótól (pl. üzleti intelligencia 

rendszer) (Nagy et al., 2020). 

A feldolgozott szakirodalmi források alapján megállapítható, hogy a digitalizáció és az Ipar 4.0 

általánosan jelen van már és jelen is lesz a mindennapjainkban. Európai Uniós és állami digitális 

stratégiák megalkotásra kerültek a fejlesztési irányok meghatározására. Több forrás foglalkozik az Ipar 

4.0, mint értékteremtési lehetőséggel a vállalati folyamatokban, akár projektmenedzsmentről vagy az 

információról, mint erőforrásról legyen szó. A megnövekedett vállalati adatvagyon megfelelő 

felhasználása kihívást jelent a döntéshozók számára. A vállalatoknak már a rövid- és középtávú 

versenyképességét nagymértékben meg fogja határozni a digitalizáltságuk foka. A vállalatok számára 

rendelkezésre álló eszközök és belső folyamatok digitalizálásának elősegítésére és támogatására 

elérhetőek voltak pályázati források. 

A kutatás célja egy áttekintést nyújtani a hazai vállalatok emelt szintű digitalizációs rendszerek 

bevezetését elősegítő anyagi eszközökről, forrásokról a mögöttünk álló Európai Uniós költségvetési 

időszakból. 

2. Anyag és módszer 

Az Ipar 4.0-val összefüggésbe hozhatóan két pályázati felhívás volt elérhető a 2014-2020-as Európai 

Uniós pályázati ciklusban Magyarországon: GINOP 1.2.8-17 és a GINOP 3.2.6-8.2.4-17. A 

felhívásokban közös, hogy a Közép-Magyarországi régióban szereplő vállalati telephely, mint 

projekthelyszín nem támogatható területnek minősül.  

A GINOP 1.2.8-17 Európai Uniós pályázati forrás (I5) az Ipar 4.0-val kapcsolatba hozható vállalati 

fejlesztések megvalósítását támogatta. Felhívása szerint az Ipar 4.0 technológia egy magasabb 

költségszinten működő vállalatok profitabilitását segíti elő. Cél a hatékonyság és a jövedelmezőség, 

illetve a versenyképesség növelése. Támogatható - nem önálló - tevékenység a pályázat keretén belül, 

az eszközökhöz, gyártási technológiákhoz kapcsolódó immateriális javak beszerzése, amelyek közé az 

üzleti intelligencia rendszerek is tartoznak. Az immateriális javak beszerzési költségének 

elszámolhatósága többféle költségelemre lett bontva: szoftverhez kapcsolódó beszerzési költségek, 

licenc díjak, testreszabási költségei, migrációs költségek és oktatási költségek. Egy üzleti intelligencia 

rendszer bevezetése során a fent sorolt költségelemek mindegyike felmerül. Az előre becsült vissza 

nem térítendő támogatások értéke 20-500 millió Ft közti. 

A GINOP 3.2.6-8.2.4-17 Európai Uniós pályázati felhívás (I6) középtávú célja volt, hogy segítse az 

Irinyi tervben meghatározott célkitűzést, miszerint az ipari termelés aránya 2020-ra megközelítse a 30 

százalékot. A célkitűzés megvalósításához a pályázati forrás keretében olyan intelligens gyártási és 

egyéb termelési rendszerek vezethetőek be, amelyek hozzájárulnak a versenyképességi cél 

teljesítéséhez. Ehhez olyan sikeres kis- és középvállalkozásokra van szükség, amelyek hatékonyan 

üzemeltetnek Internet of Things megoldásokat az Ipar 4.0 képes fejlesztések megvalósításával. A 

felhívás operatív célja megteremteni a vállalatok különböző részterületeinek adatintegrációval történő 

összekapcsolását oly módon, hogy a funkcionális területeken összegyűjtött adatokból információ 

előállításával a teljes értéklánc számára versenyképességi előnyt nyújtson. Az operatív cél 

teljesítéséhez olyan Ipar 4.0 és Internet of Things technológiák és hardverek beszerzésének a 

támogatása biztosított, amelybe a pályázó vállalkozás kizárólag önerős finanszírozással a körülményeit 
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figyelembe véve nem képes beruházni. Támogatható, nem önálló tevékenység a pályázaton belül az 

Ipar 4.0-hoz, illetve az IoT-hoz kapcsolódó digitális megoldások bevezetéséhez és működéséhez 

szükséges immateriális javak. Ebbe a körbe tartoznak adatelemzési és információ előállítási céllal az 

üzleti intelligencia rendszerek is.  

Az elszámolható költségeknél az immateriális javakat tekintve a licenc díj merül csak fel elszámolható 

költségként. A GINOP 1.2.8-17 pályázati forrással szemben jelen esetben nem számolható el költség a 

szoftverbevezetéssel összefüggő adatmigrációs és oktatási feladatokra. Adatmigráció hiánya esetén a 

pályázók csak saját költségen finanszírozhatják a korábbi adataik feldolgozását a rendszerben. Az 

oktatási tevékenység szorosan összefüggő feladat minden szoftverbevezetés során. A végfelhasználók 

oktatása nélkül a rendszerhasználat hatékonysága megkérdőjelezendő. Az adatmigrációhoz hasonlóan, 

az oktatási tevékenység is csak saját költségre számolható el. 

Az előre becsült vissza nem térítendő támogatások értéke ~15-80 millió Ft. 

A teljes sokaság alacsony száma nem teszi lehetővé a pályázaton belüli és pályázatok közötti, nem 

leíró statisztikai elemzést. A pályázati felhívások közti, regionális összehasonlítás elvetésre került, 

mert a támogatási intenzitás az elszámolható költségekre eltérő a GINOP 3.2.6-8.2.4-17 esetében, ahol 

a felvehető, támogatott kamatozású kölcsön is beszámításra kerül a maximális (75%) támogatási 

részarány figyelembevételekor.  

A következőkben az említett pályázati felhívások kerülnek bemutatásra és értékelésre a becsült forrás 

elosztás és a ténylegesen támogatott projektek általános adatai alapján. 

3. Eredmények 

Az eredmények fejezetben az anyag és módszer szakaszban bemutatott támogatási programok 

eredményhirdetésének pénzügyi és támogatott projektszámának értékelése valósul meg.  

Az 1. táblázatban a GINOP 1.2.8-17 pályázat főbb mutatószámai kerülnek feltüntetésre.  
 

1. táblázat: A GINOP 1.2.8-17 pályázat főbb mutatószámai 

Table1: Key indicators of GINOP 1.2.8-17 

Időszak 
Keretösszeg 

(milliárd Ft) 
Projektszám (darab) 

Támogatás átlagos 

értéke/becsült 

projektszám 

(millió Ft/projekt) 

2017. március (kihirdetés) 5 50-150 ~33-100 

2018. május (utolsó 

módosítás) 
6,1 50-150 ~40-122 

Igényelt támogatás ~3,7 16 ~230 

Megítélt támogatás ~3 11 ~272 
Forrás: I5 alapján saját szerkesztés (2021) 

 

A pályázati felhívás tervezésekor a várhatóan szükséges keretösszeg duplája került meghatározásra és 

utólag megállapítható, hogy a támogatható projektek száma is a várt átlagának közel a tizede lett. Az 

okok között valószínűsíthetjük a technológia újdonságát és az alacsony bizalmat iránta a vállalkozások 

részéről. A támogatások átlagos értéke azonban 2-2,5-szer nagyobb lett, mint az eredetileg becsült 

átlagos támogatási érték (2. táblázat). A várt projektszámtól történő jelentős elmaradás oka lehet a 

vártnál nagyobb önerő szükségletének a megléte a vállalkozásoktól, azonban ennek az igazolásához 

további kutatásra lenne szükség. Továbbá, a vissza nem térítendő támogatás a teljes költség maximum 

50%-a volt a hátrányosabb helyzetű régiókban. A Nyugat-Dunántúli régió esetén pedig 35-45% 

közötti vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető függően attól, hogy kis- vagy 

középvállalkozásnak számít a pályázó. 
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2. táblázat: A projekt helyszínek és megítélt támogatások megoszlása 

Table2: Distribution of project sites and grants awarded 

Projekt helyszín régiója 
Támogatott projektek 

száma (db) 

Támogatás 

összege 

(millió Ft) 

Támogatás részaránya 

régiónként (%) 

Dél-Alföld 2 ~757 25,23 

Dél-Dunántúl 2 ~447 14,90 

Közép-Dunántúl 1 ~338 11,20 

Közép-Magyarország nem támogatható régió 

Nyugat-Dunántúl 3 ~378 12,52 

Észak-Alföld 2 ~792 26,35 

Észak-Magyarország 1 ~296 9,80 

Összesen 11 ~3000 100 
Forrás: I5 alapján saját szerkesztés (2021) 

 

A megítélt támogatások alacsony elemszáma miatt részletesebb statisztikai elemzés elvégzése nem 

került megvalósításra. A legalacsonyabb támogatási intenzitás ellenére a legtöbb elfogadott pályázat a 

Nyugat-dunántúli régióból került beadásra a projekt helyszíneket tekintve, azonban az egy projektre 

jutó támogatási összeg is itt volt a legalacsonyabb, közel 125 millió Ft. A legkevesebb pályázati forrás 

a leginkább elmaradottabb Észak-magyarországi régióba került. Az alacsony pályázási hajlandóság 

oka lehet az elérhető munkaerő kínálat alacsony fokú képzettsége is (Szerb et al., 2020). 

A 3. táblázatban a GINOP 3.2.6.-8.2.4-17 pályázat főbb mutatószámai kerülnek feltüntetésre. 

 
3. táblázat: A GINOP 3.2.6-8.2.4-17 pályázat főbb mutatószámai 

Table3: Key indicators of the GINOP 3.2.6-8.2.4-17 

Időszak 
Keretösszeg 

(milliárd Ft) 
Projektszám (darab) 

Támogatás átlagos 

értéke/becsült 

projektszám 

(millió Ft/projekt) 

2017. szeptember 

(kihirdetés) 
3* 72 ~41 

2018. március (utolsó 

módosítás) 
3* 64 ~47 

Igényelt támogatás ~1,6 24 ~66 

Megítélt támogatás ~1,15 17 ~67 
* csak a vissza nem térítendő támogatások keretösszege 

Forrás: I6 alapján saját szerkesztés (2021) 

 

A rendelkezésre álló keret összeg kevesebb, mint harmada került felhasználásra és a várt projektszám 

a kalkuláltaknak a töredéke lett. Az 1. táblázatban leírtakkal ellentétben, ennél a pályázati felhívásnál a 

tényleges, projektenkénti támogatási intenzitás csak a másfélszerese az előzetesen várt értéknek. Az 1. 

táblázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy a GINOP 1.2.8-17 esetén, átlagosan négyszer 

nagyobb a kifizetett, vissza nem térítendő támogatás összege, összehasonlítva az ott várt értékkel. 

A támogatási intenzitás (4. táblázat) nem hasonlítható össze a GINOP 1.2.8-17 pályázatban szereplő 

konstrukcióval, mivel a GINOP 3.2.6-8.2.4-17 esetén az intenzitás mértékébe beleszámít a kölcsön 

összege is. Elmaradottabb régiók esetén a támogatási intenzitás maximum - egyedi elbírálás hiányában 

- 75%-a lehet az összes költségnek. A 75 százalékba beletartozik a vissza nem térítendő támogatás és a 

felvett kölcsön is. 
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4. táblázat: A projekt helyszínek és megítélt támogatások megoszlása 

Table4: Distribution of project sites and grants awarded 

Projekt helyszín 

régiója 

Támogatott 

projektek száma 

(db) 

Támogatás összege 

(millió Ft) 

Támogatás részaránya 

régiónként (%) 

Dél-Alföld 2 ~127 11,04 

Dél-Dunántúl 3 ~168 14,60 

Közép-Dunántúl 1 ~100 8,90 

Közép-Magyarország nem támogatható régió 

Nyugat-Dunántúl 3 ~187 16,68 

Észak-Alföld 4 ~284 24,69 

Észak-Magyarország 4 ~277 24,09 

Összesen 17 ~1150 100 
Forrás: I6 alapján saját szerkesztés (2021) 

 

A megítélt támogatások alacsony elemszáma miatt részletesebb statisztikai elemzés elvégzése nem 

került megvalósításra. A GINOP 1.2.8-17 pályázati felhívással ellentétben a legtöbb sikeres projekt a 

magas támogatási intenzitású területekről került beadásra, Észak-alföldi és az Észak-magyarországi 

régiókból. A dunántúli és az Észak-alföldi régiók esetén megállapítható, hogy mind a két pályázati 

felhívás esetén hasonló arányban részesültek a pályázati keretből (maximum ~4% eltérés). Az Észak-

magyarországi régió a GINOP 3.2.6-8.2.4-17 pályázati felhívásban a pályázati keret közel negyedét 

nyerte el, szemben az 1. táblázatban szereplő 10 százalékos részaránnyal. Az adatok elemzése jelen 

kutatásban nem támasztja alá, ezért csak feltételezhető oka lehet az, hogy képzett munkaerő felvétele 

nem volt szükséges a bevezetett Ipar 4.0 és IoT technológiák és hardverek üzemeltetéséhez a pályázó 

cégeknél. 

4. Következtetések és javaslatok 

A Siemens és a GKI (I4) közös kutatásának eredménye a vizsgált GINOP pályázatok alapján 

megerősíthető, hogy a vállalatok a gyártás és a vezetői döntéstámogatás digitalizációját tekintik a 

legkevésbé fontosnak. Az adminisztratív területek tehermentesítése számít elsődlegesnek. 

Feltételezhető okként megjelölhető, hogy a vállalati digitalizáció elsősorban azokon a területeken 

történik, amelyen látványosan lehet a munkavállalókat tehermentesíteni a papír munkától. Másodlagos 

területként jelölhetők meg azoknak a vállalati folyamatoknak a digitalizációja, amely során a vevő 

közvetlenül is találkozhat a vállalattal. Mindezek után következik a döntéstámogatás és a gyártás.  
A pályázati felhívásokra jelentkezett vállalatok száma elmaradt a kiírói várakozásoktól. Feltételezhető 

okok között megjelenik a vidéki térségek gazdasági és társadalmi potenciáljának a hiánya. Továbbá, az 

időben később kihirdetett GINOP 3.2.6-8.2.4-17 pályázat során már oktatásra és testreszabásra nem 

volt meghatározva elszámolható költségnem. 

A DESI 2020 jelentés is rámutat a magyar társadalom elmaradására a digitális készségek elsajátítása 

és alkalmazása terén. A gazdasági potenciál hiánya sok okból eredhet. További kutatás témája lehet a 

pályázatot elnyerő vállalatok vezetőinek megkérdezése a pályázat benyújtásának okáról és a megélt 

tapasztalatokról, akadályokról és felmerült nehézségekről.  

A pályázati felhívások adatainak elemzése, a szakirodalom és a Siemens, GKI közös kutatása alapján 

javaslatként a következőek fogalmazhatóak meg. Az Ipar 4.0 népszerűsítése a vállalatok körében nem 

csak és kizárólag termelő eszköz vagy immateriális javak formájában kell, hogy előtérbe kerüljön. 

Fontos, hogy az Ipar 4.0-val kapcsolatos vállalati fókusz kiterjedjen a vállalati folyamatok és 

értékláncok jobbításának a támogatására, illetve a munkavállalók "Ipar 4.0 kompatibilissá" 

formálására különböző tréningek és egyéb fejlesztő eszközök alkalmazásával. Az IoT eszközök és 

szoftverek alkalmazása addig nem tud a kellő hatékonysággal megvalósulni, amíg a vállalati folyamat 

és a munkavállaló feladatai nem digitalizálódnak a lehető legnagyobb mértékben. Ennek az 

elősegítésére a pályázati felhívásokban külön költségkeretet kell adni és előírni az ilyen jellegű 

fejlesztésekre. 



  Régiókutatás Szemle 2022. VII. évf. 1. sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/22/1/7 

86 

 

A vizsgált pályázati források esetén javasolt megkeresni a támogatást nyert vállalatokat után követő 

interjúk készítése céljából annak érdekében, hogy mérésre kerüljenek a megvalósított fejlesztések 

eredményei és hatása a vállalat értékteremtő folyamataira. 

5. Összefoglalás 

A vizsgálat egy áttekintést nyújt a jelenkori digitalizációs lehetőségekről és irányokról, kiemelten az 

Ipar 4.0 területén. Ahhoz, hogy különféle digitalizációs megoldások hatékonyan kerüljenek 

felhasználásra a társadalom és a vállalkozások mindennapjaiban, fontos, hogy az érintettek megfelelő 

digitális kompetenciákkal rendelkezzenek. Ennek a mérésére szolgál tagállami szinten a DESI mutató, 

amelynek dimenziói iránymutatásul szolgálnak a tagállam részére a fejlesztendő területek 

meghatározására és stratégiák kidolgozására, mint a Digitális Jólét Program. 

Számos kutatás foglalkozik a digitalizáció hatásával és az érintett területekkel. Ahhoz, hogy egy hazai 

kkv képes legyen megőrizni a versenyképességét a digitális átállás közepén, külső finanszírozás 

szükséges. Az Operatív Programok keretében számos ilyen pályázati forrás áll rendelkezésre, ebből 

kettő került bemutatásra a kutatásban. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a kiíró hatóság 

által meghatározott keretszámok mint elvárt projekt mennyiségben és támogatási összegben messze túl 

lettek tervezve a nyertes pályázatokhoz képest. Érdemes megvizsgálni, hogy miért ilyen alacsony a 

pályázási hajlandóság a kkv-k körében. 

Köszönetnyilvánítás 

EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 – "Tehetségből fiatal kutató" – A kutatói életpályát támogató 
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Absztrakt 

A kutatásunk fő célja a hazai méhészeti ágazat piaci helyzetének és viszonyainak fogyasztók 

szemszögéből történő bemutatása. A méhészeti piac bemutatását azért tartottuk indokoltnak, mert az 

Európai Unió a világ második legnagyobb méztermelője, és az uniós rangsoron belül Magyarország a 

méztermelés volumenét tekintve előkelő helyet foglal el. Így a globális és uniós kereskedelmi változások, 

a piaci trendek, a fogyasztói szokások változása jelentős befolyásoló tényező a hazai viszonyokat 

illetően. A piaci helyzetet a kapcsolódó, releváns hazai és külföldi szakirodalom feldolgozásán keresztül 

kívánjuk bemutatni, és emellett statisztikai adatbázisokat is elemeztünk a kérdés vizsgálatához (az 

Európai Unió tagállami méhészeti programok adatszolgáltatása, KSH, OMME, Statista adatbázisa és 

jelentései). A magyar lakosság mézfogyasztása évről évre lassan növekvő tendenciát mutat, de még 

mindig nem érjük el az Európai Unió mézfogyasztási átlagát. A méz alapvető állati eredetű 

élelmiszerünk, számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, ezért a fogyasztói és vásárlási szokások 

vizsgálata fontos kérdés. A fogyasztói és vásárlási szokások felméréséhez a kérdőíves megkérdezés 

módszerét választottuk. A kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy ma Magyarországon hogyan 

és milyen irányba változtak mézfogyasztási és mézvásárlási szokások, illetve van -e valamilyen eltérés 

regionálisan a megkérdezettek válaszai alapján. Az online kérdőív a marketing mix 4P-je alapján épült 

fel, ennek megfelelően voltak kérdéseink magára a termékre (méz), annak árára, beszerzési helyszínére, 

promóciós lehetőségeire és a mézfogyasztás módjára, gyakoriságára vonatkozóan is. A mintából kapott 

eredményeket kiértékeltük, leíró statisztikai elemzésnek vetettük alá, majd az összefüggések 

bemutatására irányuló vizsgálatot végeztünk el a háttérváltozók alapján, ezek között szerepelt a nem, az 

életkor, az iskolai végzettség, a település típus, és a megye. A válaszok kiértékelését az SPSS 22.0 

adatelemző- és statisztikai program segítségével végeztük el. A minta eredményei nem reprezentatívak, 

de jól ábrázolják, összefoglalják a kialakult helyzetet. 

Kulcsszavak: méz, mézfogyasztás, vásárlási szokások, egészséges életmód 

Abstract 

The main objective of our research is to present the market situation and condit ions of the 

Hungarian beekeeping sector from the perspective of consumers. We considered it appropriate to 

present the beekeeping market because the European Union is the second largest producer of 

honey in the world, and Hungary ranks third in the EU in terms of the honey production volume. 

The changes in global and EU trade, market trends and changes in consumer habits are significant 
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influencing factors in terms of domestic conditions. The market situation is presented through a 

review of the relevant domestic and foreign literature, and we analysed statistical databases to 

examine the topic (data provision of beekeeping programs of the European Union member states, 

CSO, OMME, Statista database and reports). The consumption of honey by the Hungarian 

population has been slowly increasing year by year, but we are still below the European Union 

average. Honey is our basic food of animal origin; it has many beneficial properties, so the study 

of consumption and purchasing habits is an important issue. To analyse the consumer and 

purchasing habits, we chose the questionnaire survey method. In our research, we sought the 

answer to how and in which direction honey consumption and purchasing habits have changed in 

Hungary today, and whether there are any regional difference based on the answers of the 

respondents. The online questionnaire was structured according to the 4Ps of the marketing mix; 

accordingly, we had questions about the product itself (honey), its price, place of purchase, 

promotion opportunities and the way and frequency of honey consumption. The results obtained 

from the survey were evaluated, subjected to descriptive statistical analysis, and then analysed for 

correlations based on background variables including gender, age, education, type of settlement, 

and county. Responses were evaluated using the SPSS 22.0 data analysis and statistics program. 

The results of the sample are not representative, but they well represent and summarize the 

situation. 

Keywords: honey, honey consumption, purchasing habits, healthy lifestyle 

JEL Kód: M31 

Bevezetés 

Az egészséges életmód részét képező méz nagyban hozzájárul az immunrendszer megfelelő 

működéséhez, funkcionális élelmiszerként fontos részét képezi az egészséges étrendnek, értékes és 

gazdag forrása a biológiailag aktív anyagoknak (Ćelan et al., 2022). Az utóbbi években a táplálkozás 

terén a fogyasztói preferenciákat olyan új tényezők befolyásolják, mint az egészség- és 

környezettudatosság vagy az etikus előállítási folyamat (Balsa-Budai, Szakály, 2021). A méz 

kétségtelenül bizalmi termék, a növekvő közvetlen termelői értékesítés következtében egyre erősödik a 

méhész és a fogyasztó közötti közvetlen kapcsolat, a vásárlói bizalom, így az értékesített mennyiség is 

folyamatos emelkedést mutat (Feldman, 2019).  

A méz a legrégebben ismert édesítőszer, gyógyászati célú felhasználásáról pedig már i.e. 1550-ből 

olvashatunk az ókori Egyiptomban (Weiner Sennyei, 2022). A méhészkedés az ókori görögöknél is 

ismert szakma volt, olyannyira, hogy külön istenük is volt a méhészeknek, Ariszteusz (Feketéné 

Ferenczi et al., 2021A). A Magyar Élelmiszerkönyv meghatározása szerint „a méz az Apis mellifera 

méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 

rovarok által az élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag, amelyet a 

méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és lépekben 

érlelnek” (Élelmiszerkönyv, 2001). A nektár mézzé történő átalakulása rendkívül összetett folyamat. A 

méhek a nektárt először a virágokból gyűjtik, és részleges érleléssel érlelik, ezután enzimatikus 

emésztésen megy keresztül a méhek gyomrában. Az érett nektárt a nedvesség párologtatása révén érlelik 

a méhek addig, amíg a méz nedvességtartalma körülbelül 13-18% marad (Rahman et al., 2014). 

A legtöbb édesítőszerrel ellentétben a szénhidrátok (gyümölcscukor, szőlőcukor) mellett jelen vannak 

benne vitaminok, különböző enzimek (a cukrok átalakulását szabályozó anyagok), származási helye 

szerinti jellegzetes illatok, aromák, ásványi anyagok, az életfolyamatokban fontos nyomelemek, máj és 

vesevédő hormonok, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő anyagok, összesen mintegy 181-féle kimutatott 

összetevő (Örösi, 1955; Vallianou et al., 2014; Urbánné Treutz, Treutz, 2017). A méz fogyasztása tehát 

számos élettani előnnyel jár, egyre népszerűbb a fogyasztó körében, felhasználását tekintve pedig igen 

sokrétű (természetes édesítőszer, élelmiszeripar, gyógyászat, szépségápolás) lehet (Yeow et al., 2013). 

Éppen ezért is fordulhat elő az, hogy a méz az utóbbi évtizedekben a harmadik leggyakrabban hamisított 

élelmiszer az olívaolaj és a tej után (Feketéné Ferenczi et al., 2021A). A hamisítások különböző típusai 

miatt a méz minőségének, eredetének vizsgálata nagy kihívást jelent (Soares et al., 2017).  Emellett a 
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méhek beporzó tevékenysége hozzájárul a biodiverzitás fenntartásához, valamint a méhészeti ágazat 

stabilizálásához (jövedelemtermelő tevékenység révén). Ezért szükségesnek látjuk azonosítani a 

fogyasztók elvárásait, szokásainak alakulását a mézfogyasztás ösztönzésére irányuló törekvések sikere 

és a mézkultúra megalapozása érdekében.  

Szakirodalmi áttekintés 

Az Európai Unió a világ egyik legnagyobb méztermelője és egyben legnagyobb mézimportőre, annak 

ellenére is, hogy a Faostat (2022) adatai szerint az EU-27 tagállamaiban a megtermelt méz mennyisége 

az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott, 2020-ban 217,9 ezer tonna volt, ami 2018-ban még 

249,1 ezer tonna, illetve 2019-ben 225,8 ezer tonna körül alakult. Ahogyan az 1. ábrán is látható, a 

tagországok közül 2015-ben és 2017-ben Magyarország az EU 2., 2018-ban a 3. legnagyobb 

méztermelője volt, az élen Spanyolország áll (Faostat, 2022). 

 

 
1. ábra: Az EU legnagyobb méztermelői 2015-2020 

Figure 1: The EU's largest honey producers 2015-2020 

Forrás: Saját szerkesztés a Faostat (2022) alapján, 2022 

 

2020-ban az EU-ban 615 ezer méhész 18 926 ezer méhcsaládot gondozott, a legtöbb Spanyolországban 

(2 967 ezer db), Romániában (2 247 ezer db), Lengyelországban (1 766 ezer db) volt (EU, 2021). 

Összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy az előző évhez képest 3,9%-kal nőtt az európai 

méhészetekben lévő méhcsaládok száma. Magyarországon csökkenés tapasztalható, mert a 2019. évi 

1 206 ezer méhcsaládszám 2020-ra 1 163 ezerre esett vissza a hazai őszi monitoring vizsgálatok alapján. 

A méhsűrűség ennek következtében szintén csökkent, a 2017. évi legnagyobb 13,44 méhcsalád/km2 

átlagos értéke 2020-ra már csak 12,5 méhcsalád/km2 volt. A méhészetek és a méhcsaládok számát 

tekintve Magyarországon belül Hajdú-Bihar megye a középmezőnybe tartozik (OMME, 2021).  

Az elmúlt három évben tapasztalt termelési nehézségek (pl. időjárási körülmények változásai), a 

körülményesen kezelhető méhegészségügyi problémák nehézségei, a növényvédelemmel kapcsolatos 

negatív hatások tükröződnek a hazai méztermelés volumenében (KSH, 2022). A legnagyobb méztermés 

2017-ben volt 32 ezer tonna, mely a KSH adatok szerint 2019-ben 18 ezer tonna, 2020-ban csupán 14 

ezer tonna volt (2. ábra).  
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2. ábra: Magyarország méztermelése 2015-2020 

Figure 2: Honey production in Hungary 2015-2020 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH (2022) alapján, 2022 

 

A magyar mézértékesítés sajátossága, hogy a megtermelt méz 64-66%-át nagykereskedőknek hordós 

tételben, 30%-át közvetlenül a fogyasztóknak, 3-5%-át kiszerelve kiskereskedők, üzletek részére, 

mintegy 1%-át ipari felhasználásra értékesítik a termelők (Feldman, 2019). 

Az uniós mézfogyasztás alakulása változatos képet mutat. Az uniós átlag 1,7 kg/fő/év, ennél magasabb 

Horvátország, Görögország esetében (2,5-2,5 kg/fő/év). Romániában 1,3 kg/fő/év, Ausztriában 1,2 

kg/fő/év körüli az egy főre eső mézfogyasztás. Németország és hazánk esetében hasonlóan alakul az 

elfogyasztott méz mennyisége fejenként 1-1 kg/fő/év. Magyarország esetében növekvő tendenciát 

figyelhetünk meg, míg 2010-ben 0,3 kg/fő/év, 2018-ban már 0,8 kg/fő/év mennyiségre emelkedett a 

mézfogyasztás,ennél alacsonyabb Svédországban és Finnországban 0,8-0,8 kg/fő/év. A legnagyobb 

európai unós méztermelő Spanyolországban mindössze 0,4 kg körüli az egy főre eső mézfogyasztás 

(Oravecz et al., 2020; Jordbruksverket, 2021; BMEL, 2021; Natural Resources Institute Finland, 2021; 

Mercasa, 2020). 

Hudecová et al. (2021) által a szlovák fogyasztók körében végzett felmérés (n=332) szerint a leginkább 

fogyasztott méhészeti termék Szlovákiában a méz, melyet jellemzően a család minden tagja fogyaszt. 

Szlovákiában a mézfogyasztás meghaladja a teljes termelést. A fogyasztás fő oka az immunrendszer 

támogatása, a méz gyógyhatása, betegségmegelőzés, továbbá a válaszadók több mint fele jobb 

minőségűnek tartotta a hazai, szlovák méhészeti termékeket a külföldi termelőktől származótól. A méz 

vásárlását befolyásoló legfontosabb tényezők közé elsősorban a minőség és a korábbi tapasztalatok 

tartoznak. A szlovák fogyasztók a legkisebb jelentőséget a csomagolásnak és a promócióknak 

tulajdonították. 

Ignjatijević et al. (2019) tanulmányában Olaszország, Románia és Szerbia esetében vizsgálta a 

mézfogyasztási szokások alakulását 2014 és 2016 között. Olaszországban (n=610) a mézet vásárlók és 

a mézet használó fogyasztók között különbség van, mert leginkább nők jelentek meg mézfogyasztóként 

a felmérésben. A fogyasztók a kisebb kiszerelésű mézet és a különleges ízeket részesítették előnyben 

(pl. eukaliptusz, gesztenye, citrusfélék, virágméz, akácméz), melyet elsősorban a termelőktől, illetve 

szupermarketekben vásároltak meg. Romániában (n=553) és Szerbiában (n=472) a mézfogyasztók 

jellemzően nagyobb kiszerelésben, közvetlenül a termelőktől vásároltak, főként akácmézet, virágmézet, 

hársmézet. A kutatás alapján a fogyasztók iskolai végzettsége, a jövedelme és a háztartás mérete (pl. 

gyermekek száma) befolyásolják leginkább a döntéseiket. Mindhárom országban a kutatás szerint a 

mézfogyasztás emelkedik, a kereslet nem ár jellegű tényezői nagyobb jelentőséggel bírtak, vagyis 

inkább az életmód határozta meg a mézfogyasztást. A mézvásárlás motivációi a méz íze és az a tudat, 

hogy a méz egészséges és minőségi élelmiszer. A mézet nem fogyasztók esetében fő ok a 

mézfogyasztási szokás hiánya vagy az egészségügyi ellenjavallatok.  
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Magyarországon a mézfogyasztással kapcsolatban Árváné Ványi et al. (2010) végzett kérdőíves 

fogyasztói felmérést 2008-ban 902 fő bevonásával (n=902), valamint 2010-ben 500 fő (n=500) 

megkérdezésével. A kutatás a hazai mézfogyasztási és vásárlási magatartására irányult az észak-alföldi 

régióban, mely során az élelmiszerbiztonság és a minőségi élelmiszerek iránti igény folyamatos 

növekedését állapították meg. A kutatásokból az is kiderült, hogy míg 2008-ban a legnagyobb arányban 

hiper-, illetve szupermarketekben vásároltak a megkérdezettek mézet, addig 2010-ben a legtöbben a 

piacon vásároltak és leginkább mindig ugyanattól a termelőtől. A mézvásárlás során a legfontosabb 

tulajdonságnak a méz fizikai tulajdonságait tartották a válaszadók, mely alapján következtettek a méz 

minőségére. A megkérdezettek a méz kristályosodását tévesen minőségromlásnak vélték, a 

minőségbiztosítást tanúsító jelöléseknek pedig kevés jelentőséget tulajdonítottak a mézvásárlások során. 

Mezőné Oravecz, Kovács (2019) szintén Magyarországon 2017-ben végzett kvalitatív interjúi (n=86) 

során a megkérdezettek legalább havi rendszerességgel fogyasztottak és vásároltak mézet. Eredményeik 

igazolták Lászlóffy (2014) korábbi megállapításait, vagyis, hogy fogyasztók mézről alkotott képe 

egyértelműen javult az elmúlt években, nőtt a mézfogyasztás, a megkérdezettek egészséges és 

természetes édesítőszerként tekintettek a mézre, tradicionális és egyedi értékeket hordozó élelmiszernek 

tartották. Ezek alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a kutatásban résztvevők a mézfogyasztási 

szokásaikban többnyire tudatosak, a hazai, igazolt eredetű mézet egészségesebbnek, jobb ízűnek ítélték. 

Így, ha évi 10 dkg-mal növekedne az 1 főre eső mézfogyasztás, akkor további 1 000 tonna hazai méz 

biztos piacra jutását lehetne elérni (Feketéné Ferenczi et al., 2021B). 

 

1. táblázat: A magyarországi méhészetek és méhcsaládok száma 2020-ban 

Table 1: Number of apiaries and bee colonies in Hungary in 2020 

Megye Méhészetek száma Méhcsaládok száma 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2015 128 322 

Pest 1580 66 687 

Somogy 1524 95 464 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1461 87 444 

Bács-Kiskun 1360 96 231 

Békés 1238 68 376 

Zala 1219 76 538 

Hajdú-Bihar 1207 69 321 

Baranya 1190 80 366 

Fejér 1163 41 205 

Jász-Nagykun-Szolnok 1031 57 404 

Tolna 896 48 598 

Nógrád 847 36 964 

Heves 777 37 370 

Győr-Moson-Sopron 742 41 970 

Csongrád-Csanád 704 42 545 

Veszprém 670 37 224 

Vas 618 30 122 

Komárom-Esztergom 353 16 756 

Budapest 159 4 335 

Összesen 20754 1 163 242 

Forrás: Saját szerkesztés a Környezetterhelési és monitoring vizsgálat (2020/2021) adatai alapján, 

2022 

 

Kutatásunk azért is irányult a mézfogyasztásra Hajdú-Bihar megyében, mert az 1. táblázatban is jól 

látható, hogy országos viszonylatban a megye a méhészetek számát tekintve hetedik a rangsorban (1207 
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méhészettel), illetve a méhcsaládok számát tekintve pedig a hatodik helyen szerepel (69 321 

méhcsaláddal), tehát előkelő helyet foglal el. Az országos adatokat összehasonlítva az előző évi 

eredményekkel azt tapasztalhatjuk, hogy a méhészetek és méhcsaládok számában 2016-2017 óta 

csökkenést tapasztalható, hiszen a méhészetek száma 2016-ban volt a legmagasabb (23 928 méhészet), 

míg a méhcsaládok száma 2017-ben volt a legmagasabb (1 253 364 méhcsalád). A méhsűrűség – 1991 

óta vizsgálva – szintén ebben az évben volt a legmagasabb, a hazai adat 13,44 méhcsalád/km2volt 2017-

ben, 2020-ban a méhsűrűség 12,5-re csökkent.  

Anyag és módszertan 

A méz piaci helyzetét egyrészt a kapcsolódó, releváns hazai és külföldi szakirodalom feldolgozásán 

keresztül kívánjuk bemutatni, és emellett statisztikai adatbázisokat is elemeztünk a kérdés vizsgálatához 

(az Európai Unió tagállami méhészeti programok adatszolgáltatása, Faostat, Eurostat, KSH, OMME, 

Statista adatbázisa és jelentései). Másrészt a fogyasztói és vásárlási szokások felméréséhez a kérdőíves 

megkérdezés módszerét választottuk. A méz alapvető állati eredetű élelmiszerünk, számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik, ezért a fogyasztói és vásárlási szokások vizsgálata fontos kérdés. A 

kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy ma Magyarországon, azon belül Hajdú-Bihar megyében, 

hogyan és milyen irányba változtak a mézfogyasztási és mézvásárlási szokások, illetve van -e 

valamilyen eltérés regionálisan a megkérdezettek válaszai alapján. Az online kérdőív a marketing mix 

4P-je alapján épült fel, ennek megfelelően voltak kérdéseink magára a mézre, mint termékre, a 

mézfogyasztás módjára, gyakoriságára vonatkozóan (Product), annak árára (Price), beszerzési 

helyszínére (Place), promóciós lehetőségeire (Promotion). A mintából kapott eredményeket 

kiértékeltük, leíró statisztikai elemzésnek vetettük alá, majd az összefüggések bemutatására irányuló 

vizsgálatot végeztünk el a háttérváltozók alapján, ezek között szerepelt a nem, az életkor, az iskolai 

végzettség, a település típus, és a megye. Az online kérdőíves megkérdezésünkre összesen 272 válasz 

érkezett (n=272). A válaszok kiértékelését az SPSS 22.0 adatelemző- és statisztikai program 

segítségével végeztük el. A minta eredményei nem reprezentatívak, de jól ábrázolják, összefoglalják a 

kialakult helyzetet. 

Eredmények 

A szakirodalmi áttekintés után a következőkben a kérdőív elemzéséből kapott eredményeinket 

szeretnénk bemutatni. Első kérdésünk az volt, hogy a megkérdezettek szoktak-e mézet fogyasztani. Az 

3. ábrából jól látható, hogy a válaszadók 43,8%-a rendszeres mézfogyasztó, és 48,9%-uk alkalmi 

mézfogyasztónak tekinti magát. A megkérdezettek 7,4%-a egyáltalán nem fogyaszt mézet. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a megkérdezettek 92,7%-a fogyaszt mézet valamilyen 

gyakorisággal, tehát a válaszok alapján a méz egy népszerű, gyakran fogyasztott termék.  
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3. ábra: Szokott-e Ön mézet fogyasztani? (n=272) 

Figure 3: Do you consume honey? (n =272) 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

A következő kérdésben azt vizsgáltuk meg, hogy a válaszadók milyen gyakorisággal fogyasztanak 

mézet (4. ábra).  

 

4. ábra: A mézfogyasztás gyakorisága a mézfogyasztók között (n=262) 

Figure 4: Frequency of honey consumption among honey consumers (n=262) 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

Ez a kérdés az előző kérdéshez kapcsolódva azt bontja tovább, hogy a válaszadók mit értenek rendszeres 

és alkalmankénti fogyasztás alatt. A legmagasabb arány a havi néhány alkalommal fogyasztók (29,8%), 

majd a hetente (22,9%), és naponta (21,0%) fogyasztók voltak. A válaszokat összevontan elemezve azt 

tapasztalhatjuk, hogy a napi és heti fogyasztó válaszadók aránya 43,9%, amely megegyezik az előző 

kérdés rendszeres mézfogyasztóival. A havonta néhány alkalommal (29,8%) és a ritkábban fogyasztók 

(14,5%) együttes aránya 44,3%, amely pedig nagy hasonlóságot mutat az előző kérdés alkalmankénti 
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mézfogyasztóival. Tehát a válaszadók a rendszeres mézfogyasztás alatt a napi és heti gyakoriságot 

értették, az alkalmankénti mézfogyasztás pedig a havonta vagy annál is ritkább fogyasztást jelentette. 

Összességében az is egy fontos eredmény, hogy a megkérdezettek közel 44%-a hetente legalább egy 

alkalommal fogyaszt mézet, tehát a mintánkban is beigazolódni látszik a szakirodalmi feldolgozás során 

tapasztalt azon eredmény, hogy a mézfogyasztók száma évről évre emelkedik.  

A fogyasztás gyakoriságának elemzése után arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan, milyen formában 

fogyasztják szívesen a válaszadók a mézet, itt több válaszlehetőség megjelölésére is volt lehetőségük, 

így az 5. ábrán a válaszok számát, és nem százalékos értéket tüntettünk fel. A válaszok alapján láthatjuk, 

hogy a megkérdezettek a leggyakrabban teába keverve fogyasztják a mézet (211 fő), a magában történő 

fogyasztás is népszerű (125 fő), majd a süteményekbe keverve (113 fő) és a kenyérre kenve (109 fő) 

lehetőséget jelölték még gyakran. Érdekesség még, hogy kávéba keverve, gyümölcsökhöz adva, tejbe 

vagy akár limonádéba keverve is szívesen fogyasztják azt. Összességében a válaszok alapján látjuk, 

hogy a méz egyre népszerűbb az étkezés során, és a válaszadók egyre több alternatív felhasználási 

módját találják meg, amellyel végső soron növelhető a méz fogyasztási gyakorisága.  

 

 

5. ábra: Általában hogyan fogyasztja Ön a mézet? (n=264) 

Figure 5: How do you usually consume honey? (n=264) 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

A 6. ábra két kérdést foglal magában, amelyek arra vonatkoztak, hogy a kutatásban résztvevők milyen 

mézeket ismernek és kóstoltak már. Jól látható, hogy az akácméz és a virágméz a legismertebb és ezeket 

kóstolták a legtöbben, az ismertség és a kóstolás ennél a két mézfajtánál szoros összefüggést mutat, alig 

néhány fő eltérés van közöttük. Az akácméz népszerűségét az is okozza, hogy 2014 óta hungarikumként 

tartják számon hazánkban. A hársméz szintén az ismertebb mézfajták közé tartozik, de kevesebben 

kóstolták, mint hallottak róla. A repceméz esetében az ismertség és a kóstolás között kevés különbség 

van, míg a napraforgóméz szintén ismert, de egy kevésbé kóstolt mézfajta. A legkevésbé ismert 

mézfajták a gesztenyeméz, a facélia méz, és a vaddohány méz, a 6. ábrán is jól látható, hogy kevés 

válaszadó ismerte és kóstolta.  
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6. ábra: A megkérdezettek által ismert és kóstolt mézfajták (n=270) 

Figure 6: Types of honey known and tasted by the respondents (n =270) 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

A mézfogyasztással kapcsolatban még azt is megkérdeztük, hogy a válaszadók milyen kiszerelésben 

fogyasztják szívesen a mézet. A legtöbb válaszadó a vásárolt üvegből fogyasztja a mézet (86,9%), és 

nagyon kevesen vannak azok, akik saját edénybe vagy mézadagolóba töltik azt ki. Ennek ellenére nem 

elhanyagolható szempont a méz üvegének megjelenése, hiszen a vásárlás során ezen keresztül 

üzenhetünk a fogyasztónak, tájékoztathatjuk őket. 

A következő kérdés arra irányult, hogy a kutatásban résztvevők milyen méhészeti termékeket ismernek 

a mézen kívül. A válaszok között a legnagyobb jelölés számot a virágpor (193 fő), a méhviasz (187 fő), 

a propolisz és méhpempő (184-184 fő) kapta. A méhmérget 29 fő jelölte meg, ezen kívül még a 

lépesmézet, a méhkenyeret, mézbort említette 1-1 fő. A megkérdezettek 33,1%-a egészségügyi 

problémák esetén használ rendszeresen valamilyen méhészethez kapcsolódó terméket. Ebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a válaszadók jól ismerik a mézhez kapcsolódó egyéb méhészeti 

termékeket, amely növelheti a méz és a méhészeti termékek iránti keresletet.  

A következő kérdéscsoport a méz vásárlási szokásait kívánta feltárni. A kérdésünkre („Milyen 

rendszerességgel szokott Ön vagy családtagja mézet vásárolni?”) adott válaszok alapján (n=263) azt 

állapítottuk meg, hogy a legtöbben negyedévente (36,9%) és havonta (30,0%) vásárolnak mézet, de az 

eredményekben még jelentős azok aránya is (17,5%), akik ettől még ritkábban vásárolnak mézet. Azok, 

akik egyáltalán nem szoktak vásárolni (14%) főként ajándékba szokták kapni, drágának találják, vagy 

megtermelik. A méz kiszerelésére vonatkozóan is volt kérdésünk („Milyen rendszerességgel szokott Ön 

vagy családtagja mézet vásárolni?”). A válaszadók közel 56,0%-a többnyire 1 kilós üvegekben 

kiszerelve vásárolja a terméket, illetve még a fél kilós kiszerelést választotta a megkérdezettek 40,0%-

a. 

A következő táblázat (2. táblázat) a méz vásárlása során fontosnak tartott szempontokat mutatja be. 

Állításokat tettünk, amelyet a kutatásban résztvevők 1-5-ig terjedő Likert skálán értékelhettek, ahol 

„1=nem fontos” és „5=nagyon fontos”. A kérdésre adott válaszokat leíró statisztikai elemzésnek vetettük 

alá. Az elemszám mellett átlagot és szórást számoltunk ki. A kérdőív adatai alapján a kapott 

eredményeket az átlag alapján rangsoroltuk, így végül megkaptuk a megkérdezettek számára a vásárlás 

során fontos kritériumokat. Ezek sorrendben, hogy megbízható helyről származzon, finom legyen, 

ellenőrzött, higiénikus körülmények között állítsák elő, hazai termék legyen, a címkén a termelő legyen 

feltüntetve, sűrűn folyó legyen, ne legyen megkristályosodva, az üvegben jól látható legyen, és végül 
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praktikus legyen a csomagolása. Összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy az íze mellett a 

termelési körülmények dominálnak a méz vásárlása során.  

 

2. táblázat: A mézvásárlás során fontos szempontok (n=256) 

Table 2: Important aspects of purchasing honey (n=256) 

 

Leíró statiszika 

 N Átlag Szórás 

Megbízható helyről származzon. 256 4,68 ,937 

Finom legyen. 256 4,64 ,931 

Ellenőrzött, higiénikus körülmények. 256 4,46 1,109 

Hazai termék legyen. 256 4,39 1,166 

Címkéjén fel legyen tüntetve a termelő. 256 4,22 1,204 

Sűrűn folyó legyen. 256 3,93 1,157 

Ne legyen megkristályosodva. 256 3,82 1,448 

Jól látható legyen. 256 3,81 1,276 

Praktikus csomagolás. 256 3,41 1,243 

Biominőség. 256 3,36 1,257 

Ízléses csomagolás. 256 3,23 1,258 

Üveg, tubus másra is használható legyen. 256 3,05 1,390 

A lehető legolcsóbb legyen. 256 2,53 1,328 

Összes érvényes válasz 256   

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

A következő kérdéscsoport a méz árára vonatkozott. Elsőként a méz árának megfizethetőségét kérdeztük 

meg. A válaszadók 70,0%-a szerint ma megfizethető a méz, 16,3% szerint nem megfizethető, 13,7% 

pedig nem tudja, illetve nem válaszolt. Majd a következő kérdés arra irányult, hogy milyen 

árkategóriában szoktak mézet vásárolni (például üveges méz esetén) a megkérdezettek. A 

leggyakrabban választott árkategória 2000-3000 Ft, a válaszadók közel fele ezt jelölte meg (43,3%), de 

19,4%-uk 3000-4000 Ft között vásárol mézet. Ettől kevesebben (14,1%) alacsonyabb árfekvésben 

vásárolja meg a mézet, 1000-2000 Ft között, de 5%-a a válaszadóknak akár 4000 Ft felett is költ a mézre. 

A válaszok között jelentős még a „Nem vásárolok mézet.” (11,8%), mivel ajándékba kapják, vagy 

maguk termelik meg, illetve a fennmaradó százalékok esetében a „Nem tudom/nem válaszolok.” (5,3%) 

lehetőséget jelölték meg (7. ábra). Ezt követően azt kérdeztük, hogy „Hajlandó lenne-e magasabb árat 

fizetni a magyar termelőtől származó mézért?”. A válaszadók több mint egyharmada igennel válaszolt, 

a nem választ 13,8% jelölte meg, de a legnagyobb arányban a bizonytalanok voltak, akik a „Talán.”-t 

(46,7%) illetve a „Nem tudom.”-ot (5%) választották. Ez arra enged következtetni, hogy a 

megkérdezettek fele jelen helyzetben nem tud erre a kérdésre válaszolni.  
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7. ábra: Ár kategóriák a mézvásárlás során (n=263) 

Figure 7: Price categories of purchasing honey (n=263) 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

Az értékesítés helyével kapcsolatos kérdések között elsősorban a mézvásárlás helyszínére kívántunk 

rákérdezni. A 263 válasz alapján megállapítást nyert, hogy a legtöbben a mézet közvetlenül méhésztől 

a piacon (129 fő), illetve a méhésztől közvetlenül a háztól (127 fő) vásárolják meg. Viszonylag sokan 

ajándékba kapják (81 fő) vagy hiper- és szupermarketekben vásárolják meg azt (70 fő).  

A promócióra irányuló kérdéseink vizsgálatakor megkérdeztük a kutatásban, hogy a válaszadó 

„Találkozott már mézfogyasztást népszerűsítő reklámmal?”. A 261 válaszadó 32,2%-a találkozott 

mézfogyasztást népszerűsítő reklámmal, 62,8% nem találkozott, és 5% nem tudta rá a választ. Akik 

találkoztak ilyen jellegű reklámmal, leginkább az interneten, közösségi médiában, esetleg tévében. Ezek 

közül amelyeket említettek a következők voltak: Mézes reggeli, Mézfesztivál, Méhészvásárok, 

Méznapok, egyéb vásárok, ismeretterjesztő foglalkozások. Mivel többen említették a vásárokat, 

fesztiválokat, ismeretterjesztő foglalkozásokat, megkérdezésre került az is, hogy a résztvevőknek van -

e méhész ismerőse. Az eredmények alapján a válaszadók 71,2%-nak van ismerőse, és 31,9%-uk már 

járt is méhészetben, 27,7%-uk tervezi ezt a jövőben, de közel ugyanennyien nem tervezik ezt a 

tevékenységet a méhektől való félelmük miatt.  

Fontosnak tartjuk még azt kiemelni, hogy a mézfogyasztással kapcsolatban él még néhány tévhit a 

köztudatban. Ezekből állításokat képeztünk, és megkérdeztük, hogy a válaszadók 1-5-ig terjedő Likert 

skálán mennyire értenek egyet az adott állítással, ahol „1=egyáltalán nem értek vele egyet” és „5=teljes 

mértékben egyet értek vele”. A kapott eredményekből átlagot, mediánt és móduszt számoltunk az 

állításokból az SPSS program segítségével (3. táblázat). Az átlaguk alapján rangsorolva az állításokat 

láthatjuk, hogy melyik állítást kapta a legmagasabb értéket. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a 

legmagasabb az átlaga annak, hogy a „Torokfájásra nyugtatóan hat” (4,56), és „A méznek magas az 

ásványi anyag és vitamintartalma” állítás (4,52). A legtöbb válaszadó teljes mértékben egyet ért az 

állítással (módusz 5 és a középérték is 5). Szintén magas lett az átlaga annak az állításnak is, hogy „A 

mézkristályosodás természetes folyamat” (4,21), ennek megfelelően a medián is 4, de a módusz még 

mindig 5, tehát a legtöbben teljes mértékben egyet értettek az állítással. Ez azért fontos, mert az elmúlt 

években/évtizedekben ez volt az egyik legnagyobb tévhit, hiszen a megkristályosodott mézre gyakran 

azt mondták, hogy fel van cukrozva. Úgy látszik, hogy ez megdőlt, a fogyasztók tájékozódtak, 

valószínűleg a termelőtől való vásárlás során kapott információk is segítették őket ebben. Az átlag 

alapján rangsorolva a következő állításunk, hogy „Arcpakolásként használható” volt(3,78). Ezzel az 
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állítással a méz alternatív felhasználásának ismertségére voltunk kíváncsiak. A válaszadók többsége jól 

tájékozott ez ügyben is, hiszen a legtöbben 5-ös választ jelölték meg a mintából. 

 

3. táblázat: A mézzel kapcsolatos tévhitek értékelése (n=263) 

Table 3: Evaluation of honey misconceptions (n=263) 

 

Forró 

teába nem 

szabad 

mézet 

rakni. 

A 

mézkristály

osodás 

természetes 

folyamat. 

Ha túl híg a 

méz, magas 

a 

víztartalma. 

Fém 

kanállal 

nem szabad 

a mézbe 

nyúlni. 

Torokfájásra 

nyugtatóan 

hat. 

Arcpakolásra 

használható. 

A méznek 

magas az 

ásványi anyag 

és vitamin 

tartalma. 

N Érték 248 248 248 248 248 248 248 

Nem 

válaszo

lt 

8 8 8 8 8 8 8 

Átlag 3,26 4,21 3,13 2,85 4,56 3,78 4,52 

Medián 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 5,00 

Módusz 5 5 3 1a 5 5 5 

Forrás: Saját készítés a kérdőív adatai alapján, 2022 

 

Az utolsó három átlaggal rendelkező állítás esetében viszont nem kedvező a helyzet. A „Forró teába 

nem szabad mézet rakni”  a közhiedelemben még ma is gyakran megjelenő tévhit, melyre a kutatásban 

résztvevőknek sem sikerült egyértelmű választ adni. Az átlaga 3,26, a leggyakrabban megjelölt válasz 

az 5-ös, de a középérték 3-as. Ez akkor fordulhat elő, ha a mintában lévők a két szélsőértéket 

választották, ez azt jelenti, hogy az állítás még mindig nem teljesen tisztult le a köztudatban. Mi is 

szeretnénk hozzájárulni a tévhit eloszlatásához, tehát a forró teába nem szabad mézet rakni, mert a 

magas hőfokon a méz veszít az ásványi anyag és vitamintartalmából, a méz értékes enzimjei 40 °C fok 

fölött elbomlanak, ugyanúgy, mint bármilyen zöldség a főzés során. Ettől nem lesz rosszabb, vagy 

kevésbé élvezhető, de érdemes megvárni, míg 40-45° körüli hőmérsékletre hűl a tea, és akkor ízesíteni 

mézzel. A következő alacsony átlagot (3,13) kapott állítás a „Ha túl híg a méz, magas a víztartalma”, a 

legtöbbet megjelölt válasz a 3-as („egyet is értek vele, meg nem is”), hiszen az állításra beérkező 263 

válaszból 106-an a 3-at jelölték meg, és a középérték is a 3-as érték lett. Ez az állítás igaz, mert a méz 

akkor nevezhető méznek, ha a nektárt beérlelték a méhek, vagyis annak víztartalma legfeljebb 16-19%. 

A legalacsonyabb átlagot a „Fém kanállal nem szabad a mézbe nyúlni” kapta, ez 2,85. Az állítás esetében 

a leggyakrabban megjelölt válasz az 1-es, azaz egyáltalán nem ért egyet a válaszadó az adott állítással. 

Ez szintén egy korábbi tévhit volt (csak műanyag vagy fából készült kanállal lehet a mézbe nyúlni), 

amelyet az eredmények alapján úgy tűnik részben sikerült eloszlatni. hiszen a méhészek is saválló fém 

eszközöket használnak a munkájuk során.  

Következtetések, javaslatok 

A kérdőív eredményei nem reprezentatívak, de jól mutatják a megye lakosainak véleményét. Az egyik 

legfontosabb eredményünk, hogy tudjuk, a válaszadók szívesen fogyasztják és használják a mézet a 

hétköznapi étkezésük során (teába, kávéba, limonádéba, magokhoz keverve), illetve gyógyító 

szándékkal, megelőzésre. A megkérdezettek tisztában vannak alternatív felhasználási lehetőségeivel és 

egyéb méhészeti termékeket is ismernek (virágpor, méhviasz, propolisz, méhpempő). A legismertebb 

mézünk az akácméz – mely 2014 óta hungarikum – illetve a virágméz, repceméz, napraforgóméz, de 

többen jelöltek meg kevésbé ismert mézfajtákat is (vaddohány, facéliaméz, gesztenyeméz stb.). A 
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kutatásban résztvevők a vásárlásaik során kiemelt figyelmet fordítanak az íze mellett a méz 

származására, a hazai eredetre, a termelőtől való vásárlásra, és kevésbé fontos a csomagolása, 

megjelenése és az ára. A legtöbb válaszadó a vásárolt üvegből fogyasztja a mézet, és a kilós vagy félkilós 

kiszerelésű csomagolást részesíti előnyben. A válaszadók 70,0%-a szerint ma megfizethető a méz, a 

leggyakrabban választott árkategória 2000-3000 Ft. Mézfogyasztást népszerűsítő kampánnyal még a 

válaszadók nagyobb része nem találkozott, nincs kialakult „méz marketing”. Összességében a kérdőív 

eredményeiből láthatjuk, hogy a válaszadók tisztában vannak a méz jótékony hatásaival, de a 

mézfogyasztással kapcsolatban néhány tévhit még él. Ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne egy 

átfogó „méz stratégia” kialakítása, amely a tévhitek eloszlatására, a hazai fogyasztás jelenleginél 

nagyobb mértékű népszerűsítésére helyezné a hangsúlyt. Mindezt segíthetik a permanens, 

mézfogyasztást népszerűsítő programok, a méz előnyös tulajdonságainak hangsúlyozása lehető több 

fórumon (rendezvények, reklám, oktatási intézmények), a méhek, mint beporzók biológiai szerepének 

széleskörű megismertetése, a mézhamisítás visszaszorítását, a méz származásának követhetőségét 

biztosító szabályok szigorú betartása. A méz bizalmi termék, fontos a származás, a hazai eredet, a 

megfelelő jelölés, ha már megszereztük ezt a bizalmat a hazai méz iránt, akkor erre tudunk építkezni a 

jövőben is.  

Összefoglalás 

A méz nemcsak természetes édesítőszer, hanem összetételének köszönhetően fogyasztása számos 

jótékony hatással egészségünkre. Fogyasztásának növelése emellett több szempontból is kiemelkedő 

fontosságú, mint a méhek beporzó tevékenységének támogatása vagy a méhészeti ágazatban 

tevékenykedők jövedelemtermelő képességének stabilizálása. Ezért kutatásunk során Hajdú-Bihar 

megye vonatkozásában azt vizsgáltuk, hogyan és milyen irányba változtak mézfogyasztási és 

mézvásárlási szokások, összevetve néhány korábbi nemzetközi és hazai felméréssel. Ezek alapján 

elmondható, hogy a méz fogyasztása folyamatosan emelkedik a régióban, vásárlását befolyásoló 

legfontosabb tényező, hogy egészséges és minőségi élelmiszer, íze finom, tehát a nem ár jellegű 

tényezők nagyobb jelentőséggel bírnak, hasonlóan néhány térségbeli országhoz. Az eredmények alapján 

megerősítést nyert, hogy hazánkban is az elmúlt években nőtt a mézfogyasztás, a megkérdezettek 

mézfogyasztásuk és vásárlásuk során egyre tudatosabbak, a méz íze mellett elsődleges annak 

származása, a hazai eredete, a termelőtől való vásárlása. Egyes korábbi tévhitek megdőlni látszanak (pl. 

kristályosodás minőségi romlást jelent), de néhány még él a köztudatban (pl. fémkanál használata). 

Lényeges továbbá, hogy felmérésünk alapján a jövőben a mézfogyasztás széleskörű, erőteljesebb 

népszerűsítésére lenne szükség. 
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Absztrakt 

A kutatás a KarrierM álláskereső portálon található munkaajánlatok elemzésével rávilágít a 

munkaerőpiacon megjelenő új kompetencia igényekre. Ennek sikeres feltárása érdekében 

összehasonlító elemzést végeztem az első (Pirohov-Tóth-Kiss, 2021) (N=363) és a második (jelenlegi) 

(N= 332) vizsgálat során az álláshirdetésekben megjelenő legfontosabb kompetenciák között. A KSH 

foglalkoztatottsági adatait figyelembe véve kereszttábla elemzés segítségével megvizsgáltam a 

legfontosabb kulcskompetenciák és a szakterületek alakulását a második vizsgálat adatain, valamint a 

regionális eredmények is bemutatásra kerültek. Továbbá feltártam az idegennyelv-tudás, mint 

munkahelyi kompetencia szerepét és a hirdetésekben megjelenő egyéb elvárásokat is. A kutatás 

eredményei alapján, a legfontosabb kulcskompetenciák közé az önállóan és csapatban történő 

munkavégzés, valamint a megbízhatóság sorolható. 

Kulcsszavak: álláshirdetés elemzés, munkaerőpiac, kompetencia 

Abstract 

By analyzing the job offers on the KarrierM job search portal, the research sheds light on the new 

competence needs appearing on the labor market. In order to successfully explore this, I performed a 

comparative analysis between the most important competencies during the first (Pirohov-Tóth-Kiss, 

2021) (N=363) and the second (current) (N= 332) examination. Taking into account the employment 

data of the KSH with the help of analysis, we examine the development of the most important key 

competences and specialized areas based on the data of the second examination, and the regional results 

were presented. I also explored the role of foreign language knowledge as a workplace competency and 

other expectations appearing in advertisements. Based on the results of the research, the most important 

key competencies include working independently and in a team, as well as reliability. 

Keywords: job advertisement analysis, labor market, competence 

JEL kódok: J24, J28, J40 
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Bevezetés, témafelvetés 

Kutatásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az elmúlt években végbement munkaerőpiaci 

változások következtében napjainkban milyen munkavállalói kompetenciák nélkülözhetetlenek a 

sikeres foglalkoztathatóság érdekében. A vizsgálat alapját a KarrierM-en (www.karrierm.hu) található 

állások adatai képezték. A tanulmány eredményei tehát rávilágítanak azokra a munkahelyi kompetencia 

igényekre, melyek az egyes munkakörökhöz illeszkedve általános elvárásként jelenhetnek meg. 

Továbbá a kutatás kitér az elvárt kompetenciák mellett megjelenő egyéb elvárásokra és az idegennyelv-

használat szükségességére is. Végül pedig a vállalatok számára hasznos ajánlások keretében foglalom 

össze a kutatás tapasztalatait. Állandóan változó világunkban e kutatási téma fontossága kiemelkedő, 

hiszen a hatékony foglalkoztatás és versenyképesség biztosítása érdekében meghatározó lehet, hogy a 

munkavállalók aktuális ismeretekkel, megfelelő tudással és kompetenciákkal legyenek felvértezve. Az 

adott munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák meghatározása azonban igen komplex feladat – 

hangsúlyozza tanulmányában Koncz (2007) –, így a munkavállalók toborzása előtt elengedhetetlenné 

válik a munkakörelemzés a vállalatok részéről. „A munkakörelemzés és az ehhez szervesen kapcsolódó 

kompetenciaelemzés nyitja meg az utat ugyanis ahhoz, hogy az oly sokat hangoztatott „megfelelő 

embert a megfelelő helyre” elvet érvényre lehessen juttatni. Ha az illetékesek tudják, hogy melyik 

munkakörben milyen munkaerő foglalkoztatására lesz szükség, akkor ehhez lehet igazítani a munkaerő-

tervezés, a toborzás, az ösztöndíjas programok és a kiválasztás gyakorlatát is” (Szakács, 2013:28). „A 

vállalatok munkaerő toborzása alatt pedig mindazon tevékenységet értjük, amelyek megfelelő számú 

szakképzett jelentkező megszerzésére irányulnak, tehát potenciális munkavállalók vonzása egy adott 

álláshelyre” (Tóthné Sikora, 2004:259). Az üres álláshelyek betöltése legtöbbször először belső toborzás 

útján kerül meghirdetésre (a cég honlapján, vállalati lapban, faliújságon). Az internetes álláskeresési 

oldalak a külső toborzási eszközök közé sorolhatóak, vagyis az adott vállalat a megüresedett állást nem 

tudja belső forrásból kielégíteni, így ebben az esetben az új pozíció meghirdetésére kerül sor. Ezek az 

online állásportálok igen népszerűek az álláskeresők körében melyet számos kutatás (többek között Szini 

2018, Nemeskéri 2019, Bata-Bendek 2020) is alátámaszt. 

Kompetencia meghatározás 

A kompetencia latin eredetű szó, illetékességet, jogosultságot jelent (Páll, 2009). Fogalmának pontos 

meghatározása azonban nem egyszerű feladat, a különböző szerzők eltérő definíciókat használnak a 

szakirodalmakban. Kutatásomban McClelland (1973:13) meghatározását tekintem irányadónak, aki 

szerint „a kompetencia a kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, pontosabban a személy olyan 

tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen egy munkakörben vagy szerepben nyújtott hatékony 

teljesítményhez”. A kompetenciákat jelentéstartalmuk alapján is megkülönböztethetjük: 
- menedzsment oldali megközelítés (lásd például Boyatzis 1982, Csiszárik et al. 2009, Varga et 

al. 2017) 

- pedagógiai oldali megközelítés (lásd például Chomsky 2003, Patóné 2006, Henczi-Zöllei 2007, 

Belényesi 2009) 

- kompetenciák az egyén oldaláról (lásd például Nagy 2000, Falus 2005, Száraz et al. 2006) 

- közgazdaságtani megközelítés (lásd például Hamel-Prahalad 1990, Sveiby 2001) 

 

„Míg a menedzsment szakirodalomban a kiválóságot biztosító személyes jellemzők felkutatása áll a 

középpontban, addig a pedagógiában a tudás szerveződése szempontjából, a tanulás-tanítás szempontjai 

alapján vizsgálták a személyes jellemzőket” (Tóthné, 2016:419). A szakirodalomban megismert 

kompetencia fogalmak szintéziseként megállapítható, hogy a kompetencia egy olyan örökölt és szerzett 

tudás/ képesség együttese, mely egyedivé teszi a munkavállalót az állandóan változó munkaerőpiacon. 

A legfontosabb munkahelyi kompetenciák szakirodalmi tanulmányozása során is igen eltérő 

véleményekkel találkozhatunk, melynek eredményeit (a teljesség igénye nélkül) az 1. táblázat 

szemlélteti. A kutatások eredményei szintén álláshirdetés elemzéseken alapulnak. 
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1. táblázat: A legfontosabb kulcskompetenciák összegzése álláshirdetés elemzések alapján 

Table 1: Summary of the most important key competencies based on job advertisement analyses 

 

Szerző Vizsgálat ideje Megjelenés Kulcskompetenciák 

Karcsics Éva 2000-2001 Papír alapú 

jó kommunikációs készség, önálló 

munkavégzés, szervezési készség, 

csapatmunka 
 

Educatio és az 

Universitas Press 

Felsőoktatás 

Műhely  

2005 október-2006 július 
Papír alapú jó kommunikációs képesség, 

probléma megoldó képesség, 

rugalmasság 

 

Online  

2007 
Papír alapú nyitott, pontosság, probléma 

megoldó készséggel, jó 

kommunikációs készség  

 

Online  

2007 május-2008 május 

Papír alapú tolerancia, pontosság, jó 

kommunikációs készség, 

stressztűrés, problémamegoldó 

készség 

 

Online  

Híves Tamás 
2005. április, 2005. szeptember 

és 2006. március  

Papír alapú jó kommunikációs képesség, önálló 

munkavégzés, nagy munkabírás, 

csapatmunka 

 

Online  

Gerek-Efeoglu  2011 január-március Online 

csapatmunka, a vezetési ismeretek, 

jó kommunikációs készségek, az 

analitikus gondolkodás, 

rugalmasság  

 

 

Milicz és Jenővári 
2014.09.15. – 2014.12.15. 

között 
Online 

önálló munkavégzés, precizitás, jó 

kommunikációs készség, az 

analitikus gondolkodás, pontosság  

 

 

Musinszki és 

Nácsa 
2020 május Online 

alapos és igényes munkavégzés, 

elemzői szemlélet, csapatmunka 

 

 

Suarta et al. 2017 február-július Papír alapú 

jó kommunikációs készség, önálló 

munkavégzés, csapatmunka, a 

kreativitás, probléma megoldó 

készség  

 

 

The Hague 

Security Delta 
2018 Online 

jó kommunikációs készség, 

csapatmunka, önálló munkavégzés, 

stressztűrő képesség, 

kezdeményező készség 

 

 

Juhász Krisztina 2018 Online 

motiváció, csapatmunka, 

proaktivitás, lojalitás, önálló 

munkavégzés, nyitottság 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Megfigyelhető, hogy a különböző szerzők által felárt legfontosabb kompetenciák között a jó 

kommunikációs készség fordul elő a leggyakrabban (az esetek 82%-ban). A saját kutatási 

eredményekkel összevetve azt láthatjuk, hogy csak a kompetenciák rangsorában történt változás, a 

legfontosabb munkaerőpiaci-kompetenciák megegyeznek a saját kutatási eredményekkel. A 

kommunikációs készség mellett az önálló és csapatban történő munkavégzés és a problémamegoldó 

készség sorolható a munkáltatók által leginkább elvárt készségek közé az álláshirdetés elemzések 

alapján is. 
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1. Anyag és módszerek 

A tanulmány az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA) 

internetes álláskereső portálján, a KarrierM-en (www.karrierm.hu) található álláshirdetések vizsgálatán 

alapszik. A kiválasztott módszertan tehát kvalitatív módszer volt, szövegelemzést, tartalomelemzést 

végeztem. Az álláshirdetés elemzés a tartalomelemzés kutatási módszeréhez sorolható, mely egy olyan 

elemzési eljárás, amely során a rögzített kommunikáció hozzájárul a témakör feltárásához (mersz.hu, 

2020). Antal (1976:15) megfogalmazása szerint: „tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, 

amelynek során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátosságai alapján módszer és 

objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményben nyíltan kimondva 

nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz kódolásának módjából kiolvashatóak, s esetleg 

más eszközökkel, más módon nyert adatok segítségével megerősíthetőek, igazolhatóak”. Czibik és 

társai (2012:11) szerint az álláshirdetés elemzések előnye, hogy „a módszer alacsony költségvetés 

mellett is ideális lehet a munkaerőkereslet, illetve a kereslet és a kínálat rövidtávú eltéréseinek jelzésére. 

Ugyanakkor hátrányaként említették meg, hogy a módszer gyakran felülreprezentálja a nagyobb 

vállalatok és munkaadók igényeit”. 

Kutatásomban arra törekedtem, hogy az álláskereső portál adatait felhasználva széleskörűen 

feltérképezzem a foglalkoztatottakkal szembeni kompetenciaelvárásokat. Az e témakörben végzett 

második vizsgálat a 2021. december 1. és a 2021. december 28. közötti időszakot ölelte fel, melynek 

során a honlapon található álláshirdetések adatai és az elvárt kulcskompetenciák 2kerültek elemzésre. A 

mintába csak azok az állások kerültek bele, amelyekben a munkáltatók legalább egy kompetencia 

elvárást megjelöltek a pályázókkal szembeni elvárásként. A felmérés elemszámát így 332 db állásajánlat 

képezte, melyben a teljes munkaidős állások (324 db) jelentek meg leginkább. Az iskolai végzettségeket 

tekintve 95 db szakiskolai, szakmunkásképzői, technikumi, 58 db alapszak, főiskolai, 55 db általános 

iskolai, 55 db szakközépiskolai, szakgimnáziumi, 20 db gimnáziumi végzettségű személyt keresnek az 

állások betöltésére. Az állások területi megoszlása alapján a legtöbben Budapesten (16%), Csongrád-

Csanád (10%), Pest (9%), Borsod-Abaúj-Zemplén (8%), Hajdú-Bihar (8%) és Békés (7%) megyében 

keresik leendő alkalmazottaikat. Az állások szakterületi megoszlása alapján pedig nagyobb 

munkaerőkeresletet az építés/ingatlan (43 db), a kereskedelem/értékesítés/ szolgáltatás (36 db), a 

szakmunka/fizikai munka (34 db), az idegenforgalom/szálloda/vendéglátás (28 db), a műszaki/mérnök 

(27 db), a termelés/gyártás/szállítás (27 db), valamint az asszisztencia/adminisztráció/ügyfélkapcsolat 

(26 db) területen elhelyezkedni kívánók iránt tapasztalhatunk. Míg az államigazgatás/közigazgatás (2 

db), a szervezés/ menedzsment (2 db), a biztonság/honvédelem/pénzintézet (3 db) és az energetika/ 

villamosság (4 db) területén a legalacsonyabb a meghirdetett állások száma. Az utóbbiak kis elemszáma 

a mintában nem tette lehetővé, hogy szakszerű következtetések lehessen levonni, így a 

kulcskompetenciák nemzetgazdasági ágazatok szerinti vizsgálatakor nem kerültek bevonásra.          

A tanulmány empirikus részében ismertetésre kerülnek a kompetencia fogalmának különböző 

megközelítései és az elmúlt évek során megjelenő legfontosabb kompetenciák különböző szerzők 

elemzései alapján. A kutatás során összehasonlító elemzést végeztem az első (Pirohov-Tóth-Kiss, 2021) 

és a második (jelenlegi) vizsgálat során megjelenő legfontosabb kompetenciák között, a második 

vizsgálat során a KSH foglalkoztatottsági adatait figyelembe véve kereszttábla elemzés segítségével 

megvizsgáltam a legfontosabb kulcskompetenciák és a szakterületek alakulását, valamint a 

kompetenciák regionális megoszlását is. Fontos azonban megemlíteni, hogy a kutatás eredményeinek 

értelmezése során figyelembe kell venni a kutatás korlátait is, mint pl. a kis elemszámú mintát és a 

csupán egy álláskeresési oldal adatainak elemzését. 

 
2 A KarrierM állásportálon használt kulcskompetenciák: megbízhatóság, önállóság, konfliktuskezelés, kommunikáció, kritikai 

és analitikus gondolkodás, tanulási képesség, csapatmunka, alkalmazkodás és rugalmasság, ügyfélközpontúság, tervezés és 

szervezés, problémamegoldás és döntéshozatal, időtervezés-ütemezés-koordináció, adminisztrációs pontosság és ellenőrzés, 

munka ellenőrzése, együttműködési készség, munkabírás-terhelhetőség, döntési képesség, technikai/műszaki készség, siker és 

eredményorientáltság, kreativitás, kapcsolatteremtő képesség, monotóniatűrés, figyelemkoncentrációs képesség, számolás és 

olvasás készség, stressztűrés 
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2. Eredmények 

A következőkben ismertetésre kerülnek a kutatás eredményei. 

2.1. Kulcskompetenciák 

Elsőként is feltártam a 2021. július 18. és 2021. augusztus 13. között végzett első vizsgálat (Pirohov-

Tóth-Kiss, 2021) és a jelenlegi vizsgálat (2021. december 1-28.) során kapott kulcskompetenciák 

sorrendjének alakulását. A 2. táblázatban zöld színnel jelöltem azokat a kompetenciákat, melyek 

sorrendje nem változott a vizsgált időszakokban, sárgával, ahol kis mértékű változás volt tapasztalható, 

a piros szín pedig a jelentős eltéréseket jeleníti meg. 

 

2. táblázat: A kulcskompetenciák sorrendjének összehasonlítása az első és a második vizsgálat 

alapján 

Table 2: Comparison of the order of key competencies based on the first and second studies 
 

Kulcskompetenciák 1. vizsgálat 2. vizsgálat 

kommunikációs képesség 13 5 

kapcsolatteremtő és szervező készség 16 10 

megbízhatóság 2 2 

szabálykövetés 5 12 

önálló munkavégzés 1 1 

csapatmunka 3 3 

                         pontosság, precizitás 8 4 

stressztűrőképesség 17 18 

terhelhető 4 6 

rugalmasság 10 7 

ügyfélorientáltság 6 9 

együttműködési képesség 9 8 

figyelemkoncentrációs képesség 7 13 

kreativitás 15 16 

kritikai és analitikus gondolkodás 11 11 

tanulási-önfejlesztési képesség 14 14 

monotónia tűrés 19 17 

eredményorientáltság 18 19 

időgazdálkodási képesség 12 15 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
 

Megfigyelhető, hogy az első három kulcskompetencia sorrendje nem változott a vírus 3. és 4. hulláma 

idején sem. Az önálló és a hatékony munkavégzés iránti elvárás egybeesik Tóthné-Hlédik (2014) 

eredményeivel, mely vélhetően a home office széleskörű kiterjesztésével válhatott a munkavállalók 

legfontosabb kompetenciájává. Ekkor ugyanis, az alkalmazottak a munkahelyüktől távol, vezetői 

kontroll nélkül kellett önállóan végezzék munkájukat. 9 kompetencia esetében csak kisebb mértékű 

(maximum 3 hely) változás következett be a sorrendben. Ezek közül a dolgozók rugalmassága, 

együttműködő képessége és monotónia tűrése a 2. vizsgálat során előrébb került a sorrendben az első 

vizsgálati időszakhoz viszonyítva. Valószínűsíthetően e kompetenciák szerepe azért is értékelődhetett 

feljebb a korábbiakhoz képest, mert a folyamatos változásokhoz való alkalmazkodás egyre inkább 

megköveteli e készségek elsajátítását a munkavállalóktól. A legnagyobb változás 5 kompetencia 

esetében tapasztalható, ahol a kommunikációs képesség, a kapcsolatteremtő és szervező készség, 

valamint a pontos munkavégzés szerepe a vírus negyedik hullámában sokkal dominánsabb szerepet 
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kapott az elvárt kompetenciák tekintetében, mint a vírus harmadik hullámának idején. Míg a dolgozóktól 

elvárt szabálykövetési képesség és a figyelemkoncentrációs képesség inkább az első vizsgálat során volt 

jelentősebb. 

A 3. táblázatban megvizsgáltam a legfontosabb kompetenciákat nemzetgazdasági ágazatok szerint. A 

táblázatba csak az első hat leggyakrabban előforduló kulcskompetencia került feltüntetésre. 

 

3. táblázat: A legfontosabb kompetenciák rangsora iparágak szerint 

Table3: Ranking of key competencies by industry 
 

Szakterület Kulcskompetenciák 

Asszisztencia/     

adminisztráció/ 

ügyfélkapcsolat 

önálló 

munkavégzés 
kommunikáció megbízhatóság  pontosság 

precíz 

munkavégzés 

probléma megoldó 

képesség 

 

Bank/ biztosítás/       

pénzintézet 
pontosság rugalmasság ügyfélorientáltság szabálykövetés kreativitás empátia 

 

 

Egészségügy/                 

szociális ellátás 
csapatmunka pontosság 

együttműködési 

képesség 
megbízhatóság 

önálló 

munkavégzés 
rugalmasság 

 

 

Egyéb foglalkozások önálló 

munkavégzés 

megbízhatóság rugalmasság csapatmunka 

probléma 

megoldó 

képesség 

ügyfélorientáltság 

 

 

Építés/ingatlan 
önálló 

munkavégzés 
megbízhatóság csapatmunka 

probléma 

megoldó 

képesség 

terhelhetőség pontosság 
 

 

Humán erőforrás kommunikáció pontosság 
precíz 

munkavégzés 
csapatmunka 

önálló 

munkavégzés 

kapcsolatteremtő 

és szervező 

készség 

 

 

Idegenforgalom/ 

szálloda/ vendéglátás 
megbízhatóság 

önálló 

munkavégzés 
csapatmunka terhelhetőség rugalmasság kommunikáció 

 

 

IT/ Informatika/ 

Telekommunikáció 

probléma 

megoldó 

képesség 

csapatmunka pontosság 
önálló 

munkavégzés 

kritikai és 

analitikus 

gondolkodás 

szabálykövetés 

 

 
Kereskedelem/ 

értékesítés/ 

szolgáltatás 

kommunikáció megbízhatóság pontosság 
precíz 

munkavégzés 

önálló 

munkavégzés 
csapatmunka 

 

 

Műszaki/mérnök 
önálló 

munkavégzés 

kritikai és 

analitikus 

gondolkodás 

csapatmunka 

probléma 

megoldó 

képesség 

megbízhatós

ág 
kommunikáció 

 

 

Oktatás/képzés 
önálló 

munkavégzés 
kommunikáció ügyfélorientáltság 

kritikai és 

analitikus 

gondolkodás 

együttműköd

ési képesség 
csapatmunka 

 

 

Pénzügy megbízhatóság pontosság 
önálló 

munkavégzés 

kritikai és 

analitikus 

gondolkodás 

figyelem-

koncentráció

s képesség 

tanulási-

önfejlesztési 

képesség 

 

 

Szakmunka/fizikai 

munka 
megbízhatóság terhelhetőség 

önálló 

munkavégzés 

figyelem-

koncentrációs 

képesség 

technikai-

műszaki 

képesség 

együttműködési 

képesség 

 

 

Termelés/gyártás/szál

lítás 
megbízhatóság terhelhetőség 

önálló 

munkavégzés 

technikai-

műszaki 

képesség 

csapatmunka 

figyelem-

koncentrációs 

képesség 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a KSH (2021) és a kutatás adatai alapján 
 

Az önálló munkavégzés képessége -a bank/biztosítás/pénzintézet szakterület kivételével -minden 

iparágnál megjelenik a legfontosabb kulcskompetenciák között. Ez az eredmény egybeesik az első és a 

második vizsgálat során kapott kulcskompetenciák sorrendjének alakulásával, ahol az önálló 
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munkavégzés képessége szerepel az első helyen. E kompetencia kimagasló jelentőségére mutattak rá 

kutatásukban Fülöp (2008) és Tóthné-Kelemen (2020) is. A két felmérés során kapott második és 

harmadik legfontosabb kompetenciák is nagyon gyakran megjelentek a szakterületek vizsgálata során 

is; a megbízhatóság és a csapatmunka is 10-10 alkalommal. Továbbá a Központi Statisztikai Hivatal 

adatbázisán megvizsgáltam, hogy 2021. III. negyedévében hogyan alakult a foglalkoztatottak száma 

nemzetgazdasági ágazatonként. Ennek alapján a táblázatban piros színnel jelöltem azokat a 

szakterületeket, ahol a második negyedévhez viszonyítva csökkenés volt tapasztalható a 

foglalkoztatottak számában, a sárga szín a stagnálást, míg a zöld szín a foglalkoztatottság növekedését 

jelöli. A válság negyedik hullámának idején pozitív tényként értelmezhető, hogy a gazdasági ágak 

többségében (9 db) kedvezően alakultak a foglalkoztatottsági mutatók, két esetben nem változtak és 

csak három ágazatban volt visszaesés tapasztalható. Ez utóbbi (egyéb foglalkozások, műszaki/mérnök, 

oktatás/képzés) területek közös elemét képezik az önálló munkavégzés és a csapatmunka kompetenciák. 

Valamint a vélhetően magasabb iskolai végzettséggel betölthető munkaköröket magába foglaló 

műszaki/mérnök és oktatás/képzés területén egyedi, közös kompetenciák is megjelentek: a kritikai és az 

analitikus gondolkodás, valamint a megfelelő kommunikációs képesség. Meglepő eredmény, hogy a 

kreativitás képessége csak a bank/biztosítás/pénzintézet ágazatokban meghirdetett álláshirdetések 

legfontosabb kompetenciái között szerepelt. Petrone (2019) szerint ugyanis a szervezeteknek leginkább 

kreatív, együttműködő és rugalmas munkavállalókra van szükségük a versenyképességük biztosítása 

érdekében. Továbbá a kedvezőbb gazdasági aktivitást mutató ágazatokban megfigyelhető néhány olyan 

állás specifikus kulcskompetencia, melyek az egyes területek jellemzőihez köthetőek. Ilyen például a 

valószínűsíthetően fizikai munkaköröket kínáló szakmunka/fizikai munka és a termelés/gyártás/szállítás 

munkakínálatok közös kompetencia elemeként megfigyelhető terhelhetőség, a figyelemkoncentrációs 

és technikai-műszaki képesség, valamint az emberekkel foglalkozó munkakörök 

(asszisztencia/adminisztráció/ügyfélkapcsolat, humán erőforrás, idegenforgalom/szálloda/vendéglátás, 

kereskedelem/értékesítés/ szolgáltatás) esetén a jó kommunikációs képesség. 

A következőkben ismertetésre kerül a kompetenciák megoszlása régiók szerint (1. ábra) 

 

 
 

1. ábra: A munkavállalói kompetenciák regionális megoszlása 

Figure 1: Regional distribution of employee competencies 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás adatai alapján 

 

Az elvárt kompetenciák száma régiónként egyenesen arányos a mintában részt vevő állások területi 

megoszlásával; míg a legtöbb elvárt kompetenciát a közép-magyarországi régióban jelöték meg a 

munkaadók, addig a dunántúli régiókban pályázók felé kevesebb kompetencia igény mutatkozik. Az 

adatok regionális vizsgálata szintén az önállóan és csapatban is hatékonyan dolgozó, megbízható, 

db

Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Magyarország Dél-Alföld

Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl
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terhelhető és a jó kommunikációs készséggel rendelkező munkavállalók iránti igényre mutatott rá. 

Mindezek mellett a kiválasztás során fontos munkavállalói készségek közé sorolható még a pontosság, 

a problémamegoldó és együttműködő készség, valamint a rugalmasság is. Utóbbiak szerepe a 

koronavírus-járvány megjelenését követően vált nélkülözhetetlenné, amikor a folyamatos működés és 

versenyképesség biztosítása érdekében még inkább szükségessé vált a munkáltatók és munkavállalók 

közötti összhang megteremtése hazánkban is. S bár a korábban bemutatott legfontosabb kompetenciák 

rangsorában mind a két vizsgálat alkalmával az önálló munkavégzés bizonyult a legfontosabbnak, a 

területi adatok vizsgálata során 4 régióban (Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) 

is átvette az első helyet a megbízhatóság készsége. Érdekességnek tekinthető, hogy a minta alapján az 

együttműködő munkavállalók iránti kompetencia igény a hátrányosabb gazdasági helyzetű észak-

magyarországi területeken a leginkább elvárt. A fejlettebb közép-magyarországi régiókban pedig 

nagyobb hangsúly helyeződik olyan egyéb specifikus kompetenciákra, mint a szabálykövetés, a 

tanulási-önfejlesztési és a szervező készség. 

2.2.  Idegennyelv-tudás 

A DPR 2011-es vizsgálatainak alapján megfigyelhető volt, hogy az idegennyelvtudás a kevésbé fontos 

kompetenciák közé tartozott. Az eltelt évek során azonban az idegennyelv-használata egyre inkább 

felértékelődni látszik a munkaerőpiacon; az IBS és a Profession. hu (Ádám et al., 2017) közös kutatása 

felmérése szerint öt meghirdetett állásból négy esetében várnak el (többségében angol) aktív 

nyelvtudást. Földi et al. (2013) kvalitatív felmérései az angol és a német nyelveken túl az orosz, a kínai, 

a francia, az olasz és a spanyol nyelvek iránti igényre mutattak rá a a hazai munkaerőpiacon. A növekvő 

nyelvtudás-igény okai közé sorolható többek között a munkavállalók EU-n belüli munkavállalásának 

emelkedése, valamint a hazánkba települő multinacionális vállalatok számának gyors terjedése 

(Makainé-Mommertz, 2020). Míg más fiatalok korábban a diploma megszerzésének egyik 

követelményeként szerezték meg B2-es szintű komplex nyelvvizsgájukat. A koronavírus-járvány 

megjelenése ez utóbbi trendben azonban változást eredményezett; a kormány 2020-ban nyelvvizsga-

amnesztiát vezetett be annak érdekében, hogy a nyelvvizsgával nem rendelkező fiatalok is átvehessék 

diplomájukat, ezáltal pedig könnyebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A felmérés adatain 

megvizsgáltam, hogy a meghirdetett állásajánlatokban milyen mértékben jelenik meg elvárásként az 

idegennyelv-tudás. A kapott eredmények alapján az látható, hogy mindösszesen 87 (26%) esetben 

várnak el a munkáltatók idegennyelv ismeretet a leendő alkalmazottaiktól. A legnagyobb számban a 

középfokú angol nyelv (48%) ismeretére van szükségük az állásokra pályázóknak, melyet az alapfokú 

angol nyelv (30%), a német nyelv (11%), az angol felsőfok (6%) és az egyéb idegen nyelv (5%) követ. 

A nemzetgazdasági ágakat tekintve az alábbiak szerint alakultak az idegennyelv ismeretet elváró állások 

számai: 18 db az asszisztencia/adminisztráció/ügyfélkapcsolat, 14 db a 

kereskedelem/értékesítés/szolgáltatás, 9 db a műszaki/mérnök, 8 db az 

IT/informatika/telekommunikáció, 7db az idegenforgalom/szálloda/vendéglátás, 6 db a 

bank/biztosítás/pénzintézet, 6 db az egészségügy/szociális ellátás, 6 db a humán erőforrás, 5 db az 

oktatás/képzés, 2 db az építés/ingatlan és 1 db a pénzügy területén. Vélhetően az idegennyelv-tudás 

iránti igény magasabb pozíciók betöltésével is párosul a vizsgált mintában, hiszen az esetek 42%-ában 

az alapszak, főiskolai végzettség is megjelenik elvárásként. A munkáltatók azonban több esetben 

felhívják a figyelmet arra is, hogy a munkakör betöltéséhez nem elegendő a nyelvvizsga megszerzésének 

a ténye, valós társalgási kommunikációt várnak el az adott nyelven. 

2.3. Előnyök 

A munkaadóknak az elvárt kompetenciákon túl lehetőségük volt olyan munkavállalói előnyöket is 

megadni az álláshirdetések során, melyek birtokában az egyének nagyobb eséllyel pályázhatnak az adott 

pozíció betöltésére. 84 esetben éltek a munkaadók ezzel a lehetőséggel, ahol egy-egy állásajánlat 

alkalmával akár több előny feltüntetésére is lehetőségük volt. Leggyakrabban a hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalattal rendelkezők (40 db), a jó kommunikációs képességű (21 db), az önálló (16 db) és 

precíz munkavégzésű (14 db) pályázók lehetnek sikeresebbek a kiválasztás során. A tapasztalat, mint 

elvárás nemcsak előnyként, de 161 esetben külön elvárásként is szerepelt a vizsgált álláshirdetésekben. 
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Az eredmények alapján a munkáltatók legtöbbször 1-3 év (99 db), valamint 3-5 év (29 db) tapasztalatot 

várnak el az állásra jelentkezőktől. Mindemellett a pályakezdők számára is számos lehetőséget kínál az 

álláskereső portál, az esetek több mint felében (172 db) ugyanis nem határozták meg feltételként a 

munkatapasztalatot. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a korábbi szakmai 

tapasztalat nagymértékben hozzájárulhat a munkaerőpiaci-sikerességhez, melyet Kiss (2014) és Kiss-

Máté (2016) is megerősített korábbi kutatásukban. Éppen ezért a hallgatóknak érdemes már a felsőfokú 

tanulmányaik során is munkát vállalniuk. S bár az ilyenkor vállalt munka még nem felétlenül illeszkedik 

a hallgató szakterületéhez, de segít megszerezni, kialakítani azokat a munka attitűdöket (pl. 

együttműködési készség, önálló és csapat munka, rugalmasság, precizitás), melyek a későbbi 

munkavállalás során nélkülözhetetlenek lesznek. 

 

3. Következtetések, javaslatok 
 

A kutatás eredményei és a feltárt szakirodalmak tükrében, a vállalatok számára is hasznos 

iránymutatások összefoglalására törekeszek az alábbi fejezetben. Elsőként is fontosnak tartom 

hangsúlyozni az oktatási rendszer szerepét, hiszen az ő feladatukat képezik a munkaerőpiac által elvárt 

ismeretek hatékony átadása, a szükséges kompetenciák elsajátítása és a lifelong learning szemlélet 

kialakítása a jövő munkavállalóinál. Vincze (2013) ugyanakkor a felsőoktatási rendszer reformjának 

szükségességét hangsúlyozza kutatásában, melynek oka, hogy míg a felsőoktatási intézmények a 

speciális tudás átadására helyezik a hangsúlyt, addig a munkáltatók inkább transzfertudást várnak el a 

munkavállalóiktól. Holott a felsőoktatás és a munkaerőpiac minden eddiginél összehangoltabb 

működésére lenne szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiacra kilépő fiatalok már a felsőoktatási 

tanulmányaik alatt elsajátíthassák azokat a kompetenciákat, melyek sikeressé tehetik őket későbbi 

munkavégzésük során. Turbulensen változó világunkban azonban a rugalmasság és a folyamatos újra 

tervezés elengedhetetlen a vállalatok részéről is. Ezek alkalmazására már a munkakörelemzés során is 

nagy szükség lehet, hiszen a munkakörhöz leginkább illeszkedő kompetenciák meghatározására nagy 

hatással lehetnek a külső környezeti változások. Továbbá fontos, hogy minden szervezeti összetevő 

összhangban legyen a választott szervezeti megoldással és a dolgozók gondolkodásmódjával, 

attitűdjeivel (Kópházi, 2017).  

A vállalatoknak érdemes az igen népszerű online platformokat preferálnia az új munkavállalók 

toborzása során, hiszen ezáltal rövid időn belül számos felhasználóhoz eljuthat az információ és még a 

vállalati brand építésre is pozitív hatással lehet (Hajdú-Szretykó, 2017). A vonzó munkáltatói márka 

pedig hozzájárulhat a tehetséges emberek bevonzásához. A jelöltek kiválasztását és beillesztését 

követően a munkahelyi kompetenciák és egyéb tudás bővítése céljából a munkahelyi képzések szerepe 

válik hangsúlyossá. A szervezetek által kezdeményezett munkavállalói (át)képzések mindamellett, hogy 

pozitív hatással lehetnek a vállalkozás működésére, még a fluktuáció csökkentéséhez is 

hozzájárulhatnak azáltal, hogy az egyes munkakörök megszűnése esetén az alkalmazott vállalaton belüli 

áthelyezése kivitelezhetővé válik. Továbbá azok az alkalmazottak, akik tudásuk bővítése által 

lehetőségük van vállalaton belüli előrelépésre, elégedettebbek lesznek, így a szervezetek humán 

erőforrásba történő beruházása szinte biztosan megtérül, hiszen egy elégedettebb dolgozó hatékonyabb 

munkavégzésre alkalmas. A vállalaton belüli képzések megszervezésének további előnye közé sorolható 

még a generációk közötti különbségek csökkentése is. A koronavírus-járvány megjelenése 

következtében széles körben kiterjesztett home office ugyanakkor nagymértékben hozzájárult az 

idősebb korosztály digitális kompetenciáinak, tudásának javításához. A megfelelő tudás és 

kompetenciák birtokában lévő munkavállalók megtartására érdemes kiemelkedő figyelmet fordítani a 

munkáltatóknak, hiszen egy új munkavállaló toborzása, kiválasztása és beillesztése jelentős pénz, idő 

és energia többletet eredményez a vállalatok számára. Ezt erősítik meg kutatásukban Dajnoki-Héder 

(2017) is.   

Összefoglalás 

Az OFA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság internetes álláskereső portálján, a KarrierM-en 

(www.karrierm.hu) található állások adatainak elemzése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 

munkáltatók által megjelölt legfontosabb kompetenciaigényeket feltárjam. A vizsgálat során elsőként a 
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kulcskompetenciák jelenlegi sorrendje került összehasonlításra az első vizsgálat (Pirohov-Tóth-Kiss, 

2021) eredményeivel. A munkavállalók önálló munkavégzésének képessége nemcsak itt, de az iparágak 

szerinti besorolásnál és a régiók szerint csoportosítás során is a legfontosabb kompetenciának bizonyult. 

A felmérés eredményei alapján azonban az idegennyelv-tudás, mint munkavállalói kompetencia, 

kevésbé volt fontos szempont a munkáltatók számára. S bár legtöbben külön elvárásként a hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalattal rendelkező előnyére hívták fel a figyelmet, az állásajánlatok több 

mint felénél ez sem volt meghatározó szempont. Végül, a kutatás eredményei és a feltárt hazai és 

nemzetközi szakirodalmak alapján jövőbe mutató ajánlások megfogalmazására törekedtem, melyek 

gyakorlati hasznosításai hozzájárulhatnak a sikeres foglalkoztathatóság megvalósításához. 
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Absztrakt. 

A társadalmi fenntarthatóság kulcsfontosságú fogalom, amely hangsúlyos tényezőként azonosítható az 

emberiség jelen szükségleteinek kielégítését, a környezet és természeti erőforrások jövő generációja 

számára történő megőrzését támogató folyamatokban. A társadalmi innovációs kezdeményezések a 

fenntartható jövőt támogató olyan megoldások, amelyek alkalmasak lehetnek a regionális szintű 

különbségek mérséklésére, a területi versenyképesség növelésére, valamint a felzárkóztatás segítésére. 

Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése, megszüntetése olyan hosszútávú megoldásokat kíván, amely 

szükségessé teszi a társadalom szereplői közötti újszerű együttműködéseket. A tanulmány keretei között 

a társadalmi innovációs törekvések oktatásban megjelenő példáit és ezen gyakorlatok hatásait 

vizsgáljuk, amely során kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi fenntarthatóság kérdéseire. Célunk 

olyan társadalmi innovációs programok, jó gyakorlatok bemutatása, amelyek oktatás kiegyenlítő 

megoldásokként azonosíthatók, és a helyi szükségletek és igények, valamint az adott közösség 

sajátosságainak figyelembevétele mellett adaptálhatók és fenntarthatók a jóllét növelése érdekében. A 

tanulmány keretei között a vizsgált jó gyakorlatokat strukturált formában jelenítjük meg, hangsúlyozva 

a társadalmi fenntarthatóságot biztosító kulcselemeket.  

Kulcsszavak: társadalmi innováció, fenntarthatóság, oktatási program, jó gyakorlat 

Abstract. 

Social sustainability is a key concept that can be identified as an important factor in the processes 

supporting the satisfaction of the current needs of humanity and the preservation of the environment 

and natural resources for future generations. Social innovation initiatives are solutions that support a 

sustainable future and can be suitable for mitigating differences at the regional level, increasing 

regional competitiveness, and helping to catch up. The reduction and elimination of educational 

inequalities requires long-term solutions that require innovative cooperation between the actors of 

society. Within the framework of the study, we examine the examples of social innovation efforts in 

education and the effects of these practices, during which we pay special attention to issues of social 

sustainability. Our goal is to present social innovation programs and good practices that can be 

identified as equalizing education solutions and can be adapted and sustained in order to increase 

well-being while taking into account local needs and demands as well as the characteristics of the 

given community. Within the framework of the study, the examined good practices are presented in a 

structured form, emphasizing the key elements that ensure social sustainability. 
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Bevezetés  

A gazdaság és a társadalom számos alapproblémája – mint a népességfogyás, munkanélküliség, 

migráció vagy a leszakadó térségek – olyan hosszú távú megoldásokat kíván, amelyek szükségessé 

teszik a társadalom szereplői közötti újszerű együttműködéseket, az állampolgárok közvetlen önkéntes 

részvételét a döntési folyamatokban, a társadalmi innovációs törekvések megvalósítását. A társadalmi 

innovációs kezdeményezések a fenntartható jövőt biztosító megoldások, amelyek a regionális szintű 

különbségek mérséklése, a területi versenyképesség növelése, valamint a felzárkózás egyik lehetséges 

eszközeként azonosíthatók. Az Európai Unió fő célkitűzései között szerepel a kontinens globális 

versenyképességének növelése, „az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” (EC, 2014). A 

program összekapcsolja a kutatást és az innovációt, külön hangsúlyozva a társadalmi innováció 

szerepét (a műszaki és gazdasági innovációk mellett), amely a mérés keretfeltételeinek meghatározást 

is megköveteli. A társadalmi innovációs jó gyakorlatok hatásmérése során kiemelt figyelem fordítandó 

a fenntarthatóság kérdéseire, valamint a fenntarthatóság társadalmi és intézményi dimenziói közti 

kapcsolatra. Célkitűzésünk, hogy olyan oktatási programok fenntarthatósági vizsgálatát végezzük el, 

amelyek társadalmi innováción alapulnak, és a helyi közösség sajátosságainak figyelembevétele 

mellett adaptálhatók és fenntarthatók a jóllét növelése érdekében. 

1. Szakirodalmi áttekintés 

1.1. Társadalmi és technikai innovációk 

Az 1980-as évekig inkább műszaki, természettudományi jellegű újítások mellett megjelentek azok az 

innovációk, amelyek elsősorban a társadalom, egy adott közösség jólétét és jóllétét igyekeztek 

növelni. Hangsúlyozandó, hogy a társadalmi innováció folyamata mellett nem válik feleslegessé a 

természettudományi, műszaki, gazdasági innováció sem, hiszen együtt, egymással „karöltve” képesek 

az adott közösség jólétének növelésére. A műszaki és gazdasági innováció, illetve a társadalmi 

innováció közti kapcsolatot Farkas úgy jellemzi, hogy „az utóbbi folyamat az előzőnek a 

peremfeltételét, mozgási terét, közegét jelenti” (Farkas, 1984). A technológiai és gazdasági innovációk 

nem tudnak választ adni minden társadalmi kihívásra. A természeti, anyagi erőforrások egyre 

szűkebben állnak rendelkezésre, így szükségessé válik a befektethető javak minél ésszerűbb, minél 

nagyobb társadalmi és gazdasági hatékonyságot elérő felhasználása. A hosszú távú megoldásokat 

igénylő társadalmi kihívások (mint pl. az oktatási egyenlőtlenségek kérdése) újszerű társadalmi 

együttműködéseket követelnek meg. A társadalmi innováció szükséges lépés a fejlődés és a 

versenyképesség javításához. Tanulmányunkban – elfogadva Bosworth és szerzőtársai (2015) 

Schumpeter-i megközelítésen alapuló véleményét – a társadalmi innovációs folyamatokat új termék 

vagy szolgáltatás létrehozójaként, értékteremtő folyamatként, a helyi erőforrások mozgósítójaként, a 

társadalmi igényekre adott válaszként, valamint innovatív együttműködésként azonosítjuk. A 

társadalmi innovációk a technikai innovációk elválaszthatatlan társai, az innovációk komplementer 

folyamatokként értelmezhetők (Drucker, 1985, Freeman, 1988, Bulut et al., 2013, Kocziszky et al., 

2015, Varga, 2017). Az új innovatív bázisok – mint a társadalmi újítások területe – segítik a technikai 

innovációk megvalósítását és eredményességét, ugyanakkor egymás erejét növelve képesek a 

társadalom jelenlegi kihívásaira reagálni (Varga, 2017).  

1.2. A társadalmi fenntarthatóság kérdései az oktatásban 

A lisszaboni csúcson (2007) megfogalmazottak alapján a gazdasági, szociális és környezetvédelmi 

feladatok teljesítésének elengedhetetlen követelménye a fenntarthatóság biztosítása (Novotni, 2017). 

Az Európai Unió oktatáspolitikája és a megfogalmazott stratégiai célok követendő értékek agyarország 
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és a magyar oktatáspolitika számára. A cél egy olyan oktatási keretrendszer kialakítása, amely 

lehetővé teszi a munka világában való eligazodást, szocializációra és személyiségfejlesztésre is 

lehetőséget nyújt. Fontos, hogy az oktatás ne csak az ismeretek elsajátítását helyezze előtérbe, hanem a 

képeségések elsajátítását és fejlesztését is lehetővé tegye (Kengyel, 2010). Hangsúlyos tényező, hogy 

az oktatás folyamata során az ismeretek elsajátítása mellett a jártasság támogatása is megvalósuljon, 

valamint fejleszteni szükséges a környezettudatosságot, az attitűdöket, a viselkedési formákat és az 

érzékenységet (Varga, 2006, Marjainé Szerényi et al, 2012). Mindezek alapján megállapítható, hogy 

nem csak az fontos, mely ismeretek kerülnek átadásra, hanem az is, hogy milyen mérési módszert 

alkalmazunk, milyen szinten kerül kialakításra ennek a tudásnak az átadása, azaz milyen oktatási 

szinten, hogyan tud beépülni az ismeret a tananyagba, valamint hogyan tudják elsajátítani a különböző 

korosztályok ezeket az ismereteket. 

A fenntartható fejlődés tudománya elsősorban az egyén életre vonatkozó ismereteinek alakítására, 

fejlesztésére fókuszál. Ennek egyik hangsúlyos eleme az oktatás, valamint azon oktatási programok, 

amelyek fenntartható módon képesek a társadalmi változások támogatására.  

Az oktatás területén meghatározhatók azon rövid- és hosszú távú célok (1. táblázat), amelyek alapján 

megfogalmazhatók az oktatás kiegyenlítő megoldások, újszerű programok. 

 
1. táblázat: Az oktatás területén megfogalmazott rövid és hosszú távú célok 

Table 1 Short and long-term goals in the field of education 

 

Oktatási célok 

Rövid távú célok Hosszú távú célok 

- kommunikáció javítása 

- szülők bevonása az iskolai programokba 

- családlátogatás, segítségnyújtás szervezése 

- mentorálás  

- felelősségvállalást segítő programok 

szervezése 

- egészségnevelés tantárgy iskolai oktatása 

- szülői életvezetési programok szervezése 

- egyéni képességeknek megfelelő 

oktatás biztosítása 

- integrált oktatás megszervezése 

- szülők és gyermekek folyamatos és 

hatékony motiválása 

- lemorzsolódás csökkentése, 

megszüntetése 

- intézmény és szülő közti 

együttműködés támogatása 

- előítéletek lerombolása 

 
Forrás: saját szerkesztés (Veresné Somosi-Varga, 2018 alapján)  

 

Az oktatási célok vizsgálata során kiemelt célként azonosítható a hátrányos helyzetű lakosság 

készségeinek, tájékozottságának és tudatosságának fejlesztése (The World Bank-EC, 2015). A 

törekvések elsősorban a képzésekre fókuszálnak, amelyek során a hátrányos helyzetű lakosság 

kognitív és nem kognitív készségei javulhatnak. Életvezetési programok segítségével a motiváció 

(önértékelés, személyközi kapcsolatok) erősödhet, a szociális és álláskeresési készségek fejlődhetnek. 

Ezek kiegészülhetnek a mentorálás folyamatával, amely során a mediátorok a hátrányos helyzetű 

csoportok oktatási és munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzájutását segíthetik a kommunikáció 

javításával, a konfliktusok aktív részvételen alapuló kezelésével. Mindezen tényezők alapján egy adott 

oktatási program fenntarthatóvá válik, ugyanakkor kritikus tényezőként megjelenik a szakértelem és a 

bizalom hiánya, amely az adott program vagy kezdeményezés sikertelenségét is magában hordozza. 

Fő célunk olyan oktatási programok, jó gyakorlatok vizsgálata, amelyek a fenti akadályozó tényezők 

hatékony kivédésével fenntartható módon támogatják egy adott csoport vagy közösség felzárkózását, 

jóllétének növelését.  

1.3. A jó gyakorlatok  

A jó gyakorlatok (legjobb gyakorlatok, helyes gyakorlatok) olyan elgondolások vagy viszonyítási 

pontok, amelyek folyamatként tekintenek az egyes megvalósítandó feladatokra. Széles körben használt 

fogalom, pontos definíciója azonban nem ismert. A jó gyakorlatok alapvető célja azon eszközök és 
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módszerek azonosítása, amelyek a korábbi, már ismert módszerekhez képest eredményesebben 

valósítják meg a kitűzött célokat. Újszerű és építőjellegű megközelítések, technikák, amelyek 

bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárulnak az adott szervezet minőségi színvonalának 

emeléséhez és más szervezet számára is átvehető példaként szolgálnak (Szabó-Nagy, 2014). A legjobb 

gyakorlat jó és hatékony példát jelent, amely pontosan attól lesz bizonyítottan eredményes megoldás, 

hogy máshol már sikerrel alkalmazzák. 

A jó gyakorlatokkal szembeni elvárások (Szabó-Nagy, 2014): 

- sikeresség, 

- innovativitás, 

- fejleszthetőség, 

- fenntarthatóság, 

- dokumentálhatóság, 

- sokszorosíthatóság. 

Véleményünk szerint ezen kritériumok egyaránt fontosak az oktatással kapcsolatos jó gyakorlatok 

rögzítése során. A korábban már sikeres és innovatív megoldásokkal szemben követelmény, hogy a 

továbbiakban (akár mások számára) fejleszthetők legyenek, valamint fenntartható módon kerüljenek 

megvalósításra. A dokumentáció és a sokszorosítás, mint alapfeltételek biztosítják az adaptálás 

lehetőségét. 

2. Anyag és módszer 

Kutatásunk során olyan jó példák azonosítására törekedtünk, amelyek alap-, közép- és felsőfokú 

intézmények által megvalósított jó gyakorlatok. Vizsgálatunk során elsősorban fenntarthatóságuk 

feltételeit elemeztük. A vizsgált esetek különböző oktatási intézmények, civil szervezetek gyakorlatai, 

ugyanakkor a hatásmérés és a fenntarthatóságra vonatkozó vizsgálat mindeddig nem, vagy csak 

részben valósult meg. A kiemelt példák elsősorban nem a környezettudatosságon alapuló ismeretanyag 

átadására törekvő jó gyakorlatok, hanem alapvető kompetenciákat fejlesztő megoldások, amelyek 

támogatják a fenntarthatóság fókuszba helyezését, valamint az adott példa fenntarthatóságát is 

biztosítják. 

2.1. Módszertan 

Kutatásunk keretei között kiinduló lépésként a szakirodalom strukturált vizsgálatát végeztük el. A 

rendelkezésre álló források rendszerezett áttekintésére a szisztematikus szakirodalmi szűrést 

alkalmaztuk a társadalmi innováció, fenntarthatóság és oktatás kulcsszavak megadásával. 

Ezt követően induktív logikán alapuló interjúkat készítettünk (6 interjú a vizsgált jó gyakorlatok 

részletes feltérképezése érdekében). Az induktív logikán alapuló interjúk fő célja elsősorban a 

korábban felvázolt szakirodalmi áttekintés alapján megfogalmazott elméleti keret gazdagítása. Az 

induktív logikán alapuló interjú (Csedő, 2006) a vizsgálatba bevont személyek, szervezetek 

gondolkodásmódjának, cselekedeteinek mélyebb megértését szolgálja. Segítségével az oktatással 

kapcsolatos társadalmi innovációs folyamatok logikai struktúrájának és a megismert jó gyakorlatok 

adaptációs vizsgálatának meghatározása vált lehetővé. Az adaptáció vizsgálata során az egyes 

szakirodalmi kulcselemek integrálására törekedtünk, így lehetővé vált az elmélet és a gyakorlat 

összekapcsolása. A kutatás során a vizsgálat elérte a megfelelő „elméleti telítődési szintet” (Glaser-

Strauss, 1967, Csedő, 2006), amelyet követően az újabb interjúk már nem bővítik az elméleti keretet. 

Az induktív logikán alapuló interjúk segítségével azonosítottuk az oktatással kapcsolatos társadalmi 

innovációs jó gyakorlatokat. 

A kutatás félig strukturált és strukturálatlan interjúit a vizsgált szervezetek ügyeiben jártas vagy arról 

meghatározó véleményt formáló csoportok tagjaival, vezetőivel készítettük. Az interjú első részében 

arra kértük beszélgetőpartnereinket, hogy saját szavaikkal mutassák be a társadalmi innovációs jó 

gyakorlatot. A válaszok rögzítését követően az alábbi kérdéscsoportok mentén folytattuk a vizsgálatot: 

- általános szervezeti információk feltérképezése, 

- megvalósított társadalmi innovációs gyakorlat bemutatása, 

- tervezett társadalmi innovációs törekvések vázolása, 
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- sikerek és akadályok ismertetése, tanulságok levonása, 

- együttműködések (és lehetőségeik) felmérése. 

A vizsgálat során a jó gyakorlatok egy általunk kialakított szempontrendszer alapján történő 

bemutatására vállalkoztunk. A kutatás esszenciáját ezen módszer biztosította, hiszen két különböző 

területet tettünk összehasonlíthatóvá (Babbie, 2008), valamint a megfogalmazott kritériumok alapján 

olyan újszerű következtetések levonása vált lehetővé, amely hasznos lehet fenntartható oktatási 

programok tervezése és kialakítása során. 

3. Eredmények 

Az interjúkérdések alapján két jó gyakorlatot vontunk be a vizsgálatba (2. táblázat). Az InDaHouse 

program fő célja az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mérséklése, a gyerekek sikeres 

iskolai pályafutásának elősegítése, önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító, mobilitásra képes 

felnőtté válás támogatása. A Hantos Elemér Szakkollégium tehetséggondozó program pedig a 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának képzései és tevékenységei által érintett tudományok 

iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező diákok számára nyújt magas 

szintű, minőségi szakmai képzést. 

A szervezeti kezdeményezések máshol is megvalósíthatók, alkalmazkodva a helyi adottságokhoz és 

gyakorlathoz. Számos esetben megfigyelhető, hogy más szervezeteknél, településeken vagy országban 

alkalmazott megoldások egyes régiókban nem ismertek, így a már jól működő gyakorlatok rögzítése 

és megismertetése kiemelkedően hasznos. A dokumentálhatóság garantálja az átadhatóságot. A 

vizsgált két gyakorlat esetében az átadhatóság megvalósítható, ugyanakkor kritikus tényezőként 

jelenik meg a szakértelem és a bizalom hiánya, valamint a helyi feltételrendszer figyelembevétele. A 

meghatározott szempontok szerint történő rögzítés lehetővé teszi az egyes gyakorlatok 

kulcstényezőinek azonosítását, valamint összehasonlíthatóvá válnak a különböző esetek.  

 
2. táblázat: A vizsgált jó gyakorlatok  

Table 2 The examined good pracices 

Általános 

információk 

Név/Cím InDaHouse program (IDH) Hantos modell 

Kapcsolattartó InDaHouse Hungary Egyesület 
Hantos Elemér Szakkollégium 

tehetséggondozó programja 

Cél 

A program fő célja az iskolai 

lemorzsolódás, a korai 

iskolaelhagyás mérséklése, a 

gyerekek sikeres iskolai 

pályafutásának elősegítése, 

önmegvalósító, felelős, a saját 

sorsukat irányító, mobilitásra képes 

felnőtté válás támogatása. 

A program fő célja a szakkollégium 

fenntarthatósága, valamint a sikeres 

szakmai pályafutás elősegítése, 

illetve lehetőségekhez való 

juttatása, szakmai támogatása.  

Célcsoport 

Hátrányos helyzetű gyermekek: 

óvodás korúak, az alap- és 

középfokú oktatásban résztvevő 

tanulók, valamint a tágabb 

társadalmi környezet (szülők, 

pedagógusok, segítő szakemberek 

és önkéntesek). 

A hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatóknak, akik a 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának 

tanulói (akár nappali, akár levelező 

tagozaton), lehetőségük van a 

programban részt venni.  

Célrégió 
Hernádszentandrás és környéke 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, 

Miskolcon lévő Középiskolák  

Humánerőforrás 

A programban 8 főállású 

munkavállaló és 160 aktív önkéntes 

vesz részt, de folyamatosan az 

önkéntes segítők minél szélesebb 

A Kollégiumban 2 főállású oktató 

veszt részt, mind alelnökök, 

valamint 38 aktív hallgató. A 

létszám minden félévben változik, 
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körű bevonására törekednek (2020-

ban összesen 264 önkéntes segítette 

munkájukat). 

hiszen új tagok kerülnek felvételre, 

valamint vannak, akik kilépnek a 

munkaerőpiacra (bár Alumni 

tagokként bent maradnak).  

Finanszírozás 

központi költségvetési támogatás, 

alapítványi források, önkéntes 

adományok, pályázatok 

kari finanszírozás, verseny 

nyeremények, pályázatok  

Szükséges 

infrastruktúra 

internet, technikai eszközök, 

játékok, ingatlanok 

internet, technikai eszközök, iroda 

helyiség  

A gyakorlat 

leírása 

Rövid ismertető 

(szükséglet 

felismerése) 

Szociális program, amely támogatja 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe 

születő gyerekek társadalmi és 

gazdasági helyzetének javítását, a 

gyerekszegénység csökkentését, a 

hátrányos helyzetű gyerekek 

esélyeinek növelését, oktatásuk és 

társadalmi befogadásuk révén. 

A Gazdaságtudományi Kar képzései 

és tevékenységei által érintett 

tudományok iránt érdeklődő 

tehetséges, ambiciózus, alkotási 

vággyal rendelkező diákok számára 

magas szintű, minőségi szakmai 

képzést nyújt, ezzel segítve a 

kiemelkedő képességű hallgatók 

tehetséggondozását, közéleti 

szerepvállalását, az értelmiségi 

feladatokra történő felkészülés 

tárgyi és személyi feltételeinek 

megteremtését, és a társadalmi 

problémákra érzékeny, szakmailag 

igényes értelmiség nevelését.   

Megvalósulás 

bemutatója 

A program keretei között lehetővé 

válik, hogy minden gyerek egyenlő 

esélyekkel rendelkezzen, és 

felnőttként önmegvalósító életet 

élhessen, függetlenül 

származásától, lakóhelyétől, anyagi 

helyzetétől, családja lehetőségeitől. 

Az IDH a célok elérésének 

érdekében önkéntesek által 

megvalósított egyéni és csoportos 

fejlesztő foglalkozásokat tart, és 

mentorprogramot működtet. Az 

IDH foglalkozásainak fontos eleme 

a személyes figyelem és a 

személyre szabott fejlesztés. Az 

önkéntesek munkáján alapuló 

működés egyik oka, hogy a 

program maga egy társadalmi 

szolidaritást növelő projekt. A 

közös munka során az elszigetelt, 

ingerszegény környezetben élő, 

szegény családokban felnövő 

gyerekek integrálódhatnak a 

szélesebb társadalomba.  

A Hantos Szakkollégium a 

fenntarthatósága érdekében egy 

úgynevezett Hantos Modellt hozott 

létre, amivel lehetővé tette az a 

belépő hallgatók számára, hogy 

könnyedén be tudjanak integrálódni 

a közösségbe, illetve az esteleges 

problémák megoldásában is 

segítséget nyújt. A modell egyik fő 

eleme a mentor program, ami az új 

hallgatók beillesztésében jelent 

segítséget A program másik eleme 

olyan hallgatók korrepetálása, akik 

le vannak maradva, illetve a 

hátrányos helyzetű hallgatók 

segítése és támogatása. A harmadik 

pillér pedig a szakmaiság mélyítése: 

verseny felkészülések, 

továbbképzések, tanfolyamok és 

versenyek szervezése.  

Eredmények, 

kimenetelek, 

jövőbeli 

elképzelések 

Fontos eredményként azonosítható, 

hogy számottevő változás 

figyelhető meg a gyerekek 

viselkedésében, kitartásában, 

A Hantos Elemér Szakkollégium 

szakmai-portfóliójának kétségkívül 

egy szignifikáns részét képezi a 

versenyzés, melyet az elmúlt 3 
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koncentrációs képességében. 2014 

nyarán próba jelleggel, 2 zsák 

játékkal és 5 önkéntessel 2 napon 

keresztül különböző programokat 

szerveztek a gyerekeknek és 

szüleinek a szervezet megálmodói. 

Az 

IDH 2018 decemberéig a Szociális 

Innováció Alapítvány 

programjaként működött. 2019-ben 

már 4 településen (Pere, 

Hernádszentandrás, Ináncs és 

Fügöd) dolgoztak 114 gyerekkel. 

Csupán 15-en hagyták el a 

programot és 58 új gyerek került 

be. A 2020-as évben a program 

révén 157 főt értek el, akik 

összesen 1884 egyéni fejlesztő 

foglalkozáson, 7 táborban vettek 

részt és a szervezet önkéntesei 

összesen 748 db személyre szóló 

feladatlapot írtak a gyerekek 

számára. 2020-ban a 8. osztályt 

befejező fiatalok mindegyike 

tovább tanult és egy régi diák pedig 

az önkéntesek segítségével készült 

fel és sikeres érettségi vizsgát tett. 

tanév impozáns eredményei is 

kétségtelenül alátámasztanak. 2019-

től mindösszesen harmincnégy 

versenyen vettek részt a hallgatók 

rendkívül eredményesen: tíz arany-, 

hét ezüst-, és nyolc bronzéremmel 

büszkélkedhetnek. A dobogós 

helyezések mellett számtalan 

esetben nagy elismeréssel 

nyilatkozott tagjaink 

teljesítményéről a szakmai zsűri, 

melyet az a tíz különdíj is 

egyértelműen bizonyít, amit többek 

között kreativitásukért, valamint 

kiváló prezentációs technikájukért 

ítéltek meg a hallgatók számára.  

A tagok szakkollégiumi 

aktivitásának egy másik jelentős 

része a tudományos kutatói-, 

valamint publikációs tevékenységek 

köré szerveződik. A vizsgált 

időszak alatt tizenöt TDK 

dolgozatot írtak a szakkollégisták, 

amelyben a különböző 

közgazdaságtudományi folyamatok, 

trendek mélyebb vizsgálatára 

törekedtek. 

Felmerült 

problémák és 

tanulságok 

2020-ban és 2021-ben a 

vírushelyzet miatt a megszokottól 

eltérő módon tudtak csak 

foglalkozni a gyerekekkel, de 

mindvégig igyekezett az IDH a 

családok mellett lenni és támogatni 

őket a folyamatosan változó 

környezetnek, lehetőségeknek 

megfelelően. Az online 

foglalkozásokhoz nehézséget 

jelentett a megfelelő eszközök és 

internet biztosítása is. A tervek 

szerinti növekedés nagy 

nehézségek elé állítja a szervezetet. 

Az ilyen mértékű növekedéshez 

exponenciális méretű növekedésre 

van szükségük az önkéntesek 

számában, valamint a működésre 

kapott adományok összegében is.  

A 2020-as év mindenki számára 

nehéznek bizonyult, így a Hantos 

Modellnek is kihívásokkal kellett 

szembenéznie, hiszen a személyes 

kapcsolatok hiánya nehezítette a 

program munkáját. Az online 

kapcsolattartás és közösségépítés 

nehézséget jelentett. A felvételi 

jelentkezési folyamatban is csak 2 

új tag vett részt, ami jelentős 

csökkenés az utolsó 3 év átlagához 

képest is. A versenyek száma is 

csökkenést mutatott, illetve a 

szakmai kapcsolatokra sem volt jó 

hatással. Ugyanakkor érdemes 

megemlíteni, hogy a tevékenység 

megismertetése már gördülékeny 

folyamatnak tekinthető.  

Miért lehet 

jó 

gyakorlat? 

Területalapú 

megközelítés 

A régió hátrányos helyzetű 

gyermekei számára önmagában 

sem a család, sem az iskola nem tud 

megfelelő feltételeket kialakítani az 

iskolai sikerességhez és a 

továbbtanuláshoz, ebben tud 

A program célja a 

Gazdaságtudományi Karon olyan 

lehetőség megteremtése, mely 

hozzájárul a munkaerőpiacra való 

magabiztossághoz és a magasszintű 

szakmaisághoz, valamint szakmai 
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segíteni a program. kapcsolatok megteremtéséhez és 

nem utolsó sorban a lemorzsolódás 

kezeléséhez.  

Alulról építkező 

megközelítés 

A gyakorlat egyértelműen a helyi 

igényekre fókuszál, bevonva a helyi 

lakosságot a megvalósításba. 

A gyakorlat egyértelműen a helyi 

igényekre fókuszál, bevonva a 

Gazdaságtudományi Kar tehetséges 

hallgatóit. 

Partnerségi 

megközelítés 

A gyakorlat egyértelműen a helyi 

társadalmi kihívásokra fókuszál, 

ugyanakkor elsődlegesen a helyi 

civil szervezet, pedagógusok és 

segítő szakemberek, önkéntesek 

törekvési által kerül megvalósításra. 

A program egyértelműen az 

egyetemi társadalmi kihívásokra 

fókuszál, amelyhez kapcsolódó 

kezdeményezések mind az oktatók, 

mind a szakkollégiumi tagok, illetve 

szakemberek, regionális vállalkozók 

bevonásával kerülnek 

megvalósításra.  

Innováció 

Maga a módszer is rendkívül 

innovatív, hogy több korosztályban, 

de mégis egy folyamatot 

végigvezetve személyre szabott 

fejlesztéssel segítik a gyerekek 

fejlődését, integrálódását a tágabb 

társadalomba, ezzel javítva az 

együttműködési készségüket, 

kitartásukat, szociális és kulturális 

nyitottságukat, jelenlegi és jövőbeli 

életszínvonalukat, mobilitásukat. 

Az is egyedi, hogy a gyerekek 

fejlesztésén keresztül a családok 

együttműködését is elnyerik, és 

közvetve javítják az 

életkörülményeiket. A családok 

lakhatási problémáin sajnos nem 

tudnak segíteni, hisz erre se pénz, 

se kapacitás nincsen, de 

összekapcsolják őket olyan 

szervezetekkel, akik ilyen téren 

tudnak nekik segíteni.  

A modell és a tehetséggondozás 

formája is innovatív, hiszen első 

lépésként az oktató mentorálja a 

hallgatót, majd a már tapasztalt 

hallgató az új belépőt. Ennek a 

folyamatnak egy középiskolai 

szintje is van, amely keretei között 

az egyetemi tagok középiskolai 

hallgatókkal is foglalkoznak. Így a 

modell segítséget nyújt a könnyebb 

integrálhatóság elérésben, a 

tehetséges hallgatók fejlesztésében, 

és támogatja, hogy a hallgató 

szakmai kapcsolatokat alakítson ki a 

munkaerőpiacra való belépés előtt.  

Integrált 

megközelítés 

A program hatására érezhetően 

csökkent a társadalmi 

feszültségekből, célnélküliségből 

eredő fiatalkori devianciák 

előfordulása. 

A program hatására érzethetően 

csökken a cél nélküli hallgatók 

száma, valamint említésre méltó a 

közösségépítés ereje.  

Nyilvánosság / 

hálózatépítés 

A program kiemelten épít a 

hálózatosodásra és a 

tudásmegosztásra, azaz a 

programhelyszínek közötti 

folyamatos tapasztalatcserére. Csak 

a 2020-as évben 45 különböző 

együttműködése volt a 

szervezetnek más szervezetekkel, 

vállalatokkal, iskolákkal. Az IDH 

ráadásul több területen is komoly 

A programban kiemelt szerepe van 

a hálózatépítésnek, hiszen ezáltal a 

tagok új nézőpontokat ismernek 

meg, valamint szociális készségeik 

is új közösségekben fejlődhetnek. 

Egy példája a pécsi Janus Pannonius 

Közgazdasági Szakkollégium 

tagjaival 2022 őszén folytatott 

baráti tapasztalatcsere, amely a 

szakkollégiumi működés jó 

gyakorlatairól osztott meg 

tapasztalatokat. 
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együttműködéseket generál. 

Egyrészt az önkéntesek számának 

drasztikus növekedésében 

tapasztalható ez a fejlődő 

együttműködés, másrészt a 

gazdasági társaságokkal való 

kapcsolatában, ahol egy év alatt 

másfélszeresére tudta növelni a 

gazdasági társaságoktól kapott 

támogatás összegét. Ezen kívül a 

magán személyek 

együttműködésének hajlandóságát 

is generálja, hiszen ugyancsak egy 

év alatt 20 %-os növekedés volt 

tapasztalható a támogatások 

összegében. 

A ProSkill nemzetközi, visegrádi 

országokkal megvalósuló projekt 

keretében tanulmányi kirándulást 

tehettek a tagok a csehországi 

Technical University of Ostrava-án, 

ahol szlovák, cseh és lengyel 

egyetemek hallgatóival 

találkozhattak. Ugyanezen projekt 

részeként nemzetközi verseny került 

megrendezésre a Miskolci 

Egyetemen, melyen a Műszaki 

Földtudományi Kar Természeti 

Erőforrás-hasznosítás és Kutatás 

Szakkollégium tagjaival közösen 

alkottak csapatot.  

 

Fenntarthatóság 

A hasonló tevékenységgel 

foglalkozó szervezetekhez képest 

az IHD innovatív módon, a XXI. 

század lehetőségeit kihasználva 

jelenik meg a nyilvánosság előtt, és 

ebben a tevékenységében még 

rengeteg potenciál van. A 

kommunikációjukat, 

marketingjüket folyamatosan 

fejlesztik. A beszámolók szerinti 

támogatási összegek, adományok 

összegének növekedése bíztató, és 

további nyilvános megjelenések, 

további együttműködések 

segítségével ez még tovább 

növelhető. A fenntarthatóságot 

egyértelműen növelné a hazai és 

nemzetközi pályázaton való 

részvétel, valamint a központi 

támogatások lehetőségének 

felkutatása is 

Magyarországon több ilyen 

szervezet működik, azonban ennek 

a modellnek az egyedisége abban 

rejlik, hogy már a középiskolás 

réteget megcélozza, és tudatosan 

készíti az egyént egyetemre való 

bekerülés után a szakmaiság 

szeretetétre és tehetséggondozás 

magasszintű fenntarthatóságára. 

Ezen túlmenően világszintű oktatási 

és tudományos együttműködés 

kialakítása és fejlesztése valósul 

meg a szakkollégiumi tagok 

együttműködése révén, illetve más 

szakkollégiumokkal, szakmai és 

tudományos szervezetekkel is 

folyamatos a kapcsolatépítés. 

Adaptálhatóság 

A jó gyakorlat a helyi feltételek figyelembevétele mellett adaptálható más 

régiókba, célcsoportokba is. Hangsúlyos tényezőként azonosíthatók a helyi 

sajátosságok, a helyi szintű életkörülmények javítását szolgáló 

keretfeltételek együtt eredményeznek fejlődést. Kiemelten fontos a 

folyamat érintettjeinek azonosítása, a kommunikáció (tájékoztatás) 

szerepe, a pénzügyi erőforrások tervezése, az attitűd megváltoztatására tett 

kísérletek és az intézményi háttér. Az IDH programban hangsúlyos a 

megvalósító civil szervezet szerepe, míg a Hantos Modellnél a 

Gazdaságtudományi Kar aktív szerepvállalása nélkülözhetetlen. 

 
Forrás: saját szerkesztés (Szabó-Nagy, 2014 alapján) 
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4. Következtetések, javaslatok 

Tanulmányunkban két jó gyakorlatot hasonlítottunk össze, amelyek társadalmi innováción alapuló 

oktatási programnak minősülnek. Ennek jelentősége napjainkban egyre nagyobb, hiszen egyre több 

olyan probléma merül fel, ami az oktatást érinti, és ez megköveteli azon jó gyakorlatok alkalmazását, 

amelyek hatékonyan reagálnak ezen kihívásokra. A tanulmányunkban vizsgált esetek olyan jó példák, 

amelyek átadhatósága és fenntarthatósága – a helyi sajátosságok, a feltételrendszer és az igények 

pontos ismerete mellett – biztosított. Ugyanakkor a kérdés, miszerint ezen programok fenntarthatósága 

hogyan biztosítható két alapvető további kérdést is megfogalmaz: 

- Másolhatók-e, beágyazhatók-e a közösség életébe a más közösségeken belül működő 

gyakorlatok? 

- Mely kulcstényezők támogatják az adott programok fenntarthatóságát? 

Az első kérdés esetében a válaszunk azon alapul, hogy noha a másolás önmagában csak jó gyakorlat 

transzportálás, de a folyamat átadása, az együttműködés ösztönzése, a közösségek kooperációjának 

támogatása, a hálózatosodás keretfeltételeinek meghatározása hatékony és fenntartható megoldásokat 

eredményez az oktatási terület kulcsproblémáira. 

A második kérdés esetében – kapcsolódva az előző válaszhoz – kijelenthető, hogy az innováció 

mindig jelen van, a korlátok hozzák létre, ugyanakkor az, hogy lesz-e hosszú távú megoldása egy 

problémának, az intézményrendszer feltételrendszerétől függ. A társadalmi innovációs oktatási 

programok kezdeményezése szakértelmen, hajlandóságon, bizalmon alapul, amely tényezők az 

együttműködés meghatározó elemei.        

Kutatásunk alapján a vizsgált programok hasznosulása magas szintű, hiszen nagy szükség van mind a 

felzárkóztatásra, mind az értelmiségi réteg kiemelésére, a tehetséggondozásra, amihez nagymértékben 

hozzájárulnak az említett példáink. A 2. táblázat részletesen bemutatja, hogy az egyes programok 

milyen sikertényezőkkel működnek, vagy milyen kihívásokkal néznek szembe, és emellett ismerteti 

azon célkitűzéseket, amelyek a program mozgatórugójaként azonosíthatók. A kutatás esszenciáját a jó 

gyakorlatok részletes bemutatása adja, amely során kiemelt figyelmet fordítottunk az oktatás területén 

megjelenő fenntartható fejlődésre. A bemutatott jó gyakorlatok ugyanakkor elsősorban nem a 

környezettudatosságon alapuló ismeretanyag átadására törekvő jó gyakorlatok, hanem alapvető 

kompetenciákat fejlesztő megoldások, amelyek támogatják a fenntarthatóság fókuszba helyezését, 

valamint az adott példa fenntarthatóságát is biztosítják.  

Tanulmányunk címe tulajdonképpen egy kérdés, miszerint „Fenntartható-e egy társadalmi innováción 

alapuló oktatási program?” Kutatásunk alapján igazolni tudjuk, hogy a vizsgált programok nem csak 

adaptálhatók más közösségek számára, hanem a sajátosságok, igények és a feltételrendszer pontos 

ismerete mellett fenntarthatóságuk is biztosított.  

5. Konklúzió 

A tanulmány keretei között a társadalmi innovációs törekvések oktatásban megjelenő példáit és ezen 

gyakorlatok hatásait vizsgáltuk, amely során kiemelt figyelmet fordítottunk a társadalmi 

fenntarthatóság kérdéseire. A hosszú távú megoldásokat igénylő társadalmi kihívások (pl. oktatási 

egyenlőtlenségek, munkanélküliség, migráció, hátrányos helyzetű térségek) újszerű társadalmi 

együttműködéseket követelnek meg. Ezen kihívások kezelése elképzelhetetlen újszerű 

együttműködések, társadalmi innováción alapuló megoldások bevonása nélkül. A társadalmi 

innovációs kezdeményezések a fenntartható jövőt biztosító megoldások, amelyek a regionális szintű 

különbségek mérséklése, a területi versenyképesség növelése, valamint a felzárkózás egyik lehetséges 

eszközeként azonosíthatók. A tanulmány rámutat arra a tényre is, hogy az oktatás alap-, közép- és 

felsőfokú szintjének bevonása egyaránt hangsúlyos, és egyre több kezdeményezést láthatunk 

környezetünkben. Egy jó gyakorlat bemutatása, meghatározott szempontok szerinti dokumentálása 

alapvetően támogathatja más oktatást érinti társadalmi innovációs kezdeményezések létrejöttét. 

A szerzők számára további kutatási feladatként azonosítható a társadalmi innovációs alapuló oktatási 

programok hatásmérése, valamint az egyes mérési szintek közti kapcsolat általános meghatározása, 



  Régiókutatás Szemle 2022. VII. évf. 1. sz. 

DOI: 10.30716/RSZ/22/1/10 

124 

 

mérési módszereik összekapcsolása. Másrészt további kutatási feladatot jelent a jó gyakorlatok 

adatbázisának kidolgozása, egy ún. jó gyakorlatok tára kiadvány elkészítése, amely praktikus és 

gyakorlati tanácsokat nyújthat az oktatási területen releváns döntéshozók, a társadalmi innovációs 

folyamat résztvevői számára. Harmadrészt – a fentiekhez igazodva – további vizsgálatot igényel a 

társadalmi innováción alapuló oktatás kiegyenlítő programok generálásának támogatása.  

6. Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány a Tématerületi Kiválósági Program 2021 – Nemzeti kutatások alprogram keretében, a 

TKP2021-NKTA-22 azonosítási számú Creative Region III. projekt részeként, az NKFIH 

támogatásával valósult meg. 
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Absztrakt. 

Debrecenben a konzervgyár 1969-ben kezdte meg működését, de csak a következő évben került sor 

az ünnepélyes átadásra. A gyár Debrecenbe telepítése mellett szóló egyik nyomós érv az volt, hogy a 

mindenkori tervben meghatározott termelési előirányzat teljesítéséhez szükséges munkaerőt a város 

teljes egészében biztosítani tudja. Ez nem minden esetben sikerült, még annak ellenére sem, hogy az új 

nagyüzem létesítésével akarták megoldani a nők, illetve a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő 

foglalkoztatását. A gyár vezetése különféle intézkedéseket tett a dolgozók megszerzése, illetve 

megtartása érdekében, ami egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak, hiszen a munka idényjellege és 

az egyéb kedvezőtlen körülmény miatt nagy volt a munkaerő áramlás. A konzervipari termékek iránt 

megnövekedett belföldi kereslet és fokozódó exportigény kényszerítette rá a vállalat vezetését, hogy 

megkeresse „rejtett tartalékait”. Ennek egyik lehetséges formáját, a „szocialista brigád mozgalmat” 

szorgalmazta, munkaversenyeket hirdetett meg. A szocialista brigádok többletfeladat vállalásaival is 

találkozhatunk a brigádnapló bejegyzésekben, melyek bepillantást engednek abba a munkáslétbe, amit 

elvártak tőlük. 

Kulcsszavak: Debreceni Konzervgyár (DEKO), szocialista brigád, munkaverseny 

Abstract 

The Cannery of Debrecen started their production in 1969 but the ceremonial handover only took place 

a year later. One hard argument for the company to be placed in Debrecen was that the city could 

provide the complete labour force for the completion of the production appropriation of the current 

plan. This was not always successful, despite the fact that they wanted to solve the employment of women 

and released agricultural workers with the establishment of the new factory. The management of the 

factory took different measures to attain and keep the employees, which was not an easy task because 

fluctuation was high since the working circumstances were unfavourable and the work was seasonal. 

The increase of domestic demand and export demand for canned products made the management of the 

company to reach for their “hidden reserves”. One possible form of this was the “socialist brigade 

movement”, who advertised work competitions. We can also see in the brigade journal entries that the 

socialist brigades took extra assignments, from these entries we can get an insight into the lives of the 

employees and what was expected from them. 
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JEL Kód: 02 02 07 Az új- és jelenkor története 

1. Bevezetés 

A Kádár-korszak a mezőgazdaság legeredményesebb időszakának kiteljesedéséhez és a mezőgazdasági 

termékeket feldolgozó élelmiszeripar fellendüléséhez vezetett, emellett a társadalom szerkezetének 

változásához is jelentősen hozzájárult. Ezek az évtizedek az urbanizáció előrehaladását hozták és ezzel 

együtt az ipari, szolgáltatói szektor megerősödését is. Tanulmányom témáját az államszocialista 

iparosítás egyik reprezentatív példája, a ma is működő, Debreceni Konzervgyár (DEKO) szocialista kori 

munkáspolitikája adja. Az új gyár vezetése különböző intézkedésekkel próbálta a dolgozókat 

megszerezni, illetve megtartani, ami nem volt könnyű feladat, hiszen a munka idényjellege és az egyéb 

kedvezőtlen körülmények nehezítő tényezőként jelentkeztek.  

2. Anyag és módszer 

Tanulmányomban elsősorban a központi politikai elvek érvényesülését fogom megvizsgálni a gyár 

hivatalos lapjának tartalomelemzése segítségével. A DEKO Híradó nevű üzemi lap egyike volt azon – 

a korszakban megszokott – intézményi lapoknak, amelyek elsősorban a politika által ösztönzött 

„kötelezően ajánlott” témák mellett beszámolt az üzemi élet apróbb eseményeiről is. Az aktuális 

termelési adatokról, fejlesztésekről, beruházásokról szóló cikkek mellett, olyan „üde” színfoltjai is 

voltak a lapnak mint a „Munkásarcok”. A dolgozókkal helyben készített interjúk elemzése kiváló 

kutatási témát kínál a területi származásra, a gyár munkásainak társadalmi helyzetére (azon belül is a 

képzettség, családi állapot, szabadidős tevékenység) és az adott munkaterületen kötelezően elvárt 

teljesítményre vonatkozóan. A Debreceni Konzervgyár dolgozóinak lapja havilapként jelent meg, 

felelős szerkesztője Magyari Vilmos, felelős kiadója a Hajdú megyei Lapkiadó Vállalat volt, a nyomdai 

munkálatokat pedig a debreceni Alföldi Nyomda készítette el. Az újság első számát 1976 

augusztusában, az utolsót 1989 decemberében lehetett olvasni. Jelenleg a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár – Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár részlegében érhető el a megjelent összes évfolyam. 

Felhasználtam ezen kívül a jelenleg magánkézben lévő olyan brigádnaplókat, amelyek jelentőségét az 

adja, hogy a gyár privatizálásakor a gyár vezetése nem fordított figyelmet arra, hogy azok az üzemi 

irattárba kerüljenek, így a hivatali iratátadáskor nem váltak a levéltári gyűjtemény részévé. Ezen naplók 

felkutatása nagy munkát igényelt, hiszen a korábban ott dolgozó munkások otthoni gyűjteményeiben 

bukkantam rá a szocialista brigádok többségében kézzel írt, (fény)képekkel, fotókkal, saját rajzokkal 

díszített „évkönyvei”-re.  

3. Munkáspolitika a DEKO-ban 

A hivatalos munkáspolitikát évtizedeken át az 1958-as munkásjelentés alapján meghozott MSZMP 

Központi Bizottságának a munkásosztállyal kapcsolatos egyes feladatokról szóló határozata kísérte 

végig (1958. október 16.). A jelentésekben többek között vizsgálták a munkásosztály és a párt viszonyát, 

a párt tömegbefolyását a munkások egyes rétegeire, a munkásosztály gazdasági helyzetét, a 

lakásviszonyokat, a munkásosztály összetételét az üzemben, a munkásnők helyzetét az üzemben és a 

családban, részvételüket vezető posztokon, a munkásifjúság helyzetét, a munkásosztály kulturális 

helyzetét, a színház-, mozi- és hangversenylátogatást, az üzemi sportot és annak feltételeit, a könyv- és 

újságolvasási szokásokat (Tóth, 2009). A tanulmányban azt mutatom be, hogy a fentebb említett 

párthatározat egyes pontjai milyen módon voltak jelen és formálták a konzervgyár dolgozóinak munka- 

és életkörülményeit.  

3.1. A dolgozók és a pártalapszervezet viszonya 
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Az 1968. január 1-jén meginduló új gazdasági mechanizmusban még nagyobb hangsúlyt kapott a 

termelés pártellenőrzése mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. A bővülő vállalati önállóság 

következtében elvárás volt, hogy az üzemi pártszervezetek fokozottabban támaszkodjanak a helyi párt- 

és társadalmi szervezetekre, utóbbiak pedig hatékonyabb ellenőrzéssel segítsék a vállalatokat 

önállóságuk érvényesülésében, szem előtt tartva az ország és dolgozók érdekeit (Vass, 1974). Az 

MSZMP területi, üzemi elv szerint alapszervezeteken épült fel. Alapszervezeteket a felsőbb pártszerv 

jóváhagyásával, olyan üzemekben, vállalatoknál, termelőszövetkezeteknél, hivataloknál, 

lakókörzetekben stb., létesíthettek, ahol legalább 3 párttag volt. A taggyűlést legalább kéthavonta 

egyszer össze kellett hívni. A pártvezetést két évre választották, viszont ahol a tagság nem érte el a 10 

főt, ott csak titkárt és titkárhelyettest választhattak (Vass, 1964). A DEKO vezetési rendszerében is a 

korszak megszokott vezetési struktúrája érvényesült, az „üzemi négyes”: Igazgató – Párttitkár –

Szakszervezeti titkár – KISZ-titkár. A feladatok kiosztása, értékelése csak bizonyos mozgásteret 

engedélyezett, többnyire központi irányelvek szerint alakult. A szakszervezet szintén a politikai rendszer 

adta lehetőségek között próbálta képviselni a dolgozók érdekeit (lásd ezt részletesebben a 4.1. Szociális 

intézkedések, munkavédelem alatt). 

1. táblázat: A Csúcsvezetőség és az Alapszervezetek felépítése 

Table 1: The structure of the Top Leadership and the Basal Organizations  

 

 Személy 

 

Beosztás Tevékenységi terület 

 

Csúcsvezetőség 

Kovács Istvánné 

Dankaházi Jánosné 

Nagy László 

Váczi Sándor 

Frank Géza 

Vígh Albertné 

Lovász Péterné 

Titkár 

Szervező titkár 

Termelési felelős 

Ag. prog. felelős 

Tömegszervezeti 

felelős 

Nőfelelős 

Gazdasági felelős 

 

 

I. számú 

alapszervezet 

 

Karakas Jolán 

 

Titkár 

termelési osztály, hús-, 

hűtő-, főzelék-, 

gyümölcs-, savanyító-, 

szárító-, sűrítőüzemek 

 

II. számú 

alapszervezet 

 

Szalma Bálint 

 

Titkár 

műszaki osztály, tmk, 

targoncajavító, 

energetika, doboz- és 

litografálóüzem 

 

III. számú 

alapszervezet 

 

Székely István 

 

Titkár 

 

szállítás, rendészet, 

anyagosztály, anyagraktár 

 

IV. számú 

alapszervezet 

 

Garai György 

 

Titkár 

termelési osztály, MEO, 

kereskedelmi osztály, 

készáruraktár, 

gondnokság 

 

V. számú 

alapszervezet 

 

Dankaházi Jánosné 

 

Titkár 

 

központi igazgatási 

osztályok 

Forrás: Saját szerkesztés a DEKO Híradó. X. évf. 1. sz. 1985. január alapján 

A Debreceni Konzervgyárban 1969 májusában meginduló termeléssel egyidőben a városi pártbizottság 

a vállalati pártszervezet élére függetlenített párttitkárt nevezett ki Kovács Istvánné személyében. A 

korábbi három fős pártvezetőség öt főre bővült és elsődleges feladatának a szervezet létszámának 

növelését tartotta, hiszen 1969 áprilisában 36 dolgozó volt párttag (1968 év végi létszám: 71 fő). 
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Olyanokat próbáltak megnyerni az ügynek, akik kiemelkedő gazdasági munkát végeztek, politikai 

meggyőződésükben szilárdak voltak és nem utolsó sorban élvezték a dolgozók bizalmát. A 

tagfelvételnél igyekeztek erősíteni a párt munkásjellegét. A növekvő üzemi létszám következtében a 

pártba belépők száma is gyarapodott 1969 júliusában 70 fő, 1970 októberében 110 fő volt párttag, ehhez 

képest az összes dolgozói létszám 1969 végén 968 fő, 1970-ben 1864 fő. Ekkor a párttagság öt 

alapszervezetbe tömörült, melyet az egyes gazdasági területek elkülönülésének megfelelően alakítottak 

ki. Így most már öt pártalapszervi vezetőséget és a városi párt-végrehajtóbizottság határozata alapján 

összevont taggyűlésen hétfős csúcsvezetőséget (CSV) választottak. (1. táblázat). A CSV és a 

kommunisták előtt álló feladatokat ismertette beszédében az akkori KB tag, a megyei pártbizottság első 

titkára, Karakas László (DEKO Híradó. X. évf. 1. sz. 1985. január). 
Az 1969 szeptemberében megválasztott csúcsvezetőség munkájához a megyei és városi pártbizottság 

irányelvei adtak útmutatást. A CSV határozottan lépett fel a vállalati pártalapszervezetekkel szemben, 

akik szintén nem voltak könnyű helyzetben. A nehézségek többségében abból fakadtak, hogy a 

párttagoknak új volt a munkaterület, különböző iparágakból jöttek és hosszú időt vett igénybe, míg 

össze tudott szokni a kollektíva, s így eredményesebb munkát végezni (DEKO Híradó. X. évf. 1. sz. 

1985. január).  
1975-ben a városi pártbizottság határozatban engedélyezte önálló pártbizottság létrehozását a gyárban. 

Ezt két tényező indokolta. Egyik a vállalat gyors ütemű fejlődése, a másik az egyre növekvő párttagság 

létszáma. A 27 fős pártbizottság és a 7 fős végrehajtó bizottság munkája során még szigorúbban 

ellenőrizte a testületi üléseken hozott határozatok végrehajtását.  

A pártbizottság mellett munkabizottságok működtek, amelyek a tervszerű munka folyamatosságának 

biztosításához járultak hozzá, valamint az alapszervezetek munkáját is segítették. A gazdasági 

munkabizottság értékelte a vállalat és a párbizottság gazdaságpolitikai tevékenységét. A pártépítési 

munkabizottság ellenőrizte az MSZMP KB nőpolitikai határozatainak végrehajtását. A politikai képzés 

alakulását az agitációs és propaganda munkabizottság kísérte figyelemmel. A fegyelmi munkabizottság 

a pártfegyelem erősítésében vett részt, de ha szükséges volt, akkor a fegyelmi felelősségre vonásba is 

bekapcsolódott. 

 

2. táblázat: Pártalapszervezetek vezetőségi tagjainak politikai végzettség szerinti összetétele 

Table 2.: Composition of Basal Party Organizations’board members by political education 

 1970 

(fő) 

1974 

(fő) 

1980 

(fő) 

MLE Egyetem szakosító - - 1 

MLE Egyetem 2 5 4 

1 éves pártiskola 1 1 6 

MLE középiskola 1 4 13 

5 hónapos pártiskola - 3 - 

3 hónapos pártiskola 2 2 - 

Középfokú pol.végzettség - - 7 

Szeminárium - - 5 

Forrás: Saját szerkesztés a DEKO Híradó. X. évf. 5. sz. 1985. május alapján 

Az 1970-ben alakult öt pártalapszervezet esetében öt évvel később változtatásokra került sor. Ennek 

következtében a későbbiekben már csak 4 alapszervezet végezte munkáját, 1979-ben pedig a nagy 

létszámú alapszervezetekből 7 kisebb jött létre (1980-ban 8-ra bővül). A kisebb közösségek 

kialakításának nem titkolt célja volt az alapszervezetek cselekvési készségének fokozása. Az 

alapszervezetek, a pártbizottság, valamint a végrehajtó bizottság között szoros és állandó kapcsolat 

alakult ki. A végrehajtó bizottság tagjai patronálták a területükhöz tartozó alapszervezeteket. 1980-ban 

az alapszervezetekben már 22 pártcsoport végezte munkáját. Ezen csoportokat a szervezetek vezetőségei 

rendszeresen segítették és ellenőrizték, a hiányosságokra pártcsoport-értekezleten hívták fel a figyelmet. 

A párttagok folyamatosan részt vettek politikai oktatásban, viszont a vidékről bejáró dolgozókat nem 

volt könnyű megnyerni az ügynek. A tömegszervezeti oktatás propaganda munkáját lelkes párttagok 
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segítették. Erre szükség is volt, hiszen pártszemináriumon az 1973/74-es évben hiába vett részt 120 fő, 

1980/81-es évben pedig 196 fő, ami növekedést mutat ugyan, de az összes dolgozói létszámhoz 

viszonyítva ez csak 4,38%-ról 7,91%-ra emelkedést jelentett, ugyanis az összes dolgozó 1974-ben 3380 

fő, 1981-ben pedig 2540 fő (DEKO Híradó. X. évf. 5. sz. 1985. május). (2. táblázat) 

3.2. Nőpolitika 

A vállalat létszámában bekövetkező erős munkaerő áramlás hatására a párttagságon belül is történtek 

átrendeződések. A pártszervezők külön figyeltek arra, hogy a munkások, a nők és a fiatalok aránya 

megfelelően alakuljon. 1975 és 1980 között a következőképpen alakult a párttagság összetétele: fizikai 

dolgozó 37 fő, szellemi dolgozó17 fő, 30 éven aluli 32 fő. 1980-ban a 208 főből 104 fő volt fizikai 

dolgozó, 60 fő termelésirányító és 44 fő adminisztrátor. A felvett párttagok 40%-a nő volt. A 

tagfelvételnél fontos kritériumnak számított a KISZ-ben vagy a szakszervezetben végzett megfelelő 

pártmunka. A nők politikai szerepvállalását szorgalmazták azzal is, hogy 1980-ban a vállalat egyik nő 

dolgozója, Lippai Mária vett részt a XII. pártkongresszuson Budapesten. A pártkongresszus az MSZMP 

legfelsőbb szerve volt, amelyet legalább négyévente összehívtak. Küldötteit a budapesti és a megyei 

pártértekezleten választották meg. A Központi Bizottság a taglétszám alapján határozta meg, hogy hány 

szavazati és hány tanácskozási jogú küldött képviselhette a tanácskozáson a pártszervezeteket. A 

kongresszus jogosultságai közzé tartozott például: döntött az elé terjesztett javaslatokról, beadványokról 

és fellebbezésekről, jóváhagyta, illetve módosította a párt programját, meghatározta a párt feladatait az 

adott időszakon belül a szocialista építésben és a nemzetközi kapcsolatok terén. (Vass, 1964). Egy másik 

példa a nők egyéni politikai szerepvállalásukban bekövetkezett változásra (egyre magasabb 

tisztségviselés), illetve arra, hogy a pártbizottsági titkári poszton nők váltották egymást: a kezdetektől 

párttitkárként tevékenykedő Kovács Istvánnét, nyugdíjazása után (1978), Dankaházi Jánosné váltotta a 

tisztségben, aki a következő évben már a megyei pártbizottságban kapott feladatot, így az ő helyét a 

vállalatnál 1979-től kezdődően Kiss Anna Lilla töltötte be (DEKO Híradó. X. évf. 5. sz. 1985. május).   

3.3. Politika brigádszinten 

Az alábbiakban például szolgáló szocialista brigád („Lombik”, majd „Hámán Kató”) tagjai – a 

brigádnapló tanúsága szerint – mindig figyelemmel kísérték az MSZMP és a KISZ soron következő 

kongresszusát és az ott született határozatok megismerése kötelezően szerepelt a brigádgyűlések 

napirendi pontjai között. 

A brigádtagok folyamatosan dokumentálták a politikai élet eseményeit, így az olvasó képet kap arról, 

hogy az adott időszakban milyen dolgok történtek a nagyvilágban (pl. Vietnám, Chile, Kambodzsa). A 

külpolitikai eseményekben való tájékozódást hívatott szolgálni, mikor egy alkalommal a gyár vendége 

volt Pálfy József a „Magyarország” hetilap főszerkesztője, aki válaszolt a dolgozók által feltett aktuális 

külügyi kérdésekre. A nagy érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 27 kérdés hangzott el 

és került megválaszolásra.  

Vezető politikusok közül látogatást tett a gyárban, Nemes Dezső az MSZMP Politikai Bizottságának 

tagja, a Központi Bizottság Politikai Főiskolájának rektora (1973). A szívélyes kalauzolást 

megköszönve írt a „Lombik” brigád naplójába („Lombik” brigád naplója, 1973).  

„Sokáig emlékezetes marad” címmel került be a naplóba az MSZMP KB első titkára Kádár János 1978. 

június 6–8 közötti hajdú-bihari látogatása. A vezető politikust több ezer debreceni lakos köszöntötte 

megérkezésekor. A megyében tett látogatása során Katona István és Grósz Károly a Központi Bizottság 

osztályvezetői is elkísérték. A vezetők tiszteletére rendezett fogadáson és búcsúztatón a „Hámán Kató” 

brigád több tagja is jelen volt, amit megörökítettek a brigádnaplóban is („Hámán Kató” brigád naplója, 

1978).   

 

3.4. A KISZ és a munkásifjúság  

A KISZ a párt – iránymutatás alapján tevékenykedő – tömegszervezete és segítője volt az ifjúság 

szocialista nevelésében, a pártutánpótlásban. Támogatta a pártot a termelékenység növeléséért, az 
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önköltség csökkentéséért, a munkafegyelem erősítéséért és a takarékosságért folytatott törekvésében. A 

párt határozatai kötelező érvénnyel bírtak a KISZ-re (Vass, 1964). 

1968. november 27-én alakult meg a gyár önálló ifjúsági szervezete. Korábban a debreceni hűtőház 

KISZ-szervezetével működtek együtt a fiatalok. A megalakulás után az aktivisták először a fiatal 

szakmunkástanulókat keresték meg az iskolákban, azzal a céllal, hogy kapcsolódjanak be a szervezet 

munkájába. Hasonló megfontolásból, olyan gyárakkal is felvették a kapcsolatot, amelyek gyakorlati 

helyet biztosítottak a konzervgyár későbbi szakmunkásai számára. A KISZ feladata sem volt egyszerű, 

hiszen az iskolából, termelőszövetkezetekből, háztartásokból kikerülő fiatalokkal nemcsak a 

konzervipari munka sajátosságait kellett megismertetni, hanem – egy depolitizált közegben – az ún. 

szocialista nevelésükbe is be kellett kapcsolódni, illetve az ifjúság soraiból kellett a pártutánpótlást 

megszervezni. 1971 és 1973 között már 14 alapszervezet létezett, melyek kialakításánál arra törekedtek, 

hogy az egy-egy munkaterületen dolgozó fiatalok egy alapszervezetbe tartozzanak. Nagy hangsúlyt 

helyeztek a politikai oktatásra, különböző mozgalmakat hirdettek meg a fiatalok számára. 1972-ben a 

„kiváló ifjúmunkás”, a „kiváló szakmunkás” és a „szakma ifjú mestere” címért versenyezhettek a 

mozgalomhoz csatlakozók. 67 fiatal vett részt házi és országos versenyeken, ahol szép eredményeket 

értek el. A gyár partnerei között szereplő termelőszövetkezetek KISZ-szervezeteivel is egyre 

szorosabbra fűzte kapcsolatát a vállalati KISZ, melyet a növekvő számú szocialista szerződések is 

bizonyítanak. A KISZ- alapszervezet ismertette a fiatalokkal az üzemegységekre lebontott feladatokat, 

a munkaverseny felhívásokat, melyre a fiatalok – az elvárásoknak megfelelően – megtették vállalásaikat 

a túlórákra és a társadalmi munkára.  

A fiatalok politikai nevelését szolgálta az évente megrendezésre kerülő forradalmi ifjúsági napok (FIN-

napok) városi és vállalati rendezvényei. A KISZ-alapszervezetek ünnepi taggyűlés keretében 

megemlékeztek történelmi évfordulókról, a vállalat idősebb tagjaival folytatott kötetlen beszélgetés 

során a mozgalomban eltöltött évekről kaphattak átfogó képet (DEKO Híradó. X. évf. 4. sz. 1985. 

április). A rendezvénysorozat részeként gyári dolgozók tartottak előadásokat különböző témában, 

például „Munkaszerinti elosztás elvének érvényesülése” címmel (1981), az arra érdemesek előző évi 

munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesültek („Hámán Kató” brigád naplója, 1981).  

4. A munkaerő megszerzése, illetve megtartása 

A gyár Debrecenbe telepítése mellett szóló egyik nyomós érv az volt, hogy a város teljes egészében 

biztosítani tudja a mindenkori tervben meghatározott termelési előirányzat teljesítéséhez szükséges 

munkaerőt. Ez nem minden esetben sikerült, még annak ellenére sem, hogy az új nagyüzem létesítésével 

akarták megoldani a nők, illetve a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő foglalkoztatását.   

A Debreceni Konzervgyár az iparág többi vállalatához hasonlóan megpróbálta a termelés idényjellegét 

csökkenteni, ezért az éves termelési rendjét úgy állította össze, hogy a téli hónapokban a nyári félkész 

termékekből állítottak elő készterméket. Az idénytől függően pedig zöldség- és gyümölcsfeldolgozással, 

illetve húskonzervek készítésével foglalkoztak. A munka jellege kihatással volt a dolgozók 

szabadságának alakulására is. Szezonban, csak nagyon indokolt esetben lehetett távol maradni, még 

annak ellenére is, hogy a dolgozó vállalta volna a fizetésnélküli szabadságot. Tehát a munka idény 

jellege és az egyéb kedvezőtlen körülmények miatt nagy volt a munkaerő áramlás. A gyár vezetése 

különféle intézkedéseket tett a megszerzése, illetve megtartása érdekében.  

4.1. Szociális intézkedések, munkavédelem 

A szociális épületeket 1970-ben adták át, de ezzel nem zárult le az a folyamat, amely során újabb és 

újabb intézkedésekkel próbálták javítani a dolgozók munkakörülményeit. Lehetővé tették a dolgozók 

számára az ún. fekete-fehér öltözők és zuhanyzók használatát, ezzel is hozzájárulva a munka- és 

életkörülményeik javulásához. Fokozatosan csökkentették a fizikai munkát igénylő 

munkafolyamatokat. A feldolgozó üzemeket évről-évre korszerűsítették, így a higiéniai 

körülményeknek is könnyebben tudtak eleget tenni.  

A dolgozók számára a gyáron belül biztosítottak étkezési lehetőséget. Az „étterem” már az építkezés 

ideje alatt is működött az erre a célra kijelölt raktárhelyiségben. 1970-ben adták át az 1600 adagos üzemi 

konyhát, melyhez raktárhelyiség és iroda is tartozott. Tíz évvel később általános felújításra és a 
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berendezések cseréjére került sor, ezáltal az étterem esztétikusabbá vált. Nemcsak az étkezési 

körülményeken javítottak, hanem az ételek minőségére is odafigyeltek. Ennek érdekében 1979-ben a 

gyár átvette a konyha vezetését a vendéglátóipartól. Az étkezést minden dolgozó 6 forintos áron vehette 

igénybe, az ebédjegyeket minden héten szerdáig az üzemi adminisztrátoroknál lehetett igényelni. 

Lehetőség volt étlap (á la carte) szerint is ebédelni. Mindkét esetben a vállalat 3 forinttal járult hozzá az 

ebéd árához. Központi kávéfőző helyiségből (1979) szolgálták ki a dolgozókat, a bevásárlási gondok 

megoldására pedig a régi büfé helyén ABC boltot (1980) hoztak létre.  

Fontos munkásjóléti intézmény az üzemorvosi ellátás, amely az első napoktól kezdve üzemelt a gyár 

területén. Két kezelőegységgel ellátott orvosi rendelő állt rendelkezésre. Az általános orvosi ellátáson 

túl különböző szakorvosi rendelés is létrejött. Nőgyógyászati (1972), fogászati (1973), bőrgyógyászati 

(1974) szakrendelés folyt. Az általános üzemorvosi ellátást két üzemorvos látta el, a szakrendeléseket 

pedig szakorvosok. Az egészségügyi ellátás során időszakos alkalmassági vizsgálatot is végeztek, 

kiemelten a veszélyeztetett munkakörökben (zajártalom a dobozüzemben, vegyi szennyezőanyag-

tartalom a litografáló üzemben). Mivel nagyobb hangsúlyt helyeztek a megelőzésre, ezért a 

munkaüggyel együttműködve nyilvántartást vezettek az érintett dolgozókról és fokozott figyelemmel 

kísérték őket. Rendszeresen végeztek idült beteggondozást és nyugdíj előtti orvosi vizsgálatot. A vállalat 

évente képezte ki az elsősegélynyújtókat, akik ezeket a feladatokat az üzemekben műszakonként 

végezték (DEKO Híradó. IX. évf. 11. sz. 1984. november). A vállalatnál vöröskeresztes mozgalom is 

működött. Évente átlagosan 200–250 dolgozó adott vért (DEKO Híradó. X. évf. 7. sz. 1985. július).  

A gyár fontos feladatának tartotta, hogy a többségében fiatal (35 év alatti) dolgozóinak segítséget 

nyújtson a gyermekek bölcsődei és óvodai elhelyezésében. Először 1973-ban vásárolt a vállalat a 

tanácstól férőhelyet. Ezután folyamatosan negyven óvodai és tizenöt bölcsődei férőhelyre kötött 

szerződést a Dohányfermentáló üzemével. Később ez az igény csökkent, mivel a dolgozók szívesebben 

hordták a gyerekeiket a lakóhelyükhöz közeli intézményekbe. Saját beruházásból 1979-ben 100 

férőhelyes óvodát épített a gyár, amely ki tudta elégíteni a szükséges igényeket (DEKO Híradó. IX. évf. 

11. sz. 1984. november). 

1972-től a vállalat támogatta a dolgozó lakásépítési és -vásárlási szándékát az erre a célra létrehozott 
alapból. OTP, illetve szövetkezeti lakásvásárláshoz hosszúlejáratú kölcsönt, magánépítkezésekhez anyagi 

hozzájárulást és fuvarköltség-térítést adott. A KISZ-es fiatalok a Debrecenben létrehozott ifjúsági házban kaptak 

lakást, melyek kiutalásánál figyelembe vették az arra jogosult dolgozók gazdasági munkáját és a szervezeti életben 

való helytállásukat (DEKO Híradó. IX. évf. 11. sz. 1984. november). 

A szakszervezeti aktívák tevékenységének köszönhetően 1970-ben már 81 felnőtt és 23 gyerek üdült 

szakszervezeti beutalóval. Ezzel egy időben rendelkezésre állt a kékestetői és felsőgödi ÉDOSZ üdülője 

is. A SZOT-beutalókon kívül 1978-tól lehetőség nyílt vállalati bérleményekben pihenni. Először 

Miskolctapolcán, majd Fonyódon, 1981–1982-től pedig Szántódon és Boglárlellén (1991-től 

Balatonboglár és Balatonlelle ismét különvált). Ezekben a bérleményekben elsősorban a családosok 

számára kívántak üdülési lehetőséget biztosítani. Továbbá lengyelországi és NDK-beli csereüdültetést 

is szervezett a gyár, ami igen kedvelt volt a dolgozók körében. Az 1981-es számadatok is azt támasztják 

alá, hogy a vállalati üdülők bérleti díjára fordított összeg nem volt hiábavaló, hiszen a családok szívesen 

választották ezeket az úticélokat. Míg SZOT-beutalóval 88 felnőtt és 25 gyerek, addig a bérleményekben 

154 felnőtt és 107 gyerek üdült. A beutalók odaítéléséről a szakszervezeti bizottság döntött, amely 

különös figyelmet fordított a fizikai dolgozók üdülési igényeinek kielégítésére.  

A jóléti és kulturális alapból segélyezésre jelentős összeget fordított a szakszervezet. A segélyek 

elbírálásánál fontos szempontként szerepelt a kérelmező szociális helyzete (DEKO Híradó. X. évf. 7. sz. 

1985. július). 

A munkásellátás fontos része volt a munkavédelem. Ezt a feladatot 1970-ben egy személyben a 

biztonságtechnikai megbízott, később egy fő munkavédelmi felelős és egy fő munkavédelmi előadó látta 

el. A szakszervezeti bizottság külön gondot fordított a dolgozók védelmére, mégpedig úgy, hogy a 

szakszervezeti munkavédelmi felügyelő és az ötfős bizottság a munkavédelmi őrhálózat kiépítését 

megszervezte és ellenőrzését végezte. A vállalat területén mintegy 80 fő munkavédelmi őr felügyelte a 

munkavédelmi előírások betartását és a munkafegyelmet. Az első időkben még havonta tartottak a 

dolgozóknak baleseti oktatást, később ezt negyedévente tették meg. Munkavédelmi céllal szerveztek 
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vetélkedőket, tanfolyamokat és oktatófilmeket vetítettek. A munkafegyelem és a munkavédelmi 

előírások betartása következtében csökkent a balesetek száma.  1970-ben 78, 1975-ben 70, 1980-ban 54 

fő szenvedett munkahelyi balesetet. A betartandó előírásokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazta. A 

munkásellátás a szociálpolitikai osztály feladatkörébe tartozott (DEKO Híradó. IX. évf. 11. sz. 1984. 

november). 

Az élelmiszeripari dolgozók 1905-ben hozták létre érdekeik védelmére az első szakszervezetüket. Az 

alapszervezetek munkáját legfelső szinten az ÉDOSZ Központi Vezetősége, megyei szinten az ÉDOSZ 

megyei bizottság irányította. A DEKO-ban 1968-ban alakult meg a szakszervezet Kiss Éva vezetésével. 

A dolgozók létszámának növekedése főállású titkári teendőket igényelt, így 1969-től először ötfős, majd 

hétfős szakszervezeti bizottság tevékenykedett. Az egyes posztokat a következő személyek töltötték be, 

elnök: Kiss Éva, titkár: Sivák Erzsébet, bér- és termelési felelős: Frank Géza, kultur- és sportfelelős: 

Sárkány László, gazdasági felelős: Fekete Éva, munkavédelmi és munkásellátási felelős: Tuszinger 

Ernő, társadalombiztosítási tanács elnöke: Veress Erzsébet. A társadalombiztosítás területén négy fő 

végezte munkáját: Fejes Ilona (beteglátogató), Kovács László (nyugdíjelőkészítő és ellenőrző), Székely 

István (üdültetés) és Nagy László (segélyezéssel összefüggő feladatok). A dolgozók a munkaviszonnyal 

kapcsolatban felmerülő problémákkal, az 1969-ben alakult vállalati munkaügyi döntőbizottsághoz 

fordulhattak. Az első 5 évre szóló kollektív szerződés 1971. július elsején lépett hatályba. 

A szakszervezeti munkában a legfontosabb feladat a bizalmi hálózat kiépítése és az új dolgozók 

szervezése volt. Már 1969-ben elkezdődött a rendszeres szakszervezeti tömegpolitikai oktatás, illetve 

nagy hangsúlyt fektettek a tisztségviselők továbbképzésére is. A bizalmiakat elsősorban a fiatal 

szakmunkások soraiból választották. A bizottság a napi feladatai között elsősorban a termelési 

tevékenység segítésére fókuszált (DEKO Híradó. X. évf. 6. sz. 1985. június). Az 1980. évi országos 

szervezeti változásokkal összhangban a vállalati szakszervezeti tanácsot felváltotta a bizalmi testület, 

amely meghatározott kérdésekben különböző jogosultságokat kapott: döntés, állásfoglalás, jóváhagyás, 

ellenőrzés, egyetértés, kifogásolás. Konkrét példán keresztül ez így nézett ki: a bizalmitestület 

egyetértésével került sor a kollektív szerződés évenkénti felülvizsgálatára, az éves bérfejlesztés 

irányelveinek, valamint a jóléti és szociális alap elosztásának meghatározására, az év végi 

nyereségrészesedés felosztására. A szakszervezeti bizottság innentől kezdve operatív szervként 

működött a testület mellett, havonta tartotta üléseit, munkaterv alapján végezte feladatait. A bizalmi 

testület szervezeti felépítéséről néhány számadat: 96 bizalmi (ebből 60 nő), 11 főbizalmi, akik a vállalat 

egy-egy nagyobb egységét képviselték, és 13 szakszervezeti bizottsági tag.  A jobb termelési 

eredmények elérésére való mozgósítás mellett a szakszervezet folyamatosan próbálta a 

munkakörülményeket javítani, különös figyelemmel a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

színvonalasabb megteremtésére (DEKO Híradó. X. évf. 7. sz. 1985. július). 

A szocialista társadalmakban amint a párt átvette a hatalmat, a civil társadalom negatív jelenséggé vált, 

és mint a partikuláris érdek képviselője jelent meg az általános érdek nevében. Ennek következtében 

nem volt lehetőség külön érdek érvényesítésére és független közvéleményre, amit akadályozott a 

gazdaság államosítása is. Így a munkavállalóknak önálló érdekképviseletre nem volt lehetőségük, 

érdekeiket a pártállam határozta meg (Tóth, 2022). A fentiek következtében a szakszervezetek tényleges 

szerepe abban nyilvánult meg elsősorban, hogy szociális kérdésekkel foglalkoztak a tényleges 

érdekvédelem helyett, amire az államszocializmus viszonyai között nem igazán volt lehetőség. Ezek 

ismeretében felmerül a kérdés, hogy pl. a fentebb említett központi kávéfőző helyiség, vagy az 

üzemorvosi ellátás több szakrendeléssel, mennyiben szolgálta csak a dolgozók érdekeit, vagy éppen a 

vállalatvezetés intézkedése volt a kieső termelési idő csökkentésére.  

4.2. Szabadidős, sport- és kulturális tevékenységek 

A vállalat sportélete a labdarúgással kezdődött el. A kispályás labdarúgó edzéseket először a gyár 

udvarán lévő sportpályán tartották, majd a Debreceni Kinizsi-sporttelep biztosított lehetőséget a 

gyakorlásra. A téli időszakban a Dózsa György úti Általános Iskola tornatermében folytak a 

felkészülések. Ugyanakkor a vállalat próbálta szorgalmazni a versenyszerű tömegsportot. Ennek egyik 

példája, hogy a városi sportfelügyelőség által rendezett női és férfi kispályás labdarúgó-bajnokságon 
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mozgási lehetőséget biztosított. Ez attól többet is jelentett, hisz számos alkalommal a vállalat csapatai 

eredményesen szerepeltek. A vállalat házi bajnokságokat is szervezett, melyeken nemcsak a KISZ-

fiatalok vettek részt, hanem a gyár többi dolgozói és vendégcsapatok is. (pl. a vállalatnál dolgozó 

katonák, az MSZBT tagcsoport keretén belül szovjet katonák)  

ÉDOSZ sportnap keretében számos alkalommal mérték össze a fiatalok erejüket, ügyességüket más 

vállalatok fiataljaival. A megmérettetésre kézilabdában, lövészetben, labdarúgásban és atlétikában 

került sor. Az asztalitenisz nagy hagyományokkal bírt a gyár sportéletében. Kiemelkedő teljesítménnyel 

Nyeste Anna és Erdélyi László rendelkezett. Amatőr sportágban Balogh Sándor sakkozó ért el szép 

eredményeket.  A dolgozók részéről felmerülő igény hívta életre a Természetjáró szakosztályt. Kovács 

Kálmán vezetésével kezdetben 14 fő, a ’80-as években már 117 fő járta az országot (DEKO Híradó. X. 

évf. 6. sz. 1985. június).  

1970-ben a vállalat lehetőséget teremtett a könyvkölcsönzésre. Kezdetben a könyvtárosi feladatokat 

Vígh Albertné látta el társadalmi munkában, de az egyre növekvő olvasói létszám és könyvtári állomány 

már nem tette lehetővé, hogy ilyen formában el tudja látni ezt a feladatot. A műszaki könyvtár 3500 

kötetes, a szépirodalmi részleg 5600 kötetét a Szakszervezetek megyei Tanácsa kölcsönözte a vállalat 

számára. A könyvtár heti hat órában tartott nyitva, heti egy alkalommal pedig a dolgozók, akár 

kamatmentes részletre, könyvet és hanglemezt vásárolhattak (DEKO Híradó. X. évf. 7. sz. 1985. július).    

Kultúrfelelős foglalkoztatásával (1979. novembert 1-től Viszlóczki Béla) próbálták a dolgozók még 

szélesebb körét bevonni a gyár kulturális életébe (DEKO Híradó. IV. évf. 11. sz. 1979. november). Az 

alábbi kulturális és szabadidős tevékenységekre felhozott példákat a „Lombik”, később „Hámán Kató” 

szocialista brigád naplóiból vettem: 

Az „Üzemi tárlat” elnevezésű kiállítássorozattal a szervezők célja az volt, hogy lerövidítsék a mű útját 

az alkotótól a befogadóig, ezért az alkotásokat vitték le az üzemekbe.  A kiállító festőművészek közül 

néhány név: Kárpáti Gusztáv, Szilágyi Elek, Maghy Zoltán, Valkovics Zoltán, Huszti László, Kovács 

Ferenc.   

Az „Író-olvasó találkozó”-val a szervezők szándéka hasonló volt, mint az üzemi tárlattal. A gyár „Holló 

László” klubhelyiségében került sor a szerzők és a dolgozók közötti beszélgetésre, majd a könyvek és 

a brigádnapló dedikálása követett A vendégek között említhető: Sulyok Katalin újságíró, Márkus Béla 

főszerkesztő-helyettes, a „József Attila-díjas” Bihari Klára írónő és Berkesi András író, Sz. Kürti Katalin 

művészettörténész, Görömbei András irodalomtörténész, költők: Aczél Géza, Boda István, Gábor 

Zoltán, Kiss Tamás, írók: Karsai Elek, Szilvási Lajos.  

A színházlátogatások olyan pontosan dokumentáltak, olykor a színdarab tartalmi összefoglalójával és 

képekkel, hogy abból akár az egész színházi évad nyomon követhető. A mozirajongók 

élménybeszámolóiban a külföldi mozifilmek mellett magyar alkotásokkal is találkozhatunk (pl. 

Skalpvadászok, Abba, Sugarlandi hajtóvadászat, Edit Piaf, Majmok bolygója, E.T. A földönkívüli, Love 

story, Magyar Rapszódia, Egy tál lencse, Allegró Barbaró). 

Jutalomjeggyel jutottak el több kulturális rendezvényre. Ilyen volt a Litván est a Csokonai Színházban; 

Kovács Kati és az UNIVERZÁL együttes műsora a Bartók teremben (6 db jegy a „Korunk Valósága” 

című vetélkedőn való eredményes szereplésért); a Ballet Nuevo Mundo De Caracas együttes balett 

előadása (1981). Utóbbi vendégszereplés apropóját Simon Bolivár dél-amerikai szabadságharcos 

születésének 200. évfordulója adta.   

5. Munkaverseny-mozgalom   

A köztudatban a szocialista viszonyoktól, a gyári világtól elválaszthatatlanná vált a munkaverseny. A 

munkaversenyek elsődleges célja a termelés növelése volt, anélkül, hogy vele arányosan emelkedtek 

volna a bérek. Míg az 1950-es évek elején a versenyekben az egyéni teljesítmények kerültek előtérbe, 

addig az 1960-as években ez a „szocialista brigádok” egymás és a vállalatok közötti versenyévé 

„szelídült”, az egyén számára meghirdetett versenyek egyre ritkábbak lettek. Ekkor is magas volt az 

érintettek száma (a hatvanas évek végén az összes gazdasági ágban 700 ezer ember), akik különböző 

kitüntető címekért versenyeztek pl. szocialista brigád, élüzem stb. A Kádár- rendszer sem hagyott fel a 

versenyszervezéssel, de módosításokat hajtott végre. Már 1957-ben a SZOT-tal közös minisztertanácsi 
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határozatot hoztak a munkaversenyről, egy 1958 decemberében hozott MSZMP politikai bizottsági 

határozat pedig bírálta is a korábbi gyakorlatot. Ebben kifogásolták a verseny „kincstári jellegét”, 

elmarasztalták az egyes sztahanovisták sztárolását. A felsőbb vezetés hangoztatta, hogy nem megfelelő 

a munkások anyagi ösztönzése, amin változtatni kell, olyan „erkölcsi ösztönzőkkel” kell kiegészíteni, 

mint a munkaverseny. Az 1950-es évek végén meginduló „szocialista brigád mozgalmat” tették a 

verseny fő formájává, melynek a termelés növelésén túl egyfajta közösségszervező szerepet is szántak. 

A versenyeket már nem a felső szervek dolgozták ki – csak a cím elnyerésének feltételeit írták elő –, 

hanem az üzemek a dolgozókkal, a pártszervezettel, az üzemi bizottsággal és az igazgatóval közösen, 

azonban fontos kitétel volt, hogy a gyár éves termelési tervébe illeszkedjen (Belényi, 2009).  

A Debreceni Konzervgyár, mint „Minisztertanács által kiemelt egyedi nagyberuházás” olyan kiemelt 

státuszba került országos, helyi és iparági szinten, ami a kezdetektől fogva megkövetelte a gyártól a 

versenymozgalom kiépítését egyéni és közösségi szinten egyaránt.   

5.1. Munkaverseny-társadalmi munka-„kommunista műszak” brigádszinten 

A konzervipari termékek iránt megnövekedett belföldi kereslet és fokozódó exportigény következtében 

a vállalat vezetése próbálta felkutatni „rejtett tartalékait”. Ennek egyik lehetséges formáját a „szocialista 

brigád mozgalmat” szorgalmazta a vállalat vezetése. Munkaversenyeket hirdettek meg és a dolgozóktól 

elvárták, hogy a szokásos munkaterületüktől eltérő helyen – a laborosok esetében a gyár valamelyik 

üzemegységében –, végezzenek társadalmi munkát, vállaljanak úgynevezett „kommunista műszakot”. 

Ennek keretében volt, hogy a sűrítőüzemben a műszak által legyártott paradicsom sűrítmény lezárását 

és 5/1-es késztermékek gúlázását végezték el; máskor a levespor üzemben erőleveskockákat 

csomagoltak. A naplóbejegyzésekben olvasható, hogy a brigád és/vagy a dolgozók a társadalmi munka-

felajánlásukat (tudvalevő, ez nem önkéntes volt), milyen „jelképes” vagy „valós” cél érdekében tették 

meg. Előbbire példa a NOSZF 60. évfordulójának jegyében felajánlott, két hét alatt teljesített 536 óra 

termelőüzemi (főzelék, hűtő, gyümölcs, sűrítő) munka. Utóbbinak a mindennapi élet különböző 

területein jelentkező szükségletek adtak tartalmat. A laboratóriumi dolgozók a készáruraktárban 

sóletbab csomagolással (106%-os teljesítés), a savanyító üzemben paprika-csumázással megkeresett 

egy-egy napi jövedelmükkel támogatták az óvodai férőhely bővítését (1978), illetve a szolnoki 

gázrobbanás károsultjait. A Rokkant Személyek Nemzetközi Éve (1981) kapcsán a fogyatékkal élők 

megsegítésére a brigád 8 óra társadalmi munkabérét ajánlotta fel. A műszak alatt 5/4-es vegyesbefőttből 

36320 db készterméket sikerült előállítaniuk. Mivel a vállalt társadalmi munkaórát teljes egészében 

teljesíteni kellett a folyamatos termelés érdekében, ezért – ha betegség vagy egyéb ok miatt hiányzott 

valaki –, a dolgozó helyettesítéséből a brigádtagok lehetőségeiknek megfelelően vették ki részüket.    

A laboratórium kollektívája a gyár kapuin túl is élen járt a társadalmi munkában. Vállalásaik között 

szerepelt a József Attila Általános Iskola padjainak festésre való előkészítése; a Monostorpályi úti 

Óvoda parkosított területének gondozása. Az óvodai nyári szünet alatt a dolgozók felújították a babák 

ruhatárát (horgoltak, szabtak-varrtak), de olyan is volt, hogy a nyári nagytakarításba segítettek be. 

A DEKO vezetése – a dolgozóknak biztosított hasznos szabadidő eltöltési lehetőségek közül –, 

kiemelten kezelte hétvégi pihenőhely létesítését Debrecen vonzáskörzetében és távolabb is. A „Hámán 

Kató” brigád 80 óra társadalmi munkával járult hozzá ahhoz, hogy közel egy év elteltével 1979-ben már 

birtokba lehetett venni a halápi pihenőhelyet. 1981-ben pedig az Álló-hegyi víkendház parkosításában 

segédkeztek. A Rakamazon és Újhután található vállalati hétvégi ház, valamint az Istvánkúton bérelt 

menedékház nemcsak kedvelt úti célja volt a brigádnak, hanem rendben tartásával, csinosítgatásával is 

több óra társadalmi munkában foglalkoztak. A kulturális és szabadidő központ funkciót betöltő Megyeri 

kastély felújításakor a labor dolgozói 2-2 órás takarítást vállaltak be. 

6. Összegzés 

Az új gyár az egyik reprezentatív példája a Magyarországon a második világháború után meginduló 

államszocialista iparosításnak. A kormány a II. ötéves népgazdasági tervben foglalkozott először 

kiemelten a konzerviparral, az 1960-as évek második felétől pedig a kiemelten fejlesztendő iparágazatok 
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közé sorolta, amit a KGST-n belüli munkamegosztás átrendeződése is indokolt. Az iparosítás extenzív 

fejlesztési szakaszában elengedhetetlenné vált a termelőkapacitások további bővítése. A kérdés csupán 

az volt, hogy új gyár épüljön, vagy a meglévők bővítésére kerüljön sor rekonstrukció útján?  A 

pártvezetés döntése alapján végül Debrecenre esett a választás az új beruházás helyszínének 

kiválasztásakor. A megszületett döntés azonban együtt járt azzal, hogy a végig „Minisztertanács által 

kiemelt egyedi nagyberuházás”- ként kezelt új gyár, az 1970. április 1-jei átadását követően is a figyelem 

középpontjában maradt, így az elvárt teljesítmény sem volt csekély. A pártalapszervek állandó kontrollja 

alatt folyt a termelés és dolgoztak a munkások.  A „megfelelési hierarchiában” nem volt senkinek sem 

egyszerű a helyzete. A dolgozó (főleg ha nő) százszázalékos teljesítményt nyújtson a családban, a 

munkahelyén, legyen párt-, KISZ-, szakszervezeti tag, vegyen részt politikai oktatáson, képezze tovább 

magát, vállaljon plusz feladatokat. A vállalattól elvárta a felsőbb vezetés (párt, minisztérium, tröszt), 

hogy hozza, sőt teljesítse túl a tervszámokat, ehhez megteremtse a nyersanyag-biztosítást, a szükséges 

létszámot, a munkaerő áramlás csökkentésére pedig tegyen intézkedéseket.  
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Absztrakt. 

A cikk a „Közép Európa” meghatározás alkalmazási körét és fokozatát tárja fel a háború utáni 

szovjet tudományos értekezés szaknyelvi és fogalmi fejlődésében. Jóllehet nemzetközi vita folyik, 

amely lényegében megvizsgálja a fogalmat, annak használatának tanulmányozása különböző 

tudományos nyelveken segíthet a vita gyakorlat-orientáltabbá tételében. Jelen munka a korszak 

hiteles forrásainak áttekintésén alapul, mint például az enciklopédiák és az akadémiai szótárak, 

valamint neves szovjet tudósok publikációi azokban a tudományágokban, ahol a fogalom 

alkalmazása megtalálható (földrajz, történelem stb.). A külföldi kiadványok hatása és a „Közép -

Európát” sematikus mentális szókapcsolatként alkalmazó tendencia a különböző jelenségek 

szempontjából kulcsfontosságú a szakszó fejlődésében. A cikk hozzájárul a régió lehatárolására 

irányuló kísérletekhez, a közös megértés bizonyításával és a körülötte, valamint a szovjet és a 

posztszovjet távlatok közötti folytonosság vizsgálatával. 

Kulcsszavak: geokoncepció, regionalizáció, szakszókincs 

Abstract. 

The article explores the scope of use and the level of terminological and conceptual maturity of 

“Central Europe” in the post-war Soviet academic discourse. While there is a current in the 

international debate examining the notion in substance, an investigation of its usage in distinct 

academic languages can help to render the discussion more practice-oriented. The present work is 

based on a review of authoritative sources of the period, such as encyclopediae and academic 

dictionaries as well as publications of prominent Soviet scholars in the disciplines where the notion 

found its application (geography, history, etc.). The influence of foreign publications and the tendency 

to employ “Central Europe” as a schematic mental placement for distinct phenomena are found 

pivotal for the term development. The article contributes to the attempts of delimiting the region, 

through evincing shared understandings of and around it, and looking into the continuity between the 

Soviet and the post-Soviet perspectives.  
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Introduction  

Present-day uses of the notion of Central Europe in scholarly works and beyond, across nations and 

languages, are to a great extent embedded in the region bonding projects of the past century and a half, 

in which, as studies show, a whole transatlantic constellation of authors has been instrumental 

(Koudela, 2017; Hnízdo, 2021). The attachment to the dominant conceptualisation of that protean 

European space construed, for instance, through the works of Naumann (1915) and Halecki (1943), 

completely overshadows alternative perspectives (especially, from other regions of the world) on 

“Central Europe” and contributes to its further confinement to the role of a term denoting a specific 

historico-ideological phenomenon. Faced with that tendency, one might be prone to investigate the 

sources of proper geographic tool potential of the notion in question. 

The Soviet school of thought refrained from participating in the political exercise of fashioning the 

concept of Central Europe. The external and internal country conjuncture led it instead to concentrate 

on the Pan-Slavist Studies (see for example, Volkov, 1969) perspective (Miller, 2001). After the late 

1920s and early 1930s, turbulent for the Soviet Slavic Studies, that approach was gradually re-adopted 

– not exempt of a burden of ideological suspicion – between 1934 and the mid-1950s (Romanenko, 

2009). Nevertheless, the notion of Central Europe as such existed in the scholarly narrative practice. 

Against the backdrop of the Soviet academic rigour, the notion stood out as the one that retained much 

of the vagueness of a barely established term, regardless of having been in circulation for several 

decades.  

This is then illustrative of the line of intellectual inheritance that in the post-Soviet times publications 

in Russian explored various elements of the “Central European debate” and the multiple ways of such 

regional framing underlied by pecularities of borrowed notion translations and interpretations: 

“Central Europe”(Центральная Европа as in Miller, 2001; Kosov, 2009), “Middle [In-Between] 

Europe” (Средняя Европа, see Stykalin et al., 2009), “Middle Europe” (Срединная Европа, see 

Gadzhiev, 2000; Baranov, 2009), – as well as offered extensive general discussion of the appropriate 

terminology (Kobrinskaya, 1997). 

This article is bound to explore the presence of “Central Europe” in the post-war Soviet academic 

discourse (in Russian), the scope of its use, and its level of terminological and conceptual maturity. In 

this regard, the works which are not specifically dedicated to the discussion of the concept are of 

particular interest. Their scientific focus being elsewhere, they conveyed a relatively depoliticized, but 

nonetheless formal, scholarly view of what can be termed Central Europe. They developed it as a 

notion in distinct academic languages, building shared understandings of and around it, and eventually 

had an influence on its life in the wider vernacular. Their present review, thus, contributes to the 

attempts of locating the region and looking into the continuity between the Soviet and the post-Soviet 

perspectives.  

Geographical Imagination and the Concept  

With more countries set on the “socialist path of development” in the aftermath of the Second World 

War, the Soviet science received an opportunity to undertake more profound studies on the new 

“friendly countries” in Europe, also in collaboration with local academiae. It was, besides, driven by 

the necessity to consolidate operationalisable knowledge about the Socialist countries to facilitate the 

governance and integration of the Bloc. As a primary task, this meant defining and conceptualizing the 

heterogeneous group as a single region which would enable coherent knowledge production. For this 

goal, as noticed by Miller (2001), wider umbrella terms, unifying and imprecise at the same time, were 
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preferred: such were “Central and South-Eastern Europe” (CSEE) or, less frequently, “Central and 

Eastern Europe” (CEE) (the spectrum of terms included several other contextual synonyms tailored to 

the political geographic area). The consequent re-institutionalising of research, virtually a 

Mannheimian case in point, to a large extent determined the space for the usage of the notion of 

“Central Europe”.  

Free of extensive ideological pressure, it was yet less than impotent in constructing geographic images 

and can thus be read through the lens of the theories of representation (Doise, 1985), cultural linguistic 

concept (Vorkachev, 2001; 2014), and dispositif (Baudry, 1975). The mental pictures (sporadically, 

though, supported by cartography) created by different uses of the phrase mediated interpretation of 

the reality and knowledge development. Moreover, they served as a gateway to shared semantic fields 

of the Soviet academic language and informed popular geographical culture (Maksakovskiy, 1998).  

The latter refers to spatial scholarly imagination at large, but – by way of connotation – is also seen as 

opposed to ignorance. The precondition for its existence is, however, sufficient maturity of the 

respective concept. A concept can be used as a constitutive principle (Ibidem, p.66), a unit of 

collective knowledge (Vorkachev, 2001), and, therefore, a component of the (linguistic) picture of the 

world (Belousov, Zelyanskaya, 2013). Hence, this “ponderous” element is a link between imaginary 

and discourse. With regard to a regionalizing notion, functionalist paradigmatic outlook is deemed 

fruitful, for it presents the discourse in which a notion is found as a social interaction and focuses on 

its outcomes. The notion (or concept) is then a part of its formative capability (Foucault, 1972, p. 45): 

it organizes cognition, builds mental spaces (Fauconnier, 2004), makes one see the reality through a 

certain device (Baudry, 1975), according to the cognitive analytical approach.  

In the Soviet academic tradition, from its early days, geographic representations were employed 

creatively for explaining and naturalising “basic ideological content”, while knowledge acquisition 

formats had to be at the same time scale-wise adequate to the contemporary Soviet projects (Orlova, 

2009). So as to follow the development of the notion of “Central Europe”, the paper draws on a 

number of recognised authoritative sources, while it is assumed that concepts acquire their content 

within cultural contexts (Vorkachev, 2001). 

Methodology 

So as to follow the development of the notion of Central Europe, the paper relies on a review of a 

substantial number of recognised authoritative sources employing keyword search (“Central 

Europe/an”, “Middle Europe/an”, “CE”). This means a thorough survey of such crucial publications as 

Soviet encyclopediae and thematic academic dictionaries considered up-to-date in the 1940-80s. It 

includes as well a manual analysis of the respective terms’ uses in published works of prominent 

Soviet scholars of the time (listed in library catalogues) coming from a broad range of disciplines 

where the notion in question found its application: geography, history, area studies, geology, 

archaeology.  

“Central Europe”: Term Usage and Development 

Unsurprisingly, “Central Europe” (the same as “Middle Europe”) does not appear as a defined notion 

in the Great Soviet Encyclopedia (GSE; Vvedenskiy et al., 1952), nor in the Short Geographical 

Encyclopedia (SGE; Grigoriev et al., 1961), the Soviet Historical Encyclopedia (Zhukov et al., 1964), 

Geographical Dictionary (Agapov, 1968), and Dictionary of Meaning and Origin of Geographical 

Terms and Names (Mikulich, 1961). What is interesting is the  situation, atypical for the Soviet 

academia, whereby a (predominantly) geographical term is widely used without being defined: in all 

the mentioned sources the phrase (with capitalized C and E) can be encountered within specific 
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articles. The Dictionary of Geographic Names (Komkov et al., 1986) placed Austria, Poland, Hungary, 

both Germanies, and Czechoslovakia in Central Europe. The Soviet Encyclopaedic Dictionary 

(Prokhorov et al., 1982) purported the same view. The Military Encyclopaedic Dictionary (Ogarkov et 

al., 1983) defined Germany, Hungary, and Czechoslovakia as states in Central Europe; it contained as 

well an article on the Central European Theatre of Operations of NATO, bordering with the westmost 

Socialist states. Moreover, it described the battle of Olomouc (Czechia) as the first defeat of the Tatar-

Mongols in Western Europe.  

The overall role of translation in the development of this initially borrowed notion (the original terms 

in German and English, regional authors’ elaborations) remained significant. The discourse was 

infused with translations of foreign authors and with interpretations and discussions of sources in the 

original language. The academic interest in the Western political and geopolitical thought, 

concomitant with the official unacceptance of geopolitics as a discipline (Modzhorian, 1974), resulted, 

for instance, in publications dealing with the roots of what gradually became the Central European 

frame of thought (Yerusalimskiy, 1964; Sadovaya, 1990; an example of criticizing Kretschmer’s 

Historische Geographie von Mitteleuropa in Yatsunskiy, 1955; France and Central Europe in Tarle, 

1961), including works specifically dedicated to its basilar concept of “Middle Europe” (the idea in the 

context of sketching the Pan-Germanism of the Middle European Customs Union in Gural’skiy, 

1945). 

Additionally, specific geographic names connected the imaginary around “Middle Europe” to spots on 

geographical maps: Cреднеевропейская гряда (the Middle European Ridge), Cреднеевропейская 

равнина (the North European Plain), Cреднеевропейская впадина (the Central European 

Depression), Cреднеевропейское море (the Central European Sea).  

The first, rather eclectic, edition of the Great Soviet Encyclopedia in the article on Europe (Shmidt et 

al., 1932) subdivided the “continental stamina of Europe” – based on physical geographic and climate 

attributes – into four “higher-order complexes”: Western Europe, Central Europe, a transitional strip, 

and Eastern Europe (Ibidem, p. 213). This Central Europe, with an oceanic climate but a distinct 

winter, embraced Germany, the Netherlands, Eastern Belgium, Switzerland, Austria, Czechoslovakia, 

and Northern Hungary. The Limitrophe States – from Finland to Romania – were comprised by the 

transitory strip. In the part on history, however, the Encyclopedia lumped together into Central Europe 

the “wrecks” of two empires: Austria, the Baltic states, Poland, Romania, and Yugoslavia (Ibidem, p. 

309). Besides, it contained references to geomorphological processes in Central Europe (Ibidem, pp. 

174-175) and to Middle Europe in the Triassic period (Ibidem, p. 177), while mapping the Middle-

European and Middle-European Transitional (Scandinavian-German) physical geographic zones. 

Certain terms contributed to the dispersion of the regional term’s meaning, such as the Middle 

European area of the Northern climate subzone that included Northern European countries. GSE also 

used “Middle Europe” in 1932 along with “Middle America” and “Middle Asia” (later, those would be 

adapted to “Central America” and “Central Asia” (Mikulich, 1961)). 

Coincidentally with the intensification of Slavic Studies in the 1950s (Romanenko, 2009), the special 

Soviet Physical Geography tradition (Prokaev, 1983; Oldfield, Shaw, 2007) lived in the 1950-60s 

through a grand discussion (Prokaev, 1983) on zone delineation (районирование, nominal territorial 

partitioning of the Earth’s surface) embedded in the belief in the possibility to objectively discern 

geographic zones. The second edition of GSE described the Central European botanic province as one 

of three in the zone of temperate broad-leaf forests, stretching from the shores of Rhine to the southern 

Baltics (Vvedenskiy et al., 1952, p. 398). But more importantly, the article placed Central Europe 

between the Adriatic and the Danube, the river crossing its southern part (Ibidem, p. 404) and the 

Padan valley bordering with the region (Ibidem, p. 402); it introduced “eastern areas of Central 

Europe” (Poland, Czechoslovakia, Germany) (Ibidem, p. 394); it also placed Germany alternatively in 

the central part of Western Europe (Ibidem, p. 420) and explained pooling together Central and 
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Eastern Europe, like Poland, Hungary, Romania, with the goal of gradual study and exploitation of 

their mineral resources (Ibidem, p. 390).  

For the expertise on Central Europe, GSE of 1952 relied on the influential translation of de Martonne 

(Marton, 1938). In its Introduction the French geographer inquired into the real geographic content of 

the notion of Central Europe and pointed out its qualitative intermediary condition, described the 

space as an area of sharp contrasts in climate and relief and something that is neither Western nor 

Eastern Europe; referring to its conventional composition of Germany, Poland, Switzerland, Austria, 

Hungary, Czechoslovakia and Romania, de Maronne foresaw an instable political future for it (Ibidem, 

pp. 7-8).  

Another discursive influx source sees a number of contributions by scholars from other Socialist 

countries where the study of Central Europe could be institutionalized (for example, Poland in 

Lossowski,1966) and gained an especially significant ideational momentum in the 1970s and 1980s to 

subsequently enter Soviet publications too. Such authors would come with a neat idea of the region, 

though Gierowski (1970) might have exclaimed with false modesty: “How many doubts arise when it 

comes to defining the boundaries of what we call Central Europe!” (translated by D.V.) And for the 

17th century he situated the region with the centers in Vienna and Warsaw in the space conveniently 

surrounded by the Baltics, the Eastern Alps, and the Balkans, so as to go further into a more detailed 

investigation of its limits. In addition, selected foreign article titles were listed in dedicated sections of 

periodicals, such as “Through the Pages of Foreign Journals” in the Questions of History, displaying 

how recurrent Central Europe-related titles were in the Socialist scholarship.  

With the gradual “normalization” of the term and departure from the fraught German loanword, 

whereby “middle” won over “kernel”, in the period of the 1960-70s the notion of “Central Europe” in 

the language of academic publications on Socialist countries became habitual (Miller,2001), to put it 

carefully. An example of translation curation gives an insight into the ideal of terminology of the time: 

the book by the Hungarian geographer György Enyedi entitled Economic Geography of East Central 

Europe (Kelet-Közép-Europa Gazdaságföldrajza) was published under the title of Economic 

Geography of the Socialist Countries of Europe (Экономическая география социалистических 

стран Европы; En’edi, 1982). In countertendency, the profusion of terminologically inconsistent texts 

coupled with the “proprietary” Soviet theoretical underdevelopment of the concept led to the blurring 

or the interchangeable use of “Mitteleuropa” and “Central Europe” in less politicized domains. A work 

on the flora of the Tertiary Period (Dorofeev, 1964) operated with “Central Europe”, “middle Europe”, 

and “Middle Europe”. To look at the term propagation channels, Ivanov (1967) conceived of medieval 

Czechia as a part of Western Europe, but referred to Central Europe when elaborating on a foreign 

source. In a volume on ancient history, “Middle Europe” (Arutyunov, Arkhipova, 1989, p.122) and 

“Middle and Eastern Europe” (Ibidem, p. 123) appeared along with “Central Europe” used in a 

quotation from an English-language publication (Ibidem, p. 9) as well as independently (Ibidem, p. 

10). In an article on Corded Ware culture, located by GSE (Vvedenskiy et al., 1952, p. 403) “in the 

middle Europe”, Bondar’ (1985) followed the reasoning of an article of 1916 and attributed Czechia, 

Hungary, the Rhine valley, and Switzerland to Western Europe. This therefore appears logical that a 

joint Soviet-German study in geology read “Middle Europe”, from the Saar region to the Sudetes 

(Janshin et al., 1977).   

The Hercynian (Variscan) orogeny was indeed one of the “fiducial markers” in terms of spatial 

mapping of Central (or Middle) Europe: the orogenic belt extends from Western Europe to Germany 

and then to the Bohemian Massif in Czechia. In his seminal book Dobrynin (1948, p. 8) categorically 

drew the only two possible halves of Europe, the western and the eastern one. In a rather horizontal 

key, going from Northern Europe to Southern Europe he found Middle Europe (Ibidem, p. 17). In that 

way, the Alps while being in the centre of Western Europe, “are situated in Middle Europe”, together 

with the Carpathians (Ibidem, p. 18). The academic resorted to the topos of Central Europe (Ibidem, p. 
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308) to delimit a region in Europe that excluded the territory of the Soviet Union and peninsulas 

(according to the morphologic and tectonic map of Central Europe in the book): the part on Middle 

Europe covered, among other zones, the Central European Hercynian area.  

Following Dobrynin, Grigoriev and the editorial team (1961) of SGE customarily identified Eastern 

and Western Europe, placing Czechoslovakia in the “central part of Europe” and situating the German 

Democratic Republic (GDR, as well as Germany, the country containing two states), Austria, 

Liechtenstein, Switzerland and Poland in Central Europe. Romania was placed in the south-east of 

Central Europe, whereas Hungary was defined as a state on the both banks of the Middle Danube. 

Economic Geography chose “foreign Socialist countries of Europe” as the name for the respective 

region. In the book of Mayergoyz and Maksakovskiy (1974, p. 17) the “central part of foreign socialist 

Europe” hosted Hungary and Czechoslovakia, while Alisov and Valev (1984), without drawing a 

distinct division between “South Eastern and Central Europe” and Eastern Europe (Ibidem, p. 46), 

carachterized GDR as a “Central European country” (Ibidem, p. 53) and put Hungary in Central 

Europe (Ibidem, p. 165). Dobrynin’s longitudinal outline was ingested by Historical Geography 

(Samarkin, 1976; Sinskaya,1969).  

The Soviet Historical Ecyclopedia (Zhukov et al., 1961; 1963; 1964; 1968; 1974) described eight 

natural regions of Europe, the central part of the continent being divided between three of them. In the 

article on Europe it placed Czechoslovakia, Poland, and Hungary in Eastern Europe, while in the 

respective country articles it located Hungary and Austria in Central Europe. The major work of 

Sveshnikov (1983) was dedicated to the Globular Amphora culture in “Middle and Eastern Europe” 

which included Poland, Czechoslovakia, and both Germanies. The Central European area in terms of a 

specific numismatic study was understood by Soboleva (1969) as extending from Romania to 

Luxembourg. The History of Europe (Golubtsova et al., 1988, p.10) explicitly set apart the Central 

European and the Slavic Balkanic regions and categorized the Polish, Czech and Hungarian kingdoms 

and Austria in the 16-17th centuries as Central European states. It described “burgeoise 

transformations” in CSEE (Ibidem, p. 22) and the detachment of that region’s countries from the 

capitalist system (Ibidem, p. 30), thus respecting the proper contemporary manner of referring to that 

country group. But being a volume on ancient history, it used the term “Central Europe” extensively as 

a physical geographic topos. The use of “Middle Europe” and “Middle European” was marginal and 

might be a feature of the author’s language choice of Valeriy Titov (Ibidem, p. 89). The book 

recounted of the Middle European Early (Unetice culture), Medium and Late Bronze Age scale as 

developed initially for the Upper Danube area and Czechia (Ibidem, p. 110). The book also read of the 

Paleolithic Acheulean culture in the “central part of Europe (GDR, CSSR)” (Ibidem, p. 52).  

In his work Gladilin (1990) saw the Acheulean culture research field as “Central Europe” meaning 

both Germanies, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Yugoslavia, and Greece. This is one of the two 

typical cases when the notion makes appearance to denote – in a semi-metonymic manner – an areal. 

“Central Europe” was thus regarded as relatively neutral, amorphous, and elastic. In that way a study 

of the “geosinclinal” area in Central Europe (Sokolov et al., 1968) went even beyond a Eurasian scope 

in the reports published (“Central Europe” implicitly became the type of orogeny). In a publication on 

Al-Gharnati’s travel (Bolshakov, 1971) “Central Europe” “shifted” to cover Hungary and Eastern 

Europe. 

In the other typical case the notion is used to pull together geographic dots. “Central Europe” proved 

to be only a few countries in the account of botanist Astrov (1976): Poland, GDR, Hungary, and 

Czechoslovakia. Proskuriakova et al. (1981) picked Central Europe for their geomorphologic research 

which had two sets of sites: Obninsk-Minsk-Warsaw-Prague and Pulkovo-Riga-Prague in the “central 

part of Europe”. Thus, unlike the formal and advised cliché of CSEE which had categorization as its 

primary effect, on multiple occasions “Central/Middle Europe” was used – at times heuristically and 

creatively – with a more pragmatic scholarly intent of placing a phenomenon schematically on the 
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mental map of the reader. Hence, from the “middle part of Europe” (Vvedenskiy et al., 1952, p. 397) 

and, for instance, mid-European cyclones (Ibidem, p. 393) it was easy to pass to “Middle Europe” 

(Ibidem, p. 399). This explanation through placing engendered also a stratum of secondary terms. A 

curious case of using “Central European” (Lebedeva, Semina, 1974) in relation to the forest steppe 

soils in the south-west of the USSR illustrates an instance of continuity in the local auto-perception as 

the centre of Europe, but might also project a “closed” vision of “European” as pertaining to the 

European part of the Soviet territory.  

At the backdrop of the generally parsimonious and discipline-specific use of “Central Europe”, the 

terms CSEE and CEE were symptomatic of the return from the pragmatic to the symbolic Soviet 

geographic project that thrived on generalizations and conventional character of spatial images 

(Orlova, 2009). CSEE was a name for the locus of the countries of popular democracy (Vvedenskiy et 

al., 1952, p. 417), but since Yugoslavia was not included, the two terms were not synonymous. The 

latter group of countries at the same time comprised Albania and Bulgaria and therefore stood 

conceptually far from “Central” Europe.  In the understanding of Klimpush (1972)  the Socialist 

countries of Central Europe were Hungary, GDR, Poland, and Czechoslovakia. The “bourgeoise 

Central Europe” in Leybo’s (1984) work contained West Germany, Austria, and Switzerland. By the 

end of the 1980s “CSEE”, along with “Central and Eastern Europe”, was commonly used (for 

instance, in Dyakov et al., 1986; Pop et al., 1989).  

Romanenko (2009) praised the book series “Central and South-Eastern Europe in the epoch of the 

transition from feudalism to capitalism: Problems of history and culture” (including Freydzon et al., 

1981; Mylnikov et al., 1984) as a unique complex integrative study of the region. With these and many 

other volumes, the Soviet Institute for Slavic Studies, though intentionally structurally 

compartmentalised from German Studies, paradoxically became the most consistent body for the 

research on the matters of Central Europe. Its “Central Europe” included, first of all, Czechoslovakia 

and Poland as states of Western Slavs (Bromley, Markov, 1982). The Institute was a place for debates 

about the terms: in his contribution on Hungary, Islamov (Pisarev, et al.1974) preferred “Middle 

Europe” and used “Central Europe” as a notion apart (ubication of Austria and Czechia, the setting for 

the revolution of 1848), not unlike CEE. In the same volume Dostal’ drew attention to the study of the 

national renaissances and interrelations of peoples of CSEE, and some specialised volumes (for 

example, Freydzon et al., 1981) would stick to the “Central” option.   

A restriction, as clear as in the case of the names of foreign political concepts, could harness the term 

interpretation when it came from a non-academic domain, such as practical International Affairs with 

the Berlin crisis of 1961 or the negotiations on reductions in armed forces and conventional weapons 

in Central Europe. In relation to the latter, Basmanov (1978, p. 43) reflected on a stumble block in the 

discussion: the NATO countries had insisted on narrowing the circle of negotiating parties to those 

who possessed “troops or territories” in Central Europe, that is twelve states (Belgium, the UK, 

Canada, Luxembourg, the Netherlands, the USA, both Germanies, Hungary, Poland, Czechoslovakia, 

and the USSR). 

Conclusion  

From the several streams that can be distinguished in the development of the notion of “Central 

Europe” in the post-war academic publications (scholars’ theorisations, translations, discussion of 

foreign research or of international documents) one can see that in the Soviet Union it failed to rise to 

the level of a single full-fledged concept, let alone of the so-calledgeo-concept (the lack of its stable 

image is quite noticeable). Although the notion was relatively widely used, it existed in the form of a 

(de facto) term, or rather multiple homonymous terms and micro-concepts. Primarily a physical 

geographical notion, a container space, in the absence of a cross-disciplinary discussion “Central 
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Europe” grew the scope of its meaning in separate fasciae; and thus, the pluralist paradigm ultimately 

yielded frequent cases of terminological incongruence, never permitting that region to become a 

conceived place. While Gasche (2008) presented the concept of Europe as surviving through its 

continuous reinvention, ironically, the peculiar vitality of “Central Europe” was nurtured, probably, in 

a similar way under the conditions of scarce ideological attention to and, consequently, a relatively 

“open” language around it.  
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