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Másfél évszázad rendszerváltozásainak hatása Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye társadalmára (1.)
System Changes and Their Effects on the Society in Szabolcs-SzatmárBereg Country in the last one and a half centuries (part 1)
LÁCZAY M.1
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, laczay.magdolna@foh.unideb.hu
Absztrakt
Tanulmányomban az elmúlt másfél évszázadot egy komplex rendszerváltási- és változási folyamatként értelmezem
az alábbi összefüggések, kölcsönhatások miatt. A táj átalakulása után a földhasználat és a gazdaság szerkezete
többször megváltozott. Majd a Trianoni Szerződés országhatárai etnikai, politikai, igazgatási, kulturális
változásokat eredményezett. A legutóbbi, 1989-es, az életünk miden részére kiterjedő rendszerváltás óta
kulcskérdés, hogy az itt élők társadalmi mobilizációja hogyan történik, érvényesülnek-e a lokális hagyományok,
hogyan befolyásolja az itt élőket, hogy itt van az országnak és az Európai Uniónak is a határa. Az itt élők
társadalmi mobilizációját mi veszélyezteti, érvényesülnek-e a lokális hagyományok, milyen hatásai vannak a
határmentiségnek?
A térségünk perifériális helyzete a leszakadás veszélyével fenyeget, amit jelentősen súlyosbít az etnikai viszonyok,
a szociális helyzet romlása, az oktatási intézményrendszer fokozatos leépülése, továbbá a kistelepüléseken az
önkormányzatiság megroppanása. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy minden rendszerváltás, rendszerváltozás
ellenére az itt élők sorsa csak relatíve lett jobb, továbbra is az ország legveszélyeztetettebb helyzetű térségei közé
tartozik.
Kulcsszavak: rendszerváltozás, trianoni békeszerződés, társadalmi mobilitás, határmentiség, perifériális helyzet
Abstract
Starting from the mid-19th century numerous changes can be classified as systemic changes or shifts. The change
of the landscape has shaped the ways lands were tilled and also caused changes in the economical structures.
Then the Treaty of Trianon triggered ethnical, political, administrative and cultural changes with the new borders.
The key issues of the most recent system change in 1989 the mobility of the society (and what threatens it) the
survival of local traditions (and whether they are still followed) and the effects of being a border region of Hungary
and the EU.
The peripherical situation of the region threatens with lagging. This is threat is strengthened by the regions
ethnical and social situation worsened by the decline of the educational system. Self-government is also severely
damaged by the loss of local control over public bodies.
Paradoxically enough, despite all system changes the life of local people improved only moderately and the region
is still among the nation’s most vulnerable ones.
Keywords: system change, the treaty of Trianon, social mobility, borderlessness, peripheral situation
JEL kód: R58 Regional Development Planning and Policy

Bevezetés
Annak a kijelentése, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élőknek a sorsa minden rendszerváltás,
rendszerváltozás ellenére csak relatíve lett jobb, de a megye továbbra is az ország legveszélyeztetettebb
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helyzetű térségei közé tartozik, úgy gondolom, magyarázatra, igazolásra szorul. A helyben élők
tapasztalják, hogy a perifériális helyzet a leszakadás veszélyével fenyeget, és számos problémával kell
megküzdeniük, amelyet jelentősen súlyosbítanak az etnikai viszonyok, a határmenti migráció, a
szociális helyzet romlása, és sajnálatosan tovább nehezíti életüket a munkanélküliség, az oktatási
intézményrendszer fokozatos leépülése. A kistelepüléseken az önkormányzatiság megroppanása
figyelhető meg, hiszen sok település elveszítette a közintézményei nagy részét, sőt az önkormányzatát,
az önigazgatási lehetőségét is, miközben minden generáció megpróbálta eddig megállítani ezt a
folyamatot, kísérletet tett a saját sorsának a jobbítására. Mindezek vizsgálatára egy rövid tanulmányban
nem vállalkozhatunk, azonban törekszem arra, hogy a kiváltó okokat és a helyi sajátos tüneteket
összegyűjtve, a legjellemzőbb következményeket feltárjam.
Munkámhoz döntően szekunder forrásokat használtam, elsősorban a jogi és statisztikai adatok
elemzésével keresem azokat az összefüggéseket, amelyek az országos és a nemzetközi hatásokra, a
lokális viszonyok között alakultak ki. Emellett fel tudtam használni nemcsak a mostani, hanem a 18.
századig visszatekintő társadalomtörténeti primer kutatásaim eredményeit, és természetesen a
szakirodalomra, a történész, szociológus, agrár- és közgazdász kollégák publikációira is támaszkodtam.
Így egy hosszabb időszak áttekintése után alkottam meg hipotézisem a rendszerváltások komplex
értelmezésére, és az alábbiakban ennek kifejtésére teszek kísérletet.

1. A magyar rendszerváltások komplex forradalma
1.1. A rendszerváltás fogalmi megközelítése
A leghamarabb érzékelhető és az életmódot gyorsan megváltoztató rendszerváltásnak a politikai
fordulatok tekinthetőek, amelyek hazánkat az elmúlt században különösen sújtották. „Magyarországon
annyi idő leforgása alatt, amennyit az együtt élő generációk emlékezete még befog, kilenc olyan
történelmi fordulat volt, amikor az uralkodó politikai értékrend is jelentősen megváltozott, és az új
rendszerek nem egy esetben a korábbi teljes elutasításán alapultak.” (Szabó I., 2013:22-23). Az
idézetben a szerző a hosszú huszadik század valamennyi politikai fordulatára utal, hozzátéve, hogy
ezalatt négyszer változott meg az ország területe. Ez önmagában elgondolkoztató, és kérdésként
fogalmazódik meg, tudott-e a lakosság ennyiszer túlélési stratégiát kidolgozni, milyen identitást adott át
a gyermekeinek, milyen kulturális örökséget őrzött, hogyan, milyen célokkal próbálta modernizálni saját
mindennapi életét? Több társadalomtudományi diszciplína eszköztára alkalmas lehetne a válaszok
keresésére, de korántsem teljes a változások fenti felsorolása, ha az egyes morfogenetikus változásokon
belül kialakuló térségi és társadalmi folyamatok jellemző változatait is számba vesszük.
A fogalmak használatát épp ezért érdemes pontosítani, noha ez nem egyszerű. A politikai rendszer
átalakulásának nagy szakirodalmából sem könnyű a nemzetközi és a hazai viszonyok között is
értelmezhető tényeknek a kölcsönösen alkalmazott közlési módját megjelölni. Másrészt köztudott, hogy
a rendszer fogalmának, jellemzőinek a vizsgálatával foglalkozik a tudományfilozófiától kezdve a
természet- és társadalomtudományok szinte minden diszciplínája, valamint a gazdaság- és
menedzsmenttudományok számos kutatója. Az alábbiakban a különböző tudományterületek
legismertebb kutatóinak egy-egy jellemző álláspontjával kívánom a témám szempontjából fontos
elemeket összeállítani.
A magyar származású biológus, az általános rendszerelmélet megalkotójának tekintett, Ludwig von
Bertalanffy szerint: „A rendszer egymással kölcsönhatásban álló elemek olyan együttese, amelyre
bizonyos rendszertörvények alkalmazhatók. Az elem a rendszer olyan része, összetevője, amelyet az
egész vizsgálata érdekében célszerű megkülönböztetni” (Sediviné B.I., Hegedüs H., 2002 2010:7).
Szerinte a rendszer kölcsönhatásba lépő elemek összessége, amelyek nyitottak a környezetükre, és
kölcsönhatásba lépnek azokkal. Ezen kívül a megjelenés révén minőségileg új tulajdonságokat is
megszerezhetnek, így folyamatosan fejlődnek (Bertalanffy, 1968).
A további részletek nélkül is leszögezhetjük, hogy a rendszerváltás – a különböző rendszerek létéből és
azok összetettségéből következően – többféle lehet, amelyek egymással kölcsönhatásba lépve alapvető
átalakulást hozhatnak létre, a változás idejének függvényében hosszabb távon reformokkal, vagy rövid
idő alatt forradalommal. Érdemes ezzel kapcsolatban kiegészíteni a gondolatot a tudományos
forradalmak szerkezetéről írt műve alapján világhírűvé vált Kuhn elméletével (Kuhn, 1962), aki a
7
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paradigma fogalmáról, egy új tudománymodell születésének igényéről, azt állapította meg, hogy a
paradigma egy adott időszakban az adott tudomány művelői között kialakult és intézményesült
közmegegyezés arról, hogy mi az adott tudomány tárgya, feladata, melyek az elfogadott kutatási
módszerei. Azt írja: „Ezeken olyan, általánosan elismert tudományos eredményeket értek, amelyek egy
bizonyos időszakban a tudományos kutatók egy közössége számára problémáik és
problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak” (Kuhn, 1984:11).
A két eszmetörténeti jelentőségű megállapítást nagy felkészültségű tudósok fogalmazták meg,
akiknek szakmai ismeretei sokkal szélesebbek voltak, mint az egyébként művelt szakterületük. Nem
csoda, hogy a rendszerelmélet számos területen új jelentéstartalommal bővült. Ilyennek tekinthetjük a
nemzetközi elismertségű magyar közgazdász professzornak, Kornai Jánosnak a rendszerparadigmáról
alkotott véleményét (Kornai, 1999), aki a kutatás módszertanát kiterjesztette a közgazdaságra, a
társadalomtudományokra, a politikai rendszerváltásokra is. Ahogy Kuhn, ő sem fogalmazott meg lezárt
definíciót, de számos érvet sorakoztatott fel, amellyel igazolni kívánta, hogy az 1989-es, több országban
lezajlódó folyamatokat nem az átalakulás (transzformációs paradigma), hanem a rendszerparadigma
jellemzi. Ennek a folyamatnak a tulajdonságai között tartja számon az alábbiakat. Aki rendszerben
gondolkodik, azt a rendszer egésze, a rész és az egész közötti kapcsolat foglalkoztatja. Különleges
figyelmet fordít a társadalom funkcióira, azokra az intézményekre, amelyek működtetik a jogrendet,
őrzik az erkölcsi normákat, felügyelik a jog- és tulajdonviszonyokat, és mindazokat a társadalmat
működtető struktúrákat, amelyek a történelmi fejlődés során jöttek létre. A transzformációs és a
rendszerparadigma kapcsán másutt arról ír, hogy a reform és a forradalom mit jelent, melyek az
elsődleges jegyei a rendszerváltásnak (Kornai, 2007:305-306.). A kapitalista és a szocialista rendszer
működéséből is három, ugyanazon szempontot emelte ki: a tulajdonviszonyokat, a társadalmi-gazdasági
tevékenységek koordinációját, amelyhez szorosan kapcsolódik a központilag vezérelt bürokrácia és a
politikai hatalom feletti monopólium. A másodlagos jegyek egész sorában tulajdonképp megismétli a
már ismertetett történelmi fejlődés során kialakult, a lakosság életvitelét befolyásoló jogi, vallási,
kulturális sajátosságok egyedi beágyazódását. Látható, hogy a különböző diszciplínák ugyanazon
jelenséget más-más aspektusból világítják meg, más terminusokkal írják le, de a reform és/vagy
forradalom, a változás és/vagy váltás, a transzformációs és/vagy rendszerparadigma, a morfostatikus
és/vagy morfogenetikus változás leírása lehetőséget ad a rész és az egész jelenségek, az összefüggések,
a folyamatok érzékeltetésére, a részkutatások eredményeinek összegzésére.
Bár az elméleti megközelítéseknek további gazdag irodalma van, a különböző leíró, elemző munkák
száma könyvtárnyi, de az eddig ismertetett álláspontok is elégségesek ahhoz, hogy a Szabolcs-SzatmárBereg megyét érintő rendszerváltások sajátosságaira kitérjek. Feltételezem, hogy az ipari forradalom
mintájára,2 hosszabb időszak alatt alakultak ki az országnak ezen északkeleti részén a történelmi időkben
egymást inspiráló és gátló folyamatai, amelyeknek a speciális hatásai az országos trendektől eltérő
fejlődési útra térítették az itt élőket. Úgy vélem, hogy az általam bemutatni kívánt régiót sem lehet
elszigetelten kezelni, igen gyakran a nemzetközi erőtérben indultak el a változások, amelyek azonban a
lokális viszonyok között helyi variánsokat eredményeztek. Az elemzésemben a rendszerváltásokat és
változásokat hat csoportba soroltam: környezeti, politikai, igazgatási, továbbá társadalmi, gazdasági és
kulturális területeken végbemenő, egymást erősen befolyásoló folyamatokat vizsgáltam, amelyek közül
az első háromban erősebbek a külső, az országos és a nemzetközi erőktől származó okok és hatások,
míg a másik három bemutatásával a helyi társadalom reakcióit, az önálló fejlődési utat kereső vagy a
túlélési technikákkal védekező lokális válaszokat ismerhetjük meg.

1.2. A folyó- és vízszabályozás elindította a változások láncolatát
A modernizáció reformkori nagy hazafiai közül a legnagyobb magyarként emlegetett Széchenyi István
a nyugati államok fejlődésétől inspirálva, de a magyar lehetőségek ismeretében, mondhatni, az élet
minden területére figyelt, tanulmányokat, javaslatokat írt, intézményeket hozott létre, nagy tudású
embereket támogatott, akik az ország fejlődését elindíthatták. Többek között a vízi közlekedés
fejlesztésének az érdekében 1845-ben Vásárhelyi Pál vezetésével elindultak a munkálatok Szabolcs

Az ipari forradalom szakaszai évszázadokon íveltek át, mégis szokás szerves fejlődési folyamatként kezelni,
illetve komplex forradalomként emlegetni.
2
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megyében.3 A Tisza addig szinte összefüggő, víz uralta árterületén viszonylagos elzártságban alakult ki
a honfoglalás után a speciális transzhumáló gazdálkodás, ami a táj adottságaihoz alakított műveléssel
hasznosította az ártéri legelőket, erdőket, művelte a kisméretű szántókat, eltartotta a népességet. A
zártság azt is jelentette, hogy a társadalmi viszonyokban jobban megőrizték a régi tagozódást, itt az
országosnál magasabb volt a kisnemesek száma, akik a kiváltságos helyzetüket a honfoglaló szabad
magyarok utódaiként élték meg, magukat a király nemeseinek tartották, de földjük nagyon kevés volt
(Láczay, 1986). Az 1848-as törvények a jobbágyság felszabadításával az itteni kisnemességet igen nehéz
helyzetbe hozták, hiszen ki kellett adniuk az úrbéres földeket a jobbágyoknak, így nekik alig vagy nem
maradt. Az elhúzódó földrendeződést az 1850-es években a tagosítások kísérték, ami azt jelentette, hogy
a határt legtöbbször újra osztották, és nem volt ritka, hogy a még víz alatt lévő területeket is kijelölték
művelhetőként. Pár évtized múltán kiderült, azok jártak jobban, akik itt lettek tulajdonosok.
Ma már az ökológia a szárazföldi és a vízi ökoszisztémák között számon tartott vizes élőhelyeket
(wetlands) igen nagyra értékeli a szerteágazó táplálékháló, a gazdag biodiverzitás miatt, egyesek
„biológiai bőségszarúként” emlegetik, természetes laboratóriumként kezelik, működésének értékelését
pedig azzal foglalják össze, hogy a „táj veséjének” nevezik (Dévai, 2018:71-72).
Mindez azonban a szabályozás végére tragikusan megváltozott. A vízfelület csökkenése a mikroklíma,
a talajvíz, a talajképződési folyamatok változását eredményezte, és már a 19. század végére megváltozott
a tájon az élet. A környezet átalakításának a következményeit a befejezést követő fél évszázad múlva,
1939-ben a Szabolcsmegyei Gazdasági Egyesület titkára így összegezte: „Az egész termő területnek
mintegy kétharmad része változatos minőségű homokföld, egyharmad része szelíd, közép kötöttségű
fekete homok, illetve vályog, némely helyen agyag. Az úgynevezett laposok, amelyek dombok közé
ékelődnek, legnagyobb részben szívós, részint szelíd vagy vadszikes területek. A tőzegterületek ott
vannak, ahol a vízszabályozás előtt a vízmedencék állottak” (Papp, 1939:40). A környezet
átalakulásához illeszkedő új termelési kultúrát nem volt honnan átvenni, annak kidolgozására
évtizedeket kellett várni, és a művelési ismeretekkel, tartalékokkal nem rendelkező kisbirtokok
tulajdonosai nem tudtak kellőképpen alkalmazkodni, ami rövidesen az elszegényedésüket
eredményezte.

1.3. Az igazgatás nagy változásait belső reformok és külső kényszerek formálták
A vármegyék átalakítására, korszerűsítésére készülő magyar törvényhozás csak az 1867-es kiegyezést
követő évtizedben vállalkozott erre. Az 1876. évi VI. törvény megszüntette a nemesi kiváltságokat őrző
évszázados vármegyerendszert, és egy modern közigazgatás kiépítését tűzte ki célul. Néhány esetben
módosította a megyehatárokat, így Szabolcstól áttette az új Hajdú megyéhez a nádudvari járást,
megszüntette a Hajdúkerület önigazgatását. Az igazgatásban a nagy rendszerváltásokat mégsem a belső
reformok, hanem a külső kényszerek okozták. Nevezetesen a háborúkat követő békediktátumok. Az első
világháború után az új országhatárrá változott maradék megyéket át kellett szervezni. Az 1923. évi
XXXV. törvénycikk értelmében a töredék megyéket összevonták, és nevüknek meghagyásával –
nyilván egy közeli revízió reményében – közigazgatásilag egyelőre egyesített megyék néven
regisztrálták. Így a mai megye valójában három nagyobb és két kisebb megyerészből előbb Szabolcs és
Ung közigazgatásilag egyesített (k.e.e.) és Szatmár-Ugocsa és Bereg k.e.e. megye lett. A régi megyék a
II. világháború idejére visszarendeződtek, de 1945-1950 között ismét két megyét szerveztek meg,
Szabolcsot és a kisebb Szatmár-Bereg megyét. 1950-ben az I. számú törvény, a tanácsrendszer
kiépülésével egyidőben, elrendelte a két megye összevonását, és Szabolcs-Szatmár megye maradt
egészen 1990-ig, amióta a Szabolcs-Szatmár-Bereg nevet viseli. Ennyi átszervezés is elég nagy
veszéllyel járt, nemcsak a hivatalok integritása, a dokumentumok védelme, hanem az igazgatás szakmai
biztonsága miatt is. Ráadásul a szocializmus idején a közigazgatás nemcsak az államapparátus, hanem
a politikai rendszer részeként is működött. Az egy igazgatási szinttel lejjebb lévő járásokat szintén több
alkalommal átszervezték, voltak járási tanácsok, hivatalok, majd megszűntek és újjászervezték őket, és
ezzel együtt feladatkörük, funkciójuk is módosult.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – akárcsak a 20. századi jogelődjei – az országhatár mentén
helyezkedik el, ami geopolitikai jelentőséggel bír, hiszen itt húzódik a trianoni békediktátum óta az
Erről informál Vásárhelyi Pálnak a Szabolcs vármegye alispánjához címzett levele, MNL SZSZBLT IV. A. 1.
1845. november 21. A Tisza szabályozását követte aztán az árterek lecsapolása, az elvezető csatornák kiépítése,
amelyek az 1890-es évekig tartottak.
3
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országhatár, ami egyben a nyugat- és a kelet-európai politikai határ is. Éppen ezért az ország más határ
menti megyéitől nehezebb helyzetű, hiszen itt a határnak az elválasztás funkciója nagyobb, mint a
határon átívelő lehetőségeké. 2005 óta, amikor Magyarország az Európai Unió tagja lett, még
érzékenyebbé vált a helyzet, hiszen az ukrán-magyar határ Közép-Európa és Kelet-Európa egyedülálló
geopolitikai környezetében egyben az Európai Unió keleti határává vált. (Kiss, 2018). Ez azt
eredményezi, hogy itt a „történelmi sebhelyek” nehezebben gyógyulnak, a határmenti együttműködést
nehezíti, hogy az előnyök nem kölcsönösek, a szerves gazdasági együttműködést az eltérő gazdasági
rendszerek nehezítik, továbbá ennek a határnak a kiemelt jelentőségű védelmét egyéb illegális
(kereskedelmi) cselekmények is indokolják. Másrészt a határ két oldalán élők között az etnikai,
kulturális, identitáskereső kapcsolatok megmaradtak, ami képes lehet az együttműködés, az átjárhatóság
igényének erősítését elérni, de a jelen helyzet inkább a nehézségeit mutatja, mivel egyik oldalon sem
történtek az elmúlt évszázadban olyan jelentős gazdasági beruházások, amelyek a nyugati országrészhez
hasonló életszínvonal emelkedést segítették volna, sőt a hivatalos kereskedelmi kapcsolatok felbomlása
károsan befolyásolta az érintett lakosságot.

1.4. 1989-es rendszerváltást követő ellenmondások
A politikai rendszerváltások közül a legutóbbival kívánok foglalkozni, elsősorban azért mert
valamennyi korábbira is kénytelen leszek visszautalni az adatok elemzése során. 1989 óta eltelt egy bő
emberöltő, és egyre gyakrabban olvashatjuk az akkori résztvevők írásaiban, nyilatkozataiban,
emlékezéseiben, hogy csalódottak, hiszen a nagy álmot, hogy hazánk képes lesz felzárkózni a fejlettebb
országokhoz, nem látják megvalósulni. Szalai Júlia Esping-Andersent idézi, aki szerint a modern
demokratikus kapitalizmus egyetlen lehetséges állami formációja a jóléti állam (Szalai, 2007). Valóban,
a békés fejlődésre vágyó társadalmakban az állampolgárok jólétét segítő államot akarják, azonban a
megvalósítása majd olyan távol van hazánk számára, mint másfél évszázaddal ezelőtt. A reformkori, az
1848/49-es és a kiegyezést megtervező politikusok is a modernizációt, a jobb életvitel elérését tűzték ki
célul. Azóta sokféle modernizációs elmélet fogalmazódott meg, és 1944-48 között történtek kísérletek
egy harmadik utas fejlődés előkészítésére is (Salamon, 1989, 2011), de nem tudtak megvalósulni.
A jóléti államnak ma már vannak kritikusai, árnyoldalai, de tudnunk kell, hogy mit értünk alatta. A már
említett Esping-Andersen szerint ez a modell három, általánosnak tekinthető pillérrel rendelkezik. Ezek
a következők, az állam garantálja az állampolgárok számára a minimum szükségleteiknek a jogi,
financiális és intézményi feltételeit. Mire gondolhatunk? Legyen meghatározó intézményi garancia a
nyugdíjrendszerre, az államilag szervezett és felügyelt közoktatási és közegészségügyi szolgáltatásra,
valamint az állami adók redisztribúciójának alkalmazásával a különböző társadalmi szolgáltatások
ellátására. Ehhez továbbá szükséges egy demokratikus politikai rendszer és egy olyan társadalmigazdasági berendezkedés, amely képes az államtól elkülönülve, a civil résztvevők tulajdonjogának
tiszteletben tartásával a piaci viszonyokat integrálni. Bizonyára meg lehetne kérdőjelezni ezeket a
feltételeket, hivatkozhatunk az eltérő múltra, stb., de ez az idea benne él a társadalomban, és
megfogalmazódott a rendszerváltás különböző programjaiban is. Ugyanakkor kénytelenek vagyunk
elismerni néhány olyan – mára jól látható – tényt, amelyek feltehetően a rendszerváltás
ellentmondásaihoz vezettek.
A rendszerváltás politikai és közigazgatási része megelőzte a gazdaságit. Gazdasági koncepció talán
nem is volt, csak protest mentalitás, esetleg valamelyik korábbi korszak erényeinek, idealizált
viszonyainak, kontinuitásának az illúziója. Így aztán a privatizációnak sem volt világos, átgondolt terve.
Tény, hogy a tsz-esítés előtti földtulajdon visszaadásánál nem tartottak be következetesen egy kiindulási
időpontot, így történhetett magánosítás a tsz szervezés 1956 előtti és utáni, vagy az 1945-48 közötti
tulajdonlapok, dokumentumok alapján, sőt a kárpótlás kiterjedt az egyéb jogfosztottság okán elveszített
földekre is. Ezen túl a már kollektív- vagy magántulajdoni formában létező szövetkezetek, különböző
gazdasági társaságok szétestek, a piaci viszonyokat gyorsan kihasználni igyekvő külföldi cégek
felvásárolták, majd elsorvasztották az ekkor már sikeres ágazatokat, vállalatokat, például a nagy múltú
cukoripart, tejipart, a keleti piacok elvesztésével tönkre ment sok konzervgyár, stb.
A korábban megbélyegzett munkanélküliség nagy tömegeket ért el, aminek a kezelésére nem volt
felkészülve az új hatalom. Így történhetett, hogy az egyébként súlyos veszteségekkel járó
munkanélküliségből az érintettek a lehetséges legális kiutat keresve az egészségügyi és a szociális
ellátórendszerek felé áramlottak, és a rokkant nyugdíjazás, a gyermekvállalás és a különböző segélyek
átmeneti biztonságát keresték, mások kényszervállalkozóként igyekeztek boldogulni, és összességében
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ez a negatív tendencia a munkaképes lakosság százezreit érintette. Mindezek ellenére a korábbi hatalmi
elit fiatalabb csoportjainak jelentős része az új körülményekhez alkalmazkodva át tudta menteni magát,
meg tudta őrizni pozícióit (Láczay, 2014).

2. Az újrakezdések kora
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét alkotó megyerészek sokban különböznek, de vannak közös,
összekötő kapcsok is. Ilyen, hogy a Tisza „átöleli” őket, és hogy a mezőgazdaság máig meghatározó a
lakosság életében. Az elmúlt évszázadban többször megindult a parasztpolgári fejlődés, de csak lassan,
felemás módon haladt, megakadt, vagy csak nagyon keveseknek sikerült, és a paraszt-polgárság száma
alig emelkedett. A parasztság jogi, gazdaság, társadalmi meghatározása az egyes korszakokban
folyamatosan változott, magának a paraszt névnek a jelentéstartalmával együtt. Ugyanakkor a paraszti
gazdálkodás nemcsak a földművelést jelentette, hanem azt a paraszti munkarendet, kultúrát, életmódot
is, ami az egyes időszakokra jellemző volt, miközben magába olvasztotta az évszázados
hagyományokat. Más aspektusból vizsgálva, vannak, akik a földművesek, parasztok életterét a
falvakhoz, a foglalkozásukhoz kötik, ez ma már helytelen. A foglalkozás önmagában szintén nem
elégséges azonosító, hiszen a homogén családok mobilizálódása, a családon belül a különböző
társadalmi rétegek keveredését, együttélését mutatja. Túlzás nélkül állíthatjuk mégis, hogy ez a nagy
múltú, ezer év alatt formálódó értékrend a legszervesebb hagyományaink őrzője, erkölcsi értékrendünk
alapja. (Láczay, 2008). Mások a parasztságot a szegénységgel rokonították, viszont a parasztság anyagi
helyzete szerint sokkal differenciáltabb volt, és sosem volt egységesnek tekinthető. Megjegyzendő,
napjainkban sem az, bár ma már inkább a mezőgazdasági vállalkozó, az őstermelő nevet használják. A
belső tagozódásuk nagyban függött a vagyoni állapotuktól, birtokaik nagyságától, ami meghatározta,
hogy képesek voltak-e a piaci versenyben magukat megvédeni, a szükséges szaktudást elsajátítani, a
gazdálkodás minden eleméhez a jártasságot, a kapcsolatokat megszerezni, azaz a polgárosodásban
sikeresekké válni. (Erdei, én).
Az árterületek lecsapolása után nőtt a termőterület nagysága, azonban az északkeleti megyékben a
föld továbbra is kevésnek bizonyult, így a kis- és törpebirtokok domináltak. Ezt bizonyítja a 20. század
fordulóján megjelent mezőgazdasági statisztika, amelyből a mai megye három jogelődjének az adatait
kigyűjtöttem. Bár ugyanazt a tendenciát mutatják, de a továbbiakban figyelembe veendő, hogy Szatmár
és Bereg megye nagyobb részét a trianoni határ elszakította az országtól.
1. táblázat: A gazdaságok megoszlása jelleg és nagyság szerint
Table 1: Breakdown of holdings by nature and size nature
megye/
birtok típusa
Szabolcs
Szatmár
Bereg

A gazdaságok összes számából %
törpe
kis
közép
nagy
62, 09
35,28
2,13
0.5
53,19
45,26
1,30
0.19
52,99
46,41
0,45
-

A gazdaságok összes területéből %
törpe kis
közép
nagy
3.12 24,01
2816
44,71
4,41 42,75
21,56
31,28
6,13 36,94
8,27
48,06

Forrás: Saját szerkesztés a Magyar Korona Országainak a mezőgazdasági statisztikája, Magyar Statisztikai
Közlemények I-III., Budapest 1897-1900 alapján

A törpe- és kisgazdaságok és a művelhető területből való részesedésük fordított aránya már ekkor előre
vetítette, hogy ezek a gazdaságok nem tudnak majd kellő mértékben modernizálódni, nem lesznek
képesek eltartani a lakosságot, így már az első világháború előtt jelentős ebből a térségből az el- és
kivándorlás. A földbirtokok átrendeződése, koncentrációja megindult, mégis az I. világháború utáni
konszolidáció nagyon várt intézkedése volt a Nagyatádi nevéhez kapcsolódó földreform. A földműves
lakosság nagy reményekkel várta ezt, noha tudta, hogy gyenge termőképességű a határ. Az események
részletezése helyett beszéljenek ismét a számok (2. táblázat).
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2. táblázat: A megyék földbirtokviszonyai az 1935 évi statisztika adatai szerint
Table 2: Land ownership of countres according to statistics of 1935

Szabolcs és Ung k.e.e megye
a földbirtokok nagysága
kh-ban
1 kh
szántóföld nélkül
alatti
szántófölddel
1-5 kh szántóföld nélkül
szántófölddel
5-10 kh
10-20 kh
20-50 kh
50-100 kh
100-200 kh
200-500 kh
500-1000 kh
1000-3000 kh
3000 kh felett
összesen
Ebből 5 kh alatti összesen

földbirtokosok
száma összesen
6340
21243
410
27778
8904
5887
2714
757
356
282
106
56
15
74838
55402

összes
terület
1910
9383
769
68650
64212
81480
80416
62426
48579
60764
70107
107111
129701
807017
80712

Szatmár, Ugocsa és Bereg
k.e.e.megye
földbirtokosok
összes terület
száma összesen
2788
455
8726
4081
284
638
12386
31040
4754
33977
3260
45203
1572
48388
388
33970
228
31800
136
39852
42
28438
24
42097
5
24715
34959
384356
24184
36214

Forrás: Saját szerkesztés a Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben, II. Birtoknagyságcsoportok szerint,
Magyar Statisztikai Közlemények 102. alapján

A következő évtizedekben a nehézségek ellenére is történt változás a termelési kultúrában.
Gazdatanfolyamokon és példamutatással terjesztették az új növényi kultúrákat, amelyeket helyi kutatók
a homoki talajra kísérleteztek ki.4 A remény új korszaka kezdődött a 600/1945 kormányrendelet
kihirdetése után, amely újabb földreformmal igyekezett támogatni a háború után az élet újrakezdését és
a parasztság megnyerését. Ez a földreform alulról indult, és rendezetten, az újjászerveződő
államapparátus jóváhagyásával történt. Ismét kevés volt a juttatott föld, a parasztság fegyelmezett
gazdálkodása így is csökkentette a háború okozta élelmiszerhiányt. A juttatott földterület átlagosan
Szabolcsban 5 hold, Szatmár-Beregben 3 hold volt. Természetesen azt is jelentetve, hogy voltak kisebb
eltérések, de a nincstelen igénylők magas aránya miatt a birtokok nagysága döntő részben ezt az átlagos
birtoknagyságot eredményezte (Dikán, 1993).
1948-ban a szocialista hatalomváltással rendkívül nehéz korszak kezdődött, a parasztság megosztása,
a kulákok üldözése, a beszolgáltatás után a tszcs-k erőltetett létrehozása következett, és ez passzivitást,
a falvak és a földművelés tömeges elhagyását indította el. Az 1956-os forradalom utáni évtized során a
gazdálkodók szétszakították a földjükhöz való erős kötődésüket a tsz szervezés miatt, és megindult a
mezőgazdaságból, a falvakból való újabb elvándorlás.
A magyar mezőgazdaság az 1970-es években így is, a „magyar modell” kialakításával, a világ
figyelmének középpontjába került (Honvári, 2006). A szövetkezetek nagysága, a termelési struktúrája,
vezetési módszere viszonylagos összhangba került, amellyel párhuzamosan létezett a nagyüzem mellett
a családhoz tartozó háztáji gazdálkodás. A termelőszövetkezetek menedzsmentje hasonlítani kezdett az
ipari vállalkozásokéhoz, és relatív harmóniát alakított ki a tipikusan magyar sajátosságú háztáji
gazdálkodással, amely jelentős vállalkozói készségeket fejlesztett. Ez utóbbi a magánszféra
megerősödését hozta, hiszen a munkaigényes kultúrák piac érzékeny művelése folyt itt. Erre az
időszakra nőtt fel egy új szakember generáció, akik a technikumokban, mezőgazdasági főiskolákon,
egyetemeken ismerkedtek meg a gépesítés, a növényvédelem, a feldolgozás és az értékesítés modern
technológiáival. Ők váltak a magyar mezőgazdaság elitjévé, kezükben tartva mind az anyagi, mind a
helyi politikai hatalmat, de igazi erényük szaktudásukban rejlett. A következő évtizedben további
Westsik Vilmos, Teichman Vilmos, Nagy Sándor a helyi talajokhoz nemesített kultúrákat és technológiákat.
(Láczay, 1988:291-293 és 300-306.)
4
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differenciálódások mentek végbe, és egyesek közülük a magánvagyonukkal emelkedtek ki, mások a
hagyományos termeléshez a feldolgozást is igyekeztek megszervezni (Láczay, 2008). Az 1990-es évek
elejére a mezőgazdaságból élők országos aránya 15,5% lett, a mi vidékünkön akkor is 20 % feletti, de
az Európai Unióba lépésünk sikeréhez csökkenteni kellett a mezőgazdaságból élők arányát. 2005-ben a
hivatalos statisztika szerint a mezőgazdasági ágazatból élők országos átlaga 5,5% lett. Nyilván
kimaradtak a nyugdíjasok, a falvakba visszavonuló segélyből élők, a foglalkozásként nem regisztrált
őstermelő gazdálkodók, az idénymunkások, stb. A mezőgazdaság lényegesen nagyobb súllyal létezik
ma is a falusi társadalomban, amire a 2014-es adatok szolgálhatnak bizonyítékul (Kovách, 2016)5. A
gazdálkodók aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016-ban az összes lakosságon belül 11,4%.
Az 1 hektár alatti birtokon termelők aránya eléri a 16,8 %-ot. A jelenlegi kimutatások hektárban adják
meg az adataikat, ami több mint másfélszeres nagyságú területet jelent a korábbi holdban megadotthoz
képest, és így is a döbbenetes leszakadás jele. Emellett a termőföld koncentrációja nem járt együtt ebben
a megyében a nagygazdaságok kialakulásával. Mindössze húsz 1000 hektárnál nagyobb birtokról
vannak adataink, és az összes szabolcsi gazdaság 95 %-a 25 hektárnál kevesebb földet használó gazdák
kezében van (Kovách, 2016:93 és 104). (3. táblázat).
3. táblázat: A törpe- és kisbirtokok aránya visszarendeződött Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Table 3: Proportion of small and small estates reorganized in Szabolcs-Szatmár-Bereg county
Birtok kategória

1895-1900

1935

0-5 kh (Szabolcs vármegye)

62,04%

76,6%

0-5 ha (SZSZB megye)

2014
68,2%

Forrás: Saját szerkesztés az 1900 és 1935-ös mezőgazdasági statisztika, valamint Kovách Imre: Földből
élők című munkája alapján (2016: 93)

A föld koncentrációjának előbb gyors, de máig jelen lévő folyamata hatására a megyében jellegzetes
középgazdaságok alakultak ki, 30-50 hektáron működnek, esetenként mások földjeit is bérlik. Ez
egyfelől azt vizionálja, hogy alkalmasak lehetnek a mezőgazdaság modernizációjára, másfelől a
mezőgazdaság szociális funkciójának a csökkenésével jár. A föld koncentrációjával nem volt
párhuzamos a falvak lakosságának a csökkenése, viszont a termelésből való gyors kiszorulásuk
egyszerre többféleképpen sújtotta őket, hiszen nagyarányú munkanélküliséggel és elszegényedéssel
fenyegetett.
A munkanélküliség, a foglalkoztatottság, a szociális biztonság elvesztése, az ezzel szorosan
összefonódó egészségi állapotromlás hatásáról a társadalomtudós véleménye, hogy „A munkahellyel
nevesített státusbiztonság tömeges és tartós erodálódása… maga a lopakodó rombolás, ami a magyar
társadalomfejlődés távlatait illetően, minden túlzás nélkül megrázó” (Szalai, 2007:117). Ez a
megállapítás azért is döbbenetes, mert az elmúlt évtizedekben a társadalom, és ezzel együtt az ország
kettészakadása bekövetkezett, a munkanélküliség az országos lista szerint most is ebben a megyében a
legmagasabb, viszont a hátrányos helyzetből való kiemelkedés a megye társadalma és az ország számára
nemzeti sorskérdés lett.

3.

Összegzés helyett…

A társadalmi viszonyok vizsgálatában a hivatalos statisztikai adatok fontos forrásai a kutatóknak, irányt
adhatnak a politikusoknak, gazdasági szakembereknek, akik a különböző fejlesztési terveken dolgoznak.
Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét akkor találjuk az első helyeken a statisztikákban, ha a
munkanélküliségről, az iskolázatlanságról, a szegregációról, depriváltságról van szó. Ebben a leszakadó
országrészben a munkanélküliség a (lét)bizonytalansággal és a kilátástalansággal fonódik össze. A

5

A szerző a 2014-es adatok használatát azzal indokolja, hogy ez volt az utolsó olyan év, amikor az Európai Unió
által gyűjtött SAPS (Single Area Payment Scheme) adatokat az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal) honlapján közölték, a következő évben az egyben letölthető listákat törölték az internetről (Kovách I,
2016:46-47), továbbá ezt követően a támogatási rendszer működtetésében több átszervezés is történt.
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következőkben ennek a negatív jelenségnek az elemzésére készülök, bemutatva a helyi társadalom
reakcióit, a túlélési technikáit és reménysugárt adó eredményeit.
Munkám első részében megfogalmaztam a jólléti államtól elvártakat, amelyeket az emberi jogokkal,
majd a közjó fogalmával azonosított a társadalomtudomány az elmúlt két évszázadban. A fentebb
felsorolt problémák azonban a jóléti államhoz képest egyszerre szerteágazóak és szoros
összefonódásokat mutatnak. A nép oktatásáért legtöbbet tevő egykori miniszterünk, Eötvös József
1865-ban írt gondolatai ezért is aktuálisak: „… A nép befolyása nem írott jogaitól függ, hanem azon
állástól függ, mely őt ezen jogok gyakorlására alkalmassá teszi…Hatalma attól függ, hogy kötelességeit
ő is teljesítse, s ezek főképp kettőben állnak: hogy dolgozzék és művelje magát.” (Eötvös, 1865:266). A
mai nyelvre egyszerűsítve azt mondhatom, a törvények szükségesek, de nem elégségesek, a
gyakorlatban a kiutat két feltétel garantálásával lehet megtalálni, a munkával és az oktatással, így a
későbbiekben ezek lehetőségeinek és akadályainak a bemutatásával próbálom a változások tendenciáit
feltárni, a vizsgált lokális társadalom életminőségét vizsgálni. A helyi társadalmi, gazdasági,
(szocio)kulturális és demográfiai viszonyok bemutatása azonban nem fért be ennek a tanulmánynak a
terjedelmi kereteibe.
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1588-tól 1850-ig
Students from Cumania Maior in the Reformed College of Debrecen from
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Absztrakt
A kutatás a Nagykunság öt településének, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes, illetve
Túrkeve Debrecenbe beiratkozott diákságát vizsgálja az 1588-tól 1850-ig terjedő időszakban. A
földrajzi közelség, illetve a debreceni befolyás különösen indokolttá teszi a téma kutatását, mivel a
Kollégium meghatározta a vizsgált városok oktatását, illetve a fentebb említett települések vezetőit is
sok esetben a debreceni anyaiskola nevelte ki. A téma és a nagykunsági diákok lajstroma eddig
feldolgozatlan, így érdemesek és szükségesek a további kutatások. A jelen cikk célja egy átfogó kép
alkotása a vizsgált időszakról a Nagykunság részvételéről a partikuláris iskolarendszerben, illetve a
Debrecenbe beiratkozott vizsgált diákok gyakoriságának, későbbi életének, tevékenységének
szemléltetése. A kutatás legnagyobb részét levéltári és szakirodalmi kutatás teszi ki, mely alatt főként a
Series Studiorum in schola Debrecina Helveticae Confessionis Addictorum-ban 1588-tól 1850-ig
szereplő, a debreceni Kollégiumba beiratkozott nagykunsági származású diákok bejegyzései értendőek
Bakóczi János adattárával kiegészítve. Kutatásaimat az öt város református egyházközségeinek
anyakönyveivel egészítettem ki, illetve pontosítottam. 369 diákot vizsgálva azoknak adatait egy 17
szempont szerint rendezett táblázat segítségével elemeztem és ábrázoltam diagramon. A kutatás
jelenlegi állása szerint a Nagykunság nagy arányban kivette a részét a partikuláris iskolarendszer
feladataiból és nagy hatással volt rá a Debreceni Kollégium. Az itt tanuló diákokat sokszínűség jellemzi,
mely főként az általuk vállalt hivatalokban, illetve későbbi foglalkozásukban mutatkozik meg a
legjobban.
Kulcsszavak: Nagykunság, diákok, Debreceni Református Kollégium, kora-újkor, református
oktatástörténet
Abstract
This paper’s aim is to demonstrate the presence of students from Cumania Maior in the Reformed
College of Debrecen from 1588 to 1850. The five towns of this region are the following: Karcag,
Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes and Túrkeve. The reason why this aspect must be researched is
the geographical proximity and the influence of Debrecen, because the College controlled the mentioned
towns’ education; moreover, the leaders of Cumania Maior are educated in the College, too. The list of
these Cumanian students is not elaborated before, so further research is necessary and worthy. The
paper introduces the presence of Cumania Maior in the education system, centered in Debrecen, and
the students’ frequency, further lives and works of them. The research is based on Series Studiorum in
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schola Debrecina Helveticae Confessionis Addictorum and the database of János Bakóczi. The
database, which was created from the former two, is completed with the individual towns’ Reformed
Church records. There are 369 students whose data was put into a 17-column table, and this table was
the base of the diagrams. After deducting conclusions, it is considered that the students of Cumania
Maior were an essential part of this education-system which is shown in the students’ further lives.
Key words: Cumania Maior, students, Reformed College of Debrecen, Pre-Modern Age, reformed
education history
Jel kód: B40

Bevezetés
A kora-újkortól kezdve, a protestantizmus megjelenése után a Magyar Királyság területén az oktatás
kiemelt szereppel bírt. A reformált egyházak fontosnak tartották a köznép általános iskoláztatását,
szemben a korábbi nemesi és papi képzéssel. Ráadásul a protestánsok – a katolikus ferencesek mellett
– a török által elfoglalt területeken is tevékenykedtek, mely megnehezítette az egyház- és az iskolák
alapítását, viszont egyáltalán nem akadályozta meg azt. A kitartó munka eredményeként egy szélesebb
társadalmi rétegnek vált elérhetővé a tudás, ezzel a lehetőség is a felemelkedésre. A 16. századtól kezdve
már a jobbágyok, közrendűek gyermekei is egyre nagyobb számban tanulhattak egy jobb élet
reményében.
Az, hogy a protestánsoknak, de különösen a reformátusoknak szívügyük volt az oktatás, mi sem mutatja
jobban, mint hogy a felekezetnek Magyarországon előbb voltak iskolái, mint hivatalosan egyháza.
Ugyanis a református irányzat már a 16. század első felében is működtetett kisebb iskolákat, a magyar
református egyházszervezet kezdetei 1567-re tehetők, amikor is Debrecenben elfogadták a II. helvét
hitvallást.
Az addig a kelet-magyarországi oktatásban fontos szerepet játszó Nagyvárad 1660-ban török kézre
került, ezért az ottani iskola Debrecenbe menekült, ezzel elkezdődött a debreceni Kollégium gyors
fejlődése és terjeszkedése. Az említett időszak után a Kollégiumhoz tartozó kisebb oktatási
intézmények, ún. partikulák száma megnőtt, ami egyrészt a debreceni intézményt tehermentesítette,
másrészt a vidéki települések számára elérhetőbbé vált az oktatás.
A jelen kutatás fókuszában a történelmi Nagykunságnak a debreceni anyaiskolához tartozó öt
partikulája: Karcag, Kisújszállás, Madaras, Kunhegyes, illetve Túrkeve városok állnak. Ebben a cikkben
az említett településekről származó, tanulmányaikat a debreceni Kollégiumban folytató diákokat
ismertetem az anyaiskolai matriculákban tett bejegyzéseik alapján, a következőkben bemutatott
szempontok szerint.

1. A kutatás célja
A Debreceni Református Kollégium partikularendszerét korábban már több kutató is feldolgozta,
melyek közül a legismertebbek Barcsa János: A Debreceni Kollégium és pártikulái (Debrecen, 1905.),
Dankó Imre: A Kollégium partikularendszere (In: A Debreceni Református Kollégium története.
Debrecen, 1988), illetve Rácz István a Kollégium történetével foglalkozó munkái. Ezek azonban
általános, átfogó tanulmányok, melyek nem merítik ki részleteiben a nagykun régió debreceni
kollégiumi jelenlétét.
A kutatásom célja bemutatni a történelmi Nagykunság öt településéről (Karcag, Kisújszállás, Madaras,
Kunhegyes, Túrkeve) származó, a debreceni Kollégium anyakönyvébe beiratkozó diákságot a
rendelkezésre álló, 1588-tól 1850-ig terjedő források és más kiegészítő jegyzékek, helyi anyakönyvi
bejegyzések segítségével. A kutatás végeredménye egyfajta statisztikai áttekintés a nagykun származású
diákokról gyűjtött adatokból, és igyekszik számszerű adatokkal bemutatni, elhelyezni azok jelentőségét
a Nagykunság társadalmában, értelmiségtörténetében.
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A kutatásom elején azt a hipotézist fogalmaztam meg, miszerint a térség jelentős szerepet töltött be a
Debrecen-központú partikuláris oktatási rendszerben, illetve, hogy a Nagykunság életében meghatározó
volt a Debrecenben taníttatott értelmiségek hatása.

2. A kutatás módszere, a felhasznált anyagok
Kutatásom legnagyobb hányadát levéltári és szakirodalmi kutatás teszi ki, mely alatt főként a Series
Studiorum in schola Debrecina Helveticae Confessionis Addictorum-ban 1588-tól 1850-ig szereplő
Karcagon tanult, illetve a Debrecenben tanult, de karcagi származású diákok bejegyzései értendőek. Az
adatbázis összeállításakor nagymértékben támaszkodtam az Intézménytörténeti források a Debreceni
Református Kollégium Levéltárában I-II. (Debrecen, 2013. [Szerk.: Szabadi István]) című kötetekre,
melyek az eredeti dokumentumban szereplő diáknévsort a teljesség igényével közlik. Felhasználtam
továbbá a Bakóczi János által vezetett és korabeli kiadványokból származó információkkal kiegészített
adattári gyűjteményét (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára [továbbiakban: TtREL.] II. 28.
a. 1-3.), valamint Demjén János adattárát (TtREL. II. 28. e.) is, melyek elsősorban a kollégiumi és
egyházi kiküldetések vizsgálatához szolgáltak segítségül. Kutatásaimat a helyi református
egyházközségek keresztelési, házassági és halotti anyakönyveivel egészítettem ki, illetve pontosítottam.
A kutatás során 369 nagykunsági diákot gyűjtöttem össze, a teljességre való törekvéssel, amely, bár a
kutatás gerincét adó iratok alapján teljes mértékben átfogó és az összes beiratkozó diákot tartalmazza,
mégis felvetődnek bizonyos emberi tévedésből eredeztethető hiányosságok, legyen szó akár
anyakönyvi, akár kutatói figyelmetlenségről. Az így összegyűjtött adatokat egy 17 szempontú Excel
táblázatba téve rendeztem, amelynek oszlopai a következőket tartalmazzák: a beiratkozás dátumát, a
diák nevét, származási helyét, az alsóbb szintű iskola (iskolák) elvégzésének helyét, a diák vallását,
nemzetiségét, (ahol feltüntették) a diák életkorát, a rectori, praeceptori, lelkészi szolgálat helyét, (ha
van) az akadémiajárást, a tógátusként való beiratkozást, a diák visszatérését, azaz tanulmányának
folytatását (redux diákok), az osztályát beiratkozáskor, apja vagy gyámja nevét és foglalkozását, illetve
végül az egyéb más adatokat, amelyeket feltüntettek az anyakönyvben (pl. későbbi hivatás).
Az adatgyűjtést és -rendszerezést a statisztikai táblázatok létrehozása követte a már meglévő
szempontsor alapján, az itt rendszerezett táblázatokban településekre lebontva vizsgáltam meg a
számadatokat (mennyiségi alapon). Végül ezekből az adatokból készítettem a kimutatásaimat, illetve
diagramokat, melyekből levontam a szükséges következtetéseket is.

3. A Nagykunság egységként való vizsgálata
Ahhoz, hogy a Nagykunság településeit vizsgálhassuk, az egész régiót egy egységnek kell tekintenünk,
mivel ezeknek a városoknak ahogy együtt alakult a történelmük, úgy területük diáksága sem izolált,
nem köthető egyértelműen kizárólag egyetlen városhoz. Bár minden vizsgált diáknak meg van adva a
születési, származási helye, de szinte mindegyiknek van valamilyen más, nagykun településhez
vonatkozása (tanítói állás, vállalt hivatal, házasság, alsóbb iskola elvégzése stb.). A következőkben egy
általános, a régiót egységében vizsgáló leírással mutatom be a Nagykunságot, segítségül hívva a
számadatokat is.

3.1. A nagykun partikulák és annak diákságának általános jellemzése
A debreceni anyakönyvekben 1588-tól 1850-ig 22.457 subscriptio, (Szabadi, 2013) azaz a kollégiumi
törvényeknek aláírt diák neve olvasható, melyből 369 nagykunsági tanuló: ez azt jelenti, hogy az aláírók
1,64%-át teszik ki a vizsgált diákok az 1850-ig beiratkozott összes kollégiumi tanulóból. A régió
diákjainak bemutatása előtt azonban érdemes röviden szót ejteni a tárgyalt partikulák és a partikuláris
iskolarendszer működéséről.
Karcag, Kisújszállás, Madaras, Kunhegyes és Túrkeve túlnyomórészt mind református városok a
korszakban, ez főleg a protestáns hittérítők eredményes munkájának, a Habsburg-ellenességnek és
Debrecen közelségének tudható be. Az öt település közül csak Karcagon és Kisújszálláson volt
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középszintű oktatás a nagy létszám és érdeklődés végett, ahol kihagyásokkal, de működtették mind a
nyolc classist, azaz a collectorok, lectorok, declinisták, conjugisták, etymologisták, syntaxisták, poeták
és logicusok osztályait. (Barcsa, 1905) Madaras és Kunhegyes diákjai viszont – e feltétel megléte híján
– főként Debrecenben, vagy az előbbi kettő valamelyikében végezték el középszintű tanulmányaikat. A
túrkevei diákok – érthető módon – többnyire a hozzájuk igen közel lévő mezőtúri partikulába mentek
tanulni (lásd 3. táblázat).
Az összes partikula ügyeit, tanulmányi rendjét és szellemi életét leginkább a Debreceni Kollégium
határozta meg, vezetése közvetlenül a helyi egyháztanács felügyelete alatt állt. Az iskola tanügyi
vezetésével a Kollégium által kirendelt rector volt megbízva, akinek hatáskörébe tartozott az iskola
belügyeinek, a tanulmányi rend irányításának és a diákok fegyelmezésének joga. A rectort az
Egyháztanács ellenőrizte: egy iskolaszéki tag heti egyszer megvizsgálta a klasszisokat, s a rectornak
referálnia kellett a tanügy állásáról.
A rector végzett debreceni tógátus teológus volt, akinek szolgálati ideje 2-3 évre szólt, s a partikulákba
fizetségért jött tanítani, hogy későbbi tanulmányait finanszírozhassa. A rector a praeceptorokkal, azaz a
segédtanítókkal együtt vitt egy partikulát. A praeceptorok ugyanolyan diákok voltak, mint társaik, de
kiválasztották őket kiemelkedő szorgalmuk miatt. Ez kettős haszonnal bírt: a rectornak kevesebb
osztályt kellett tanítania, a praeceptorok esetében pedig így érvényesült a tanítva tanulás elve (docendo
discimus), miszerint a kisebb diákokat oktatva átismételte a korábbi anyagokat, s közben a rectortól
sajátíthatta el az új ismereteket a diák. (Elek-Patkó, 1994) A partikulák pedig főleg a Kollégiumnak
kedvező célt szolgáltak: a tógás deákoknak 2-3 évre munkát és megélhetést biztosított és gondoskodott
az anyaiskola utánpótlásáról. (Győri L., 2008)
Jelen esetben viszont egy érdekes aspektusról van szó: a nagykunságiak főként tizenkét éves korukig
járatták gyermeküket iskolába (a Ratio Educationis után különösen), azután a földeken kellett
segédkezniük a családjuk mellett. (Szállási, 2001) Így még érdekesebb ez a szűk csoport, ez a 369 diák,
akiket a kutatás vizsgál, hogy az akkori közegben megszokott életpálya helyett miért választotta és
választhatta a tanulást. A következőkben a kutatás alapját képező diákok debreceni kollégiumi jelenlétét,
tanulmányaik és későbbi életük adatait ismertetem a dolgozatban számszerű adatokkal.

3.2. Gyakoriság 1588-1850, a beiratkozások időszaki megoszlása
A nagykun származású diákok gyakoriságának jellemzésekor két részre oszthatjuk az alcímben
megjelölt, 262 évet átfogó időintervallumot: 1747 előtti és utáni időszakra. Ebben az évben iratkozik be
ugyanis az első, anyakönyvileg igazoltan kisújszállási diák, Püspöki József, akit Madarasról Madarasi
Imre 1759-es, illetve Kunhegyesről Simon István 1766-os subscriptioja követ. (Szabadi, 2013) A
korábban említett kisújszállási beiratkozó azért különleges, mivel 1747 előtt csupán csak karcagi és
túrkevei diákok subscribáltak a debreceni Kollégiumba, a másik három településről viszont csak ezután
nő meg a beiratkozottak száma (ez több okból magyarázható, melyek között a városok teljes pusztulása,
elnéptelenedése, a török jelenléte, illetve a kezdetleges iskolarendszer és egyházközség jelentős szerepet
játszott). Ahogy azt Rácz István is leírja a Debreceni deákok c. forrásgyűjteményében (az egész
Kollégiumra vonatkoztatva), a kollégiumi törvényeknek aláíró diákokra a növekvő tendencia jellemző,
ami az évenként beiratkozottakat illeti: először, a 16-17. században évi 20-30, majd a 17. század második
felétől kezdve megemelkedett évi 30-40 főre, ezt követően az 1750-es évektől kezdve pedig évi 100160 volt a Kollégium által befogadottak száma. (Rácz, 1997)
Ugyanez jellemző a Nagykunságból Debrecenbe menők esetében is: 1747 előtt csak 11 főről írnak az
anyakönyvek, viszont az azt követő 100 évben 358 diák subscribált az intézménybe. Az első, 1588-tól
1747-ig terjedő időszakban a következő években egy-egy diák (összesen három) iratkozott be Karcagról:
1595, 1660, 1730. Míg Túrkevéről egy-egy diák (összesen nyolc diák) jött Debrecenbe a következő
években: 1589, 1590, 1598, 1614, 1688, 1699, 1721, 1729.
Ezen kívül külön kiemelendő az 1800 utáni időszak: az utolsó, 50 éves szakaszban iratkozott be a
nagykunságiak két harmada, azaz 236 fő. Ez magyarázható a helyi, alsóbb iskolák tantervi, illetve
tanerői fejlődésével is, továbbá az egyre inkább a tanulmányokra ösztönzött új generációk
felnövekedésével is. Ebből az időszakból kiemelkedő hat év, mivel ekkor tíz, vagy afölötti számban
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iratkoztak be a nagykun diákok (zárójelben a diákok száma): 1804 (12), 1833 (10), 1838 (11), 1839 (13),
1841 (11) és 1845 (11). Az 1747 utáni gyakorisági megoszlást a következő diagram szemlélteti (1.
ábra):
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Diákok gyakorisága
1. ábra: Nagykunsági származású diákok gyakorisága 1747-től 1850-ig.
Figure 1: Students of Cumania Maior’s Frequency from 1747 to 1850
Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

3.3. Származási hely
Ahogy azt a cikkben már többször leírtam, a kutatás tárgyát az öt, történelmi nagykunsági település
képezi: Karcag, Kisújszállás, Madaras, Kunhegyes, illetve Túrkeve. E városok közül azonban csak
Karcag és Kisújszállás volt alkalmas középfokú tanulmányok elvégzésére. (Mészáros, 1988) Ez a tény,
és a népességszám is megerősíti azon adatokat, melyek a kollégiumi jelenlétre vonatkoznak: a legtöbb
diákot adta Karcag (108), melyet Kisújszállás követett (101). A harmadik legtöbb diák Túrkevéről jött
(72), ezt követően pedig Kunhegyes (46), végül Madaras (42). A diagramos ábrázolás az alfejezet végén
látható (2. ábra). Ezek a számadatok a térség súlypontját is megadják, mivel a két legjelentősebb
település, mely az egész Nagykunságot meghatározta, Karcag és Kisújszállás volt: az összes vizsgált
diák több, mint felét, 56,8%-át adták (egyéb példaként még felhozható, hogy csak ez a két város adott
nagykun kapitányt a térségnek).
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Karcag

Kisújszállás

Kunmadaras

Kunhegyes

Túrkeve

2. ábra: Nagykunsági származású diákok származási megoszlása 1588-tól 1850-ig.
Figure 2: Students of Cumania Maior’s Origin from 1588 to 1850
Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

3.4. Nemzetiség és vallás
A vizsgált diákok vallási és etnikai tekintetben is homogén egységet alkottak, mely egyébként igaz a
korabeli Nagykunságra általánosan is. A diákok esetében mindannyian magyar nemzetiségűnek és
anyanyelvűnek vallották magukat az anyakönyvek szerint, a vallásában viszont nem volt száz
százalékban egységes a 369 diák. Két településen, Karcagon és Kisújszálláson a 17-18. század körül
megjelent szerb (rác) származású kereskedők miatt kialakult egy kisebb ortodox közösség. Éppen ezért
az ő leszármazottjaik közül is kerültek ki vizsgált diákok, pontosan három, ebből egy karcagi (Popovics
Konstantin), kettő pedig kisújszállási születésű (egy testvérpár, Mihálovits János és József). Érdekesség,
hogy Bakóczi és Demjén adattára alapján szerb (rác) származásúak voltak, ennek ellenére az
anyakönyvekben magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Az ő esetükben az anyakönyvbe a
G.R.N.U. rövidítés került be, melynek feloldása a Graeci ritus non unitus (nem egyesült görög
szertartású = ortodox).

3.5. Életkorbéli megoszlás
Az életkorbéli megoszlás esetén elmondható, hogy 13 évtől egészen a 23 éves korig iratkoztak be
Debrecenbe diákok. Ahogy a lentebb lévő táblázat is mutatja (1. táblázat), a legnagyobb arányban 16
évesen subscribáltak, de előfordult igen fiatalon, 13 és 14 évesen is beiratkozás. A legidősebb vizsgált
diák 23 évesen írt alá a kollégiumi törvényeknek. A diákok egy harmadáról van csupán életkori
információ, mely igen kevés, hogy pontos adatokat szolgáltasson, viszont irányadó lehet: a vizsgált
diákok legnagyobb hányada 15 és 17 éves kor között iratkozott be, a pontos szám ennek esetében 89,
mely az ismert életkorú diákok 72%-a. Az ennél fiatalabb és idősebb korcsoport csupán néhány diák
esetében fordul elő.
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1. táblázat: Életkori megoszlás a nagykun diákok esetén
Table 1: Ages of the students

13
14
15
16
17
18
19
2
21
23
N.a.
Összesen

Karcag
0
0
11
11
8
4
1
1
0
1
71
108

Kisújszállás
3
9
1
13
5
3
1
0
2
0
64
101

Kunmadaras
0
1
4
1
2
1
0
0
0
0
33
42

Kunhegyes
0
0
1
7
5
2
2
0
0
0
29
46

Túrkeve
0
2
1
7
12
1
0
0
0
0
49
72

Összesen
3
12
18
39
32
11
4
1
2
1
245
369

Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

3.6. A szülő(k) foglalkozása szerinti megoszlás
A diákság vizsgálata során kiemelt szerepet kap a családi háttér, az, hogy miből sikerül finanszírozni a
tanulmányokat, illetve a lakhatást. Jelen esetben az apa vagy a gyám foglalkozását, hivatását vesszük
górcső alá, megfigyelve a diák származási körülményeit. Az alább látható táblázat csoportosítva közli a
szülők foglalkozásának megoszlását. Sajnos ebben az esetben is csak egy iránymutatást ad a táblázat (2.
táblázat), mivel a többség esetében nem szolgáltak az anyakönyvek adatokkal. Jelen esetben 132 diák
szülőjének (édesapjának, gyámjának) ismerjük az adatát. Érdekes, hogy a meglévő adatok közül a
legnagyobb arányban valóban a földművesek és a közrendűek taníttatták a gyermeküket (60-an).
2. táblázat: A szülői foglalkozások megoszlása a nagykun diákok esetén
Table 2: Occupations of the students’ parent(s)

Egyházi tisztség
Kerületi méltóság
Kézműves, kereskedő
Közrendű, földműves
Városi vezető, méltóság
N.a.
Elhunyt
Összesen

Karcag
1
0
2
18
14
72
1
108

Kisújszállás
3
2
4
28
3
57
4
101

Kunmadaras
5
0
0
5
2
27
3
42

Kunhegyes
4
0
2
2
4
32
2
46

Túrkeve
4
1
0
7
9
49
2
72

Összesen
17
3
8
60
32
236
12
369

Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

Az egyház tisztségviselői közé a kántor és prédikátor tartozik. A kerületi méltóság esetén a kerületi
komisszárius és a nagykun kapitány tisztségekről beszélhetünk. Ezen kívül még a különböző városi
tisztségviselők gyermekei is feltűnnek, így a szülők közt fellelhetőek nótáriusok, számvevők,
tanácsnokok, illetve egyéb más tisztségek, akiket úgy illetnek az anyakönyvek, mint „nemesek”.

3.7. Az alsóbb iskolák elvégzésének helye szerinti megoszlás
Ahogy az korábban említésre került, a Nagykunságban két település volt, mely ellátta a középszintű
oktatást: Karcag és Kisújszállás. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a másik három város hogyan
oldotta meg a középfokú oktatást. Tekintettel arra, hogy a debreceni partikuláris rendszer igen kiterjedt
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volt, a nagykun diákok választhattak, melyik településen folytatják tanulmányaikat, mielőtt ők maguk
is aláírnak a Kollégium törvényeinek. A következő táblázat áttekintést nyújt arról, hogy milyen
településeken végezték a tanulmányaikat a nagykunsági diákok (3. táblázat).
3. táblázat: Alsóbb iskola elvégzésének helye a nagykun diákok esetén
Table 3: Lower school(s) graduation by students

Bihar
Böszörmény
Debrecen
Diószeg
Halas
Heves
Karcag
Kecskemét
Kisújszállás
Kunhegyes
Madaras
Mezőtúr
Miskolc
Nagykőrös
Nánás
Pest
Püspöki
Szalonta
Szarvas
Szikszó
Túrkeve
N.a.
Összesen

Karcag Kisújszállás Kunmadaras Kunhegyes Túrkeve Összesen
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
64
43
31
28
38
203
1
1
0
0
1
3
0
2
1
0
1
4
0
0
0
1
0
1
28
2
0
2
0
32
1
1
0
1
0
3
0
39
3
4
2
48
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
3
1
4
1
4
16
26
1
0
0
0
0
1
2
7
0
2
3
14
1
2
0
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
4
0
0
0
0
2
2
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
7
7
5
0
0
0
0
5
108
101
42
46
72
369

Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

A táblázat alapján tisztán látszik, hogy a legnépszerűbb hely Debrecen volt, itt több, mint a diákok fele
végzett középszinten. Ezt a helyi kirendeltségek, Kisújszállás (48) és Karcag (32) követték, de nem
elhanyagolható Mezőtúr 26 és Nagykőrös 14 diákja sem. A többi 45 diák más egyéb partikulában
végezte el a szükséges tanulmányait.

3.8. Tógások és nem tógások megoszlása
A tógás diákok esete azért meghatározó, mert ezt a viseletet csak az egyházi pályára készülők ölthették
magukra, a világi pályát választók nem. Sokáig ez volt az egyetlen belső tagozódás a diákok körében,
és ahogyan Rácz István rávilágít, a Kollégiumban a tógátus deákok mindig túlsúlyt képeztek: az
intézmény történetében 1789-ig az aláírók 93,4%-a öltötte magára az egyházi pályát jelentő tógát. Ez a
szám 1800-tól kezdett el csökkenni, melynek fő oka a jogi képzés elindulása, de többnyire még ekkor is
a tógások szerepeltek nagyobb számban. (Rácz, 1995)
A nagykunsági diákok esetén ugyanez a tendencia a jellemző (3. ábra): az egyes településeket megnézve
– bár itt is csupán iránymutatók az adatok – a tógások többségben vannak (zárójelben lévő számok
magyarázata: tógás-nem tógás): Karcag (21-6), Kisújszállás (19-5), Madaras (5-3), Kunhegyes (5-3), és
Túrkeve (10-7).
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3. ábra: A tógátusok aránya a nagykun diákok körében.
Figure 3: The pastor-to-be students’ quantity
Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

3.9. A diákok által vállalt kiküldetések, hivatalok
Ahhoz, hogy egy diák vállalni tudja a külföldi akadémiajárást, de akár csak a kollégiumi tanulás
finanszírozását, – ha anyagi támogatás híján van – kénytelen valamilyen kiküldetést, hivatalt vállalni
valamely partikulában. Ez lehet akár rectori, praeceptori, de lelkészhiány esetén akár az is
előfordulhatott, hogy prédikátorként alkalmazta a helyi egyházközség. A nagykunságiak esetén ez a
következőképpen történt (4. táblázat):
4. táblázat: A vállalt hivatal(ok) a diákok által
Table 4: Educational legation taken by students

Csak rector
Csak praeceptor
Több hivatalt is vállalt
Nem vállalt hivatalt
N.a.
Összesen

Karcag
22
4
6
73
3
108

Kisújszállás
19
4
4
74
0
101

Kunmadaras
9
1
0
32
0
42

Kunhegyes
5
5
0
36
0
46

Túrkeve
8
2
3
59
0
72

Összesen
63
16
13
274
3
369

Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

Látszik a táblázat alapján, hogy a legtöbben nem vállaltak hivatalt, mely azt jelenti, hogy gyakran meg
tudták teremteni a szükséges feltételeket. A legnépszerűbb hivatás azonban a rectori volt, minden
bizonnyal az ezzel járó, arányaiban magas fizetés miatt, de 25 diák esetén arra is volt példa, hogy egy
tanuló több hivatalt is vállalt egymás után, vagy kis kihagyásokkal.
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3.10. A diákok Kollégium utáni foglalkozása
Az utolsó, melyet a cikkben elemzek, a diákok anyakönyvben feljegyzett, későbbi munkássága, illetve
foglalkozása. Itt a következő nagyobb csoportokat lehet létrehozni: az egyházi hivatalt (esperes, lelkész),
a kerület- és városvezetőket (nagykun kapitány, nótárius, tanácsnok), az orvosi és jogi pályára lépetteket
(orvosdoktor, ügyvéd, bíró), illetve a katonai pályát választókra. A táblázat alapján látszik, hogy a
legnagyobb arányban (akiről van adat) az egyházi, illetve a városvezetői tisztségeket, hivatalokat
választotta, de szép számmal akadnak más értelmiségiek is, akik vezető szerepet játszottak a
Nagykunságban.
5. táblázat: A diákok későbbi foglalkozása
Table 4: The students’ later occupation(s)

Egyházi hivatal
Kerület- és városvezető
Orvosi, jogi hivatás
Katonai pálya
Egyéb
Összesen

Karcag
8
22
8
2
1
41

Kisújszállás
15
11
5
2
1
34

Kunmadaras
6
4
2
0
1
13

Kunhegyes
3
9
3
0
0
15

Túrkeve
12
10
13
3
2
40

Összesen
44
56
31
7
5
143

Forrás: Saját szerkesztés az Intézménytörténeti források (2013) és Bakóczi, Demjén adattára alapján

4. A kutatás során kapott eredmények, következtetések és javaslatok
A kutatásom célja volt bemutatni a történelmi Nagykunság öt településéről származó, a debreceni
Kollégium anyakönyvébe beiratkozó diákságot a rendelkezésre álló, 1588-tól 1850-ig terjedő források
és más kiegészítő jegyzékek, helyi anyakönyvi bejegyzések segítségével. A fentebb megvizsgált
adatokat összevetve kijelenthető, hogy a Nagykunság diáksága egy rendkívül sokszínű közösség, mely
fel tudta venni a versenyt a fejlettebb, korszerűbb Debrecennel, és integrálódni tudott a református
értelmiségi közegbe, mint önálló egység.
A hipotézist, miszerint a térség jelentős szerepet töltött be a Debrecen-központú partikuláris oktatási
rendszerben, illetve azt, hogy a Nagykunság életében meghatározó volt a Debrecenben taníttatott
értelmiségek hatása, a táblázatok, diagramok és számadatok kellőképpen alátámasztják, bizonyítják.
A kutatást a továbbiakban szeretném kibővíteni ugyanezen diákok külföldi akadémiajárására, azaz
peregrinációjára, továbbá más jellegű gyűjteményekkel kibővíteni a diákok adatait és egy adattárként
kiadni azt.

5. Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, dr. Szabadi István egyetemi docensnek, a
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára igazgatójának a szakmai útmutatásáért, illetve a levéltári
munkámhoz nyújtott segítségért, továbbá dr. Bozzay Réka egyetemi adjunktusnak, a Debreceni
Egyetem Néderlandisztika Tanszéke tanárának a módszertanom pontosításáért, illetve a kutatásomban
új, fontos kérdések felvetéséért.
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Introducing the social situation of Hajdú-Bihar County in numbers
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Absztrakt
Az általunk készített tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson Hajdú-Bihar megye társadalmi helyzetének
alakulásáról. Hajdú-Bihar megye, az Észak-alföldi régió gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális
szerepkörrel bíró központja. Adottságai kedvezőek a szerepkör betöltéséhez, gazdasági, oktatási, kereskedelmi,
kulturális, egészségügyi kapcsolatai az országhatáron túl is jelentősek. Hajdú-Bihar megyével kapcsolatban
fontosnak tartjuk még megemlíteni a logisztikai szerepének kiaknázását, valamint regionális tudásbázis
szerepkörét bemutatni. Hajdú-Bihar megye központja Debrecen város, a népességszámát tekintve Magyarország
második, az Alföld legnagyobb városa. Debrecen már évtizedek óta Hajdú-Bihar megye kiemelkedő települése, a
város társadalmi-gazdasági hatása az egész régióra kiterjed, hiszen a város regionális központként is funkcionál.
A fentebb említett hatások közül jelen tanulmányban Hajdú-Bihar megye társadalmi hatásaira fókuszálunk, és
ennek elemzéséhez, alátámasztásához a helyi és az országos statisztikai adatokat alapul véve készítettünk
számításokat. A társadalmi hatásokat elsősorban demográfiai szempontból vizsgáltuk meg (népesség száma, nem,
kor és iskolai végzettség szerinti összetétele, képzettsége, foglalkoztatottsága, jövedelmi viszonyok) a korábbi
évekkel és országos adatokkal összehasonlítva.
Kulcsszavak: Hajdú-Bihar megye, társadalom, lakosság, foglalkoztatottság, jövedelmi viszony
Abstract
The aim of our study is to provide an overview of the social situation in Hajdú-Bihar County. Hajdú-Bihar County,
the economic, educational, scientific and cultural center of the Northern Great Plain region. Its conditions are
favorable for fulfilling its role, and it’s economic, educational, commercial, and cultural and health relations are
significant beyond the national borders. In connection with Hajdú-Bihar County, it is important to mention the
utilization of its logistics role and the role of the regional knowledge base. Debrecen city is the center of HajdúBihar County, this is the second largest city in Hungary in terms of population. For decades Debrecen has been
an outstanding role of Hajdú-Bihar County, and the city has a socio-economic impact on the whole region as a
regional center. Among the above-mentioned impacts, this study focuses on the social impacts of Hajdú-Bihar
County and the calculations based on local and national statistics to support and analyze this impact. The social
impacts were examined primarily from a demographic point of view (population, gender, age and composition by
educational level, qualifications, employment, income conditions) compared to previous years and national data.
Keywords: Hajdú-Bihar County, society, population, employment, income situation,
JEL code: R23 Urban, rural, regional, real estate and transportation economics: regional migration, regional
labour markets, population, neighbourhood characteristics
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Bevezetés, témafelvetés
Hajdú-Bihar megye, az Észak-alföldi régió gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális szerepkörrel
bíró központja, egyike az ország tényleges, teljes körű regionális központjainak. Adottságai kedvezőek
a nagytérségi szerepkör betöltéséhez, gazdasági, oktatási, kereskedelmi, kulturális, egészségügyi
kapcsolatai az országhatáron túl is jelentősek. A város évszázadok óta a különböző adottságú és jellegű
vidékek közötti munkamegosztás közvetítője, szervezője és irányítója, ezért kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy közelebbről is megvizsgáljuk a megye jelentőségét elsősorban társadalmi szempontból, ahogyan
a címben is szerepel. A szomszédos országok gazdasági életében is fontos szerepet játszó városokkal
(Nagyvárad, Székelyudvarhely, Szatmárnémeti, Ungvár, Munkács) kapcsolatai jelentősek, így a megye
hatása akár határokon túlra is átível.
Hajdú-Bihar megye megyeszékhelye Debrecen város, amellyel kapcsolatban első helyen kell említeni a
gazdag történelmi hagyományokból táplálkozó, kimagasló oktatási szerepkörét, amely kisebb
mértékben már a középiskolák szintjén is jelentkezik, de igazán a felsőoktatásban teljesedik ki. A
Debreceni Egyetem és más felsőoktatási intézmények országos, sőt számos esetben (pl. orvosképzés
esetében) nemzetközi vonzáskörzettel is rendelkeznek. A kutatás területén is erősek a megye pozíciói,
a Debreceni Egyetem mellett több jelentős kutatóintézet is működik. A város már régóta a hazai
kulturális élet egyik meghatározó központja, amely szerepköre a közelmúltban végrehajtott
beruházásoknak (Kölcsey Központ, MODEM, Főnix Csarnok) és a számos kulturális rendezvénynek
(pl. Campus fesztivál, gasztronómiai rendezvények) köszönhetően még tovább bővült (Internet 1.).
A megyeszékhely egyben egyházi központ is, a reformáció hazai fellegvára. A Debreceni Református
Kollégium működésének kezdetét jelző 1538-as esztendőtől számíthatjuk a reformátori vezetés
meglétét, de nehéz rögzíteni egy olyan időpontot, amely előtt még nem beszélhetünk a reformáció
jelenlétéről egy városban, amely után azonban már kizárólag csak református városról beszélhetnénk
(Bajkó et. al., 1988). A 16. században a reformáció térhódításával a városban megszűnt a római katolikus
egyházi élet, ám két és fél évszázad kényszerű távollét után visszatért a „kálvinista Rómába” a római
katolikus egyház. Ferenc József debreceni látogatása során szóvá tette: „mily nagy hiba, hogy
Debrecenben görögkatolikus egyház még szervezve nincsen”, ezzel vette kezdetét a görögkatolikus
egyházszervezés Debrecenben (Internet 2.). Az építészeti stílusok, különösen az egyházi épületek,
templomok, imahelyek külső megjelenése mindamellett ad egyfajta morfológiai képet egy városnak,
településnek (Bartha, 1992).
A kiemelkedő oktatási és egyházi szerep mellett itt működik számos intézmény, vállalat és szolgáltató
cég központja növeli a város, a megye egyben regionális szerepkörét. Debrecen, mint megyeszékhely
megyei adminisztrációs, közigazgatási centrum, egyes ilyen jellegű funkciói ugyanakkor kiterjednek
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben egyes területeire is. Hajdú-Bihar megye egészségügyi
vonzáskörzete is túlmutat a megyehatáron (Internet 1.). Debreceni lakosként mindig is szívügyünknek
tekintettük, és figyelemmel kísértük a megye, és a város sorsát, hiszen a kettő szorosan összefonódik,
bár a jelen tanulmányban elsősorban Hajdú-Bihar megye áll a kutatás középpontjában. Ez a fajta
lokálpatriotizmus és a fentebb említett indokok, eredmények és hatások teszik indokolttá, hogy ebben a
tanulmányban Hajdú-Bihar megye társadalmi hatásait mélyebben megvizsgáljuk, és ennek
elemzéséhez, alátámasztásához a helyi és az országos statisztikai adatokat alapul véve készítettünk
számításokat. Ezeket az adatokat lehetőség szerint összehasonlítottuk az országos adatokkal, vagy más
hasonló megyék adataival, hogy árnyaltabb képet mutathassunk a megye helyzetéről.

1. Anyag és módszerek
Ahogyan már korábban említésre került, a társadalmi hatásokat elsősorban demográfiai szempontból
vizsgáltuk meg, először is bemutatva a népesség számát, nem, és kor szerinti összetételét, majd a
természetes szaporodás illetve fogyás folyamatait vizsgáltuk meg. A természetes szaporodást, illetve
fogyást az élveszületések és a halálozások különbözeteként határoztuk meg, és korrigáltuk a belső és
nemzetközi vándorlási folyamatokkal. Élveszületés (az ENSZ ajánlásának megfelelően): a magzat
világrajövetele, amennyiben az újszülött az életnek valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra, hogy
mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt. Halálozás (az ENSZ ajánlásának megfelelően):
az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor (az életműködésnek
a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül).
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Ezt követően a megyére jellemző egyéb társadalmi adatok kerültek elemzésre, úgymint a
munkanélküliségi ráta, foglalkoztatottság, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó és bruttó
átlagkeresete, melyeket országos és más megyék adataival összehasonlításban vizsgáltunk meg.
A helyi és az országos statisztikai adatokat alapul véve készítettünk el a számításainkat, az adatok forrása
elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Magyar Államkincstár (MÁK), a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), és az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerből
származó (TEIR) adatgyűjtések voltak. A közölt adatok területi csoportosítása az adott év január 1-jei
közigazgatási beosztása szerint történt. A százalék-és viszonyszámok számítása kerekítés nélküli
adatokból történt, hosszú idősoros adatok alapján. A népességre vetített mutatókat lakónépességi adatok
alapján számítottuk.

2. Eredmények
Jelenleg Hajdú-Bihar megye a második legnépesebb megyéje az Észak-Alföldi régiónak, népességi
indexét és népsűrűségét tekintve is második az Észak-Alföldi régiót adó három megye közül. A megye
lakónépessége a legfrissebb adatok szerint 2019. január 1-jén 528 ezer fő volt, 0,5%-kal kevesebb, mint
egy évvel korábban. Magyarország lakónépességéhez viszonyítva, az ország lakosságának 5,4%-a él itt.
Az elmúlt közel 150 évben a megye lakónak száma jelentősen megváltozott, az 1870-es évekhez képest
majdnem megduplázódott. A népsűrűség már árnyaltabb képet mutat, de a 2001-es év végére az is
majdnem kétszeresére emelkedett. A rendszerváltás követően, ha csak az elmúlt harminc év távlatából
vizsgáljuk meg a megye lakosainak számát, akkor megállapíthatjuk, hogy a lakók száma csak kis
mértékben változott. A legnagyobb lélekszáma a megyének 2001-ben (közel 553 ezer fő) és 1980-ban
(551 ezer fő) volt, azóta folyamatos csökkenés tapasztalható, hasonló tendenciát mutat a népsűrűség is.
A megyeszékhely lakosainak száma az elmúlt 30 évben alig változtak, hiszen 1990-ben 212 ezer fő volt,
2001-ben 211 ezer fő volt, és az utolsó KSH népszámlálási adatokat alapul véve 2011-ben 211 320 fő
volt.
1. táblázat: Hajdú-Bihar megye népesség számának alakulása és népsűrűsége (1870-2018) Table 1: Population and population density of Hajdú-Bihar County (1870-2018)
Év
Népesség (fő)
Népsűrűség (fő/km2)
281 350
45,3
1870
289 311
46,6
1880
322 286
51,9
1890
364 908
58,8
1900
406 290
65,4
1910
426 465
68,7
1920
467 257
75,2
1930
496 009
79,9
1941
498 271
80,2
1949
522 787
84,2
1960
531 508
85,6
1970
551 448
88,8
1980
548 728
88,4
1990
552 998
89,0
2001
546 721
88,0
2011
527 989
85,0
2018
Forrás: saját szerkesztés a KSH adott évi népszámlálási kötetei alapján, 2019
A népességszám változását befolyásoló tényezők: az élveszületések és a halálozások egyenlegeként
kialakuló természetes szaporodás vagy fogyás, és a nemzetközi és belföldi migrációs folyamatok
egyenlege. A tényleges szaporodást befolyásoló két tényező közül a természetes népesedési
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folyamatokat tekintve természetes fogyás, míg a vándorlási különbözet tekintetében évenként változó
eredmény tapasztalható (2. táblázat).
A 2. táblázat adatait mélyebben elemezve megállapíthatjuk, hogy 2001 óta pozitív változás a népesség
alakulásában nem volt, fokozatosan csökken Hajdú-Bihar megye lakosainak a száma. Az viszont nem
egyértelmű, hogy az egyes években a lakosság természetes fogyása, vagy a belföldi migráció járul
inkább hozzá a lélekszám csökkenéséhez. Vannak évek, amikor a természetes fogyás jelentősen
meghaladja a belföldi elvándorlás számait, míg 2011-es évtől napjainkig az a jellemzőbb, hogy a belföldi
migráció olyan mértékű, hogy a természetes fogyás számadatait is meghaladja (de 2008-ban és 2009ben is hasonló volt a helyzet). A nemzetközi vándorlási különbözet 2009-ben és 2011-ben volt a
legjelentősebb (ezek az adatok valószínűleg a globális gazdasági válság hatásaival és utóhatásaival
magyarázhatóak), és a különbség 2016-ban volt a legalacsonyabb.
2. táblázat: Hajdú-Bihar megye népmozgalmi eseményei (2001-2018)
Table 2: Population Change of Hajdú-Bihar County (2001-2018)
Hajdú-Bihar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
megye
Természetes
-871 -1 088 -996 -1 172 -1 055 -1 140 -1 102
szaporodás/fogyás -750
(fő)
Belföldi
-322
-239 -1 032 -514 -1 039 -1 323 -1 049 -1 634
vándorlási
különbözet (fő)
Nemzetközi
286
469
548
617
196
662
350
1 126
vándorlási
különbözet (fő)
Tényleges
-786
-641 -1 572 -893 -2 015 -1 716 -1 839 -1 610
szaporodás,
fogyás (fő)
Hajdú-Bihar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
megye
Természetes
-1 441 -1 366 -1 379 -1 224 -925 -1 132 -672 -1 074
szaporodás,
illetve fogyás (fő)
Belföldi
-1 260 -1 624 -1 994 -1 270 -2 027 -1 905 -2 098 -2 089
vándorlási
különbözet (fő)
Nemzetközi
1 077 1 353 1 273
649
713
743
195
1 228
vándorlási
különbözet (fő)
Tényleges
-1 624 -1 637 -2 100 -1 845 -2 239 -2 294 -2 575 -1 935
szaporodás,
fogyás (fő)
Forrás: saját készítés a KSH adatai alapján, 2019

2009
-1 127
-1 304
1 537
-894
2018
-1 408
-2 377
1 310
-2 475

Természetes fogyás jellemzi az ország minden megyéjét, viszont a KSH, 2018-as adatokat alapul véve
a többi megyével összehasonlításban megállapítható, hogy a hetedik helyet foglaljuk el a népességszám
csökkenés tekintetében, ezzel így erős középmezőnyben helyezkedik el Hajdú-Bihar megye.
A TEIR adatbázis alapján pedig (1. ábra) megállapítható, hogy a természetes fogyás (azaz az
élvszületések és a halálozások különbsége) nemcsak megyei probléma, hanem országosan a legnagyobb
a különbség. A regionális (kék vonal), és a megyei (zöld vonal) adatok teljesen összhangban mozognak
az országos tendenciával (narancssárga vonal), csak kisebb mértékben változnak. A Debrecenre
vonatkozó értékek (sárga oszlop), és a járási adatok (lila vonal) egymással összhangban, viszont az
országos, regionális, és megyei tendenciáktól eltérően változnak. A Debrecenre vonatkozó 2008-as adat
megegyezik az Észak-Alföldi régió adatával, és meghaladta a megyei adatokat. Majd 2009-re jelentős
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Ezer lakos

csökkenés következett be az ezer lakosra jutó természetes fogyásban, amely azóta már emelkedett, de
azóta sem érte el a régiós szintet, és a megyeit is csak 2016-ban közelítette meg. A Debreceni járás,
Debrecen és Hajdúsámson együttesen, kizárólag ez a két város tartozik hozzá, községek közül egyetlen
sem. A Debreceni járás adatai azért kedvezőbbek, mert Hajdúsámson pozitív természetes szaporodása
(mint a Debreceni járásba tartozó település) kedvezően hat a mutató alakulására, ezért tartjuk
indokoltnak az 1. ábrán a járási adatokat is bemutatni. Hasonló a helyzet a Központi Statisztikai Hivatal
által lehatárolt Debreceni nagyvárosi település-együttes többi településén, ahol a természetes népesedési
folyamatok vonatkozásában kiegyenlítettek a viszonyok (minimális fogyás tapasztalható), ugyanakkor
jelentős a vándorlási pozitívum.

1. ábra: Az élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve (2008-2017)
Figure 1: The difference between live births and deaths per thousand inhabitants
(2008-2017)
Forrás: TEIR adatai alapján, 2019
A megyék közötti elvándorlást szemlélteti a 2. ábra, melyen a megyék közötti vándorlási kapcsolatok
kerültek megjelenítésre, az egyes megyék közötti oda- és elvándorlások különbözetei alapján.
A 2. ábrán a pozitív vándorlási egyenlegű megyékhez az a három megye lett hozzárendelve, ahonnan a
legnagyobb vándorlási nyereségük származott, míg a negatív vándorlási egyenlegű megyék
mindegyikéhez három olyan megye tartozik, amelyekkel a népességcsere-folyamataik leginkább
veszteségesek voltak. A diagramon a nyíl iránya jelzi, hogy hová vándorolnak többen, a nyíl színe pedig
azt jelzi, hogy honnan vándorolnak el. A nyilak méretei a migrációs egyenlegek nagyságát tükrözik.
A 2. ábrán az is jól látható, hogy Hajdú-Bihar megyéből leginkább Budapest, Pest megye, Győr-MosonSopron megye és Komárom-Esztergom megye irányába történik. Összességében elmondható, hogy a
régiók közül Észak-Alföld népességmegtartó ereje volt a leggyengébb, a régióban 8750 fővel csökkent
a népességszám a belföldi migrációból eredően (KSH, 2017).
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2. ábra: A megyék közötti belföldi vándorlási különbözet
Figure 2: Domestic migration difference between counties
Forrás: KSH, 2017
A belföldi vándorlás vizsgálatához elengedhetetlen az egyes területek társadalmi és gazdasági
folyamatait is figyelembe venni. A KSH, 2017 adatai alapján az egy főre jutó GDP-t vizsgálva
megállapítható, hogy azokban a megyékben, ahol pozitív a vándorlási mérleg, ott az egy főre jutó GDPnek az emelkedése meghaladta az országos átlagot, míg ahol negatív a vándorlási mérleg, az egy főre
jutó GDP összege nem érte el az ország átlagos GDP szintjét. Egy adott megye munkaerő piaci helyzete
is hatással van a vándorlási folyamatokra. Az is megfigyelhető, hogy a vándorlási nyereséggel
rendelkező régiók munkanélküliségi rátája az országos átlag alatt maradt, míg a negatív vándorlási
mérleggel rendelkező régiók esetében az országos átlagnál magasabb volt a munkanélküliségi ráta, de
ezt a későbbiekben részletesebben kifejtjük.
A népesség lélekszámának elemzése után érdemes megvizsgálni a korcsoportok szerinti megoszlását
(3. ábra), amelyen igen jelentős változások figyelhetőek meg. Az ábrán a lakónépességet 0-14 éves
(gyermek), 15-64 éves, és 65 év feletti (nyugdíjas) korosztályra osztottuk fel, így ki lehet számolni az
úgynevezett öregedési rátát is.
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3. ábra: Hajdú-Bihar megye lakónépességének korcsoport szerinti összetétele (2001-2019)
Figure 3: Composition of the population of Hajdú-Bihar County by age group (2001-2019)
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2019

Fő

A társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként a népesség kormegoszlását legjobban leíró
öregedési ráta (az állandó népességből 100 fő 0-14 éves korú lakosra jutó 65 év felettiek száma)
jelentősen megemelkedett, azaz az időskorúak száma jóval meghaladta a 0-14 éves korosztály
nagyságát, de ez az 3. ábrán is jól megfigyelhető.
A 4. ábra az öregedési ráta alakulását mutatja Magyarországon, az Észak-Alföldi régióban, Hajdú-Bihar
megyében, a Debreceni járásban, és Debrecen városában. Az ábráról jól leolvasható, hogy 100 fő
fiatalkorúra jutó idősek (65 év felettiek) száma az elmúlt 10 évben emelkedett minden területi
dimenzióban.

4. ábra: Az öregedési ráta alakulása egyes területeken (2008-2017)
Figure 4: Changing of ageing rate in different areas (2008-2017)
Forrás: TEIR adatai alapján, 2019
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Az adatokat jelölő vonalak szinte párhuzamosak egymással, ami azt jelenti, hogy a regionális, megyei
és járási szint teljesen összhangban van az országos adatokkal. Debrecen város esetében figyelhető meg,
hogy az elöregedés folyamata még inkább jellemző (itt a legmagasabb a mutató értéke, azaz 100 fő
fiatalkorúra 185 fő 65 év feletti lakos jut), itt a 65 év felettiek aránya kissé magasabb a gyermekkorúak
terhére (KSH, 2014). A debreceni öregedési mutató értéke 2008-ban még nem érte el az országos szintet,
majd egyre jobban közelítve, 2011-től már meghaladta azt, és ez a növekvő tendencia azóta is tart. A
legalacsonyabb a regionális adat, amely messze elmarad a térség adatától. Ez azt jelenti, hogy a régióban
lévő települések között található olyan, ahol a fiatalok száma kedvezően befolyásolja a mutató
alakulását.
A népesség nemek közötti megoszlását tekintve az elmúlt évtizedben alig történt jelentősebb változás,
kismértékben csökkent a férfiak aránya, és emelkedett a nőké. A megyei értékeket tekintve elmondható,
hogy a férfiak aránya néhány százalékkal alacsonyabb, mint a nőké, a lakosok 48%-a férfi, és 52%-a
nő, amely összhangban áll az országos adatokkal (Internet 3.).
A nemek vizsgálata után az iskolai végzettség és a korosztály kapcsolatát kívánjuk elemezni. Az
általános iskolától haladunk a középiskola/gimnáziumi oktatáson át egészen a felsőoktatásban
résztvevőkig. Azt kívánjuk bemutatni, hogy hogyan változott az elmúlt évtizedek alatt az iskolázottság
kérdése Hajdú-Bihar megye lakosai körében.
Az első iskolai végzettséggel kapcsolatos táblázatunkban (3. táblázat) azoknak az aránya látható, akik
legalább az általános iskola 8. osztályát elvégezték. Az adatok az 1970-es évektől álltak igazán
rendelkezésre, így ezektől az évektől kezdve be lehet mutatni, hogy az adott iskolai végzettséggel az
adott korosztályba hány fő tartozik. De nemcsak ezt tudjuk megmondani, hanem azt is, hogy ez a létszám
hány százalékot jelent a megfelelő korú népesség százalékában. A 3. táblázatban 1970-től egészen a
2011-es népszámlálás adataival bezárólag ezt kívántuk bemutatni.
3. táblázat: A népesség iskolai végzettség és korcsoport szerinti megoszlása Hajdú-Bihar
megyében (általános iskola)
Table 3: Population by educational qualification and age group in Hajdú-Bihar County (primary
school)
Korcsoport, évek
1970
1980
1990
2001
2011
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Legalább általános iskola 8. évfolyam (a megfelelő korú népesség százalékában)
15–19 év
89,2
93,1
93,9
93,1
95,8
20–24 év
88,2
94,9
96,7
97,6
98,3
25–29 év
72,0
94,8
96,4
97,4
98,2
30–34 év
56,8
91,2
96,0
97,3
98,1
35–39 év
43,2
80,0
95,8
97,1
98,1
40–44 év
36,5
66,7
93,1
96,5
97,9
45–49 év
26,1
51,7
84,0
96,7
97,8
50–54 év
24,0
39,9
70,6
95,2
97,2
55–59 év
15,2
27,4
53,1
88,8
97,3
60–64 év
11,2
24,5
39,1
77,6
96,4
65–69 év
10,8
15,5
27,1
59,9
91,7
70–74 év
9,9
11,8
25,3
49,5
83,1
75 év feletti
8,9
10,7
15,4
31,7
58,4
Összesen
45,0
61,7
74,7
86,3
93,4
Forrás: saját számítás a KSH adatai alapján, 2019
A 3. táblázat adataiból egyértelműen látható, hogy az évek előrehaladtával a népességen belüli
iskolázottsági szint jelentősen növekedett Hajdú-Bihar megyében, de ugyanez a tendencia zajlott le
országosan is. Például a 15-19 éves korosztály esetében megfigyelhető, hogy az 1970-es években a
megyei népesség 89,2%-a végezte el az általános iskola 8 osztályát, ami egész magas arány azt
figyelembe véve, hogy a két világháború között gyakran csak 1-2-3 elemi osztályt végeztek el a fiatalok,
ezzel be is fejezték tanulmányaikat, majd pedig munkába álltak. 2011-re a megyei népesség ezen
korosztályának aránya viszont már közel 96%. A legszembetűnőbb talán a változás az 55-59 éves és a

34

Régiókutatás Szemle 2020. V. évf. 1. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/3
60-64 éves korosztály esetében, mivel 1970-ben még csak a megyei lakosság 11-15%-nak „volt meg a
8 osztálya”, ez az arány a népességben belül évtizedről évtizedre egyre nagyobb mértékben növekedett
(majdnem megduplázódott évtizedenként), és 2011-re már 98%-os értéket közelíti a Hajdú-Bihar
megyei lakosok között. Az Összesen sort vizsgálva pedig látható, hogy míg a 70-es években átlagosan
a lakosok 45%-a végezte el a nyolc elemi osztályt, ez már 2011-re átlagosan több, mint a duplája, 93,4%ra emelkedett.
A második táblázatunk, mely szintén az iskolai végzettséggel foglalkozik Hajdú-Bihar megyében az a
4. táblázat. Az előző táblázathoz hasonlóan itt is a megfelelő korú népesség százalékában kerülnek az
adatok bemutatásra, de már a középfokú tanulmányok elvégezésével, befejezésével foglalkozik. Itt is
megfigyelhető az a trend, hogy az 1970-es években az érettségizettek aránya a 18-19 évesek között még
csak 22,5% volt, de a 20-24 évesek között is valamivel több, mint 29% ez az arány. A többi korosztály
esetében ettől csak kevesebb százalékos részesedést találunk, hiszen ha még az általános iskolát sem
fejezték be, akkor gyakorlatilag lehetetlen, hogy érettségi vizsgával rendelkeztek volna. Ezt a néhány
százalékot az orvosok, a tanítók, a bírók, és a magasabb tisztségviselők alkották. Korosztályonként
megfigyelhető, hogy a megyei lakónépességen belül évtizedenként növekedett az érettségivel
rendelkezők aránya, de még 2001-ben is az érettségi korú fiatalok (18-24 éves kor közöttiek) 40-50%-a
rendelkezett csak érettségi bizonyítvánnyal. 2011-re már jelentősen javult a helyzet, mert ugyanebben a
korosztályban már a fiatalok 45-70%-a érettségizett. Ha az összesített adatokat vizsgáljuk, akkor az
1970-es évek szintjéhez viszonyítva Hajdú-Bihar megyében az érettségivel rendelkező lakosok aránya
több, mint háromszorosára emelkedett, amelynek egyik oka az lehet, hogy a korábbi politikai
berendezkedés nem szorgalmazta a diákok továbbtanulását, hanem inkább a szakmai ismeretek
megszerzését részesítette előnyben, de a politikai helyzet megváltozásával előtérbe került a
továbbtanulás lehetősége. A korábbi évtizedekben még nem tulajdonítottak ekkora jelentőséget az
érettséginek, mert a boldoguláshoz elegendő volt a szakma ismerete (szakmunkásvizsga megléte), így a
lakosok többsége (főleg az 50 év felettiek) szakmunkás vizsgával rendelkeznek. Ezt támasztják alá az
adatok is, mert az 50 év felettiek között kevesebb, mint 40% az érettségizettek aránya. Egy ideje már
megváltozott a közvélekedés is, hiszen ma már szinte elvárás egy érettségi bizonyítvány, és gyakran
előfeltétele is egy adott munkakör betöltésének. De nem ennyire egyértelmű a magyarázat, a további
okok lehetnek, hogy bizonyos csoportok nem folytatják tovább tanulmányaikat az általános iskola
befejezése után, illetve időközben lemorzsolódnak a középiskolai rendszerből.
4. táblázat: A népesség iskolai végzettség és korcsoport szerinti megoszlása Hajdú-Bihar
megyében (középiskola/gimnázium)
Table 4: Population by educational qualification and age group in Hajdú-Bihar County (high school)
Korcsoport, évek
1970
1980
1990
2001
2011
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Legalább érettségi (a megfelelő korú népesség százalékában)
18–19 év
22,5
29,4
30,2
38,8
45,7
20–24 év
29,3
32,3
39,6
50,4
70,2
25–29 év
21,3
31,3
36,7
40,9
65,6
30–34 év
17,5
32,3
32,9
40,6
56,6
35–39 év
13,8
25,4
34,1
39,4
47,9
40–44 év
12,1
19,8
34,3
36,1
45,6
45–49 év
8,8
15,4
26,4
35,9
43,5
50–54 év
8,7
13,5
20,1
37,0
39,5
55–59 év
5,2
9,7
15,6
30,7
38,1
60–64 év
3,6
9,1
13,0
23,5
39,1
65–69 év
3,9
5,5
9,5
17,9
33,7
70–74 év
3,6
3,9
9,7
15,7
26,4
75 év feletti
3,2
4,0
5,2
10,9
18,4
Összesen
13,1
19,8
25,7
34,0
44,9
Forrás: saját számítás a KSH adatai alapján, 2019
Az 5. táblázat a felsőoktatásban lévők arányát mutatja be Hajdú-Bihar megyében 1970 és 2011 között.
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5. táblázat: A népesség iskolai végzettség és korcsoport szerinti megoszlása Hajdú-Bihar
megyében (felsőoktatás)
Table 5: Population by educational qualification and age group in Hajdú-Bihar County (higher
education)
Korcsoport, évek
1970
1980
1990
2001
2011
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Egyetem, főiskola oklevél (a megfelelő korú népesség százalékában)
25–29 év
6,7
8,8
12,2
13,2
29,0
30–34 év
4,8
9,3
11,5
13,8
25,9
35–39 év
5,0
8,5
11,6
13,8
19,9
40–44 év
4,0
6,0
11,9
12,5
17,3
45–49 év
2,6
5,6
10,4
12,2
16,6
50–54 év
3,0
4,6
7,7
11,9
14,3
55–59 év
2,0
2,9
6,7
11,2
13,4
60–64 év
1,6
2,9
5,6
7,8
13,0
65–69 év
1,6
1,9
3,8
6,6
12,9
70–74 év
1,3
1,5
4,3
5,6
9,7
75 év feletti
1,2
1,2
2,5
3,7
7,4
Összesen
3,4
5,5
8,7
10,8
16,7
Forrás: saját számítás a KSH adatai alapján, 2019
Ha az összesített adatokat vizsgáljuk meg elsőként a táblázatban, akkor jól látható, hogy az 1970-es
évekhez képest 2011-re megötszöröződött a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya, mert 3,4%-ról
16,7%-ra emelkedett a megye lakónépességén belül. az arányuk. Az nem meglepő, hogy az 1970-es és
1980-as években alacsony volt még a fiatalabb korosztály körében is a felsőfokú képesítéssel
rendelkezők aránya (bőven 10% alatti a megye lakosságából), de az 1990-es évek adatai összehasonlítva
a 2001-es adatokkal sem mutatnak jelentős növekedést (maximum 2%). Ellenben a 2001-es adatok a
2011-es adatokhoz viszonyítva, a 35 év alattiak körében már duplázódást mutatnak, megnőtt a
„népszerűsége” a diplomának. Ez a folyamat azóta is tart, és talán mondhatjuk azt is, hogy még nagyobb
teret nyert, hiszen a felsőoktatásba beiskolázottak száma évről évre növekszik. Érdekességként
említhető az is, hogy a legnagyobb növekedés a 60 év felettiek esetében tapasztalható, hiszen 1970-ben
még 60-69 éves korúak 1,6%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, ez az arány 2011-ben már 13%
volt, ami nyolcszoros növekedést jelent. Ennek egyik oka az lehet, hogy a felsőoktatásban
megszerezhető tudás felértékelődött, és megnövekedett az igény a diploma iránt mind a munkáltatók,
mind a hallgatók, azaz a jövőbeli munkavállalók részéről.
Hajdú-Bihar megye esetében, ha megvizsgáljuk a 2000 és 2018 közötti időszak munkanélküliségi rátáját
(5. ábra), akkor jól látható, hogy a megye munkanélküliségi rátája a vizsgált időszak minden évében
meghaladta az országos átlagot. Egyetlen kivétel van, a 2004-es év, amikor néhány százalékkal
alacsonyabb volt a megye munkanélküliségi rátája az országos átlagnál. Ezt követően (2005 után)
viszont megfigyelhető az 5. ábra adatai alapján, hogy a megyei ráta 1-1,5%-al, de esetenként 4,5-5%-al
is magasabb, mint az országos átlag (2014 és 2015-ös évben), ami az itt élők számára kedvezőtlen.
Az ábrára rápillantva azt is megállapíthatjuk, hogy a megyei munkanélküliségi adatok letükrözik az
országos adatot, követik annak minden hullámzását. Ha csak a megyei munkanélküliségi rátát
vizsgáljuk, azt kell mondanunk, hogy a vizsgált időszakban soha nem volt ilyen alacsony (5,6%), mint
2018-ban, és az országos átlaghoz képest is kevesebb, mint 2% az eltérés. Egyedül a 2004-es adat (5,7%)
közelíti meg ez az értéket. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években az országos csökkenéssel
párhuzamosan a megyei munkaerő-piaci folyamatok még inkább lehetővé tették a munkanélküliségi ráta
csökkenését, és ehhez hozzájárultak a multinacionális cégek munkahely-teremtési tevékenységei is.
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5. ábra: A munkanélküliség ráta alakulás az Észak-alföldi régió megyéiben összehasonlítva az
országos átlaggal (2000-2018)
Figure 5: Unemployment rate in the counties of the Northern Great Plain region compared to the
national average (2000-2018)
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Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2019
Az Észak-alföldi régió másik két megyéjével összehasonlítva megállapítható, hogy Jász-NagykunSzolnok megye adatai több évben is kismértékben, de alacsonyabbak a Hajdú-Bihar megyei adatoknál,
míg Szabolcs-Szatmár-Bereg munkanélküliségi rátája minden esetben magasabbak. A KSH legfrissebb
területi adatai szerint a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességen belül 10 megyében és
a fővárosban mérséklődött, 9 megyében pedig emelkedett. A növekedés Heves és Békés megyékben
következett be. A többi megyével összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a legfrissebb KSH, 2019
területi adatok szerint az elmúlt évben a munkanélküliségi ráta országosan 3,3% volt, a legalacsonyabb
Győr-Moson-Sopron megyében (0,8%), és a legmagasabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt
(8,4%), a Hajdú-Bihar megyei munkanélküliségi ráta 5,1% volt, ami a negyedik legmagasabb érték.
A 6. ábrán a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete látható 2000 és 2018
között ábrázolva Hajdú-Bihar megyében, összehasonlításképpen ábrázolásra került Budapest, és az
országos átlag is. Az ábra alapján megállapíthatjuk, hogy Hajdú-Bihar megye adatai Budapesttel
összehasonlítva, az évek előrehaladtával egyre nagyobb a különbséget mutat, a nettó átlagkereset
tekintetében. A vizsgált időszak utolsó évében több, mint 105 ezer forintos különbség van a Hajdú-Bihar
megyei és a budapesti átlagkereset között, ami igen jelentős. Többek között ez is egy magyarázata annak,
hogy miért vándorolnak el a megyéből leginkább Budapestre illetve Pest megyébe. Az országos átlag
2018-ban 239 ezer forint volt, a megyei átlagkereset még ettől is jelentősen elmarad. Ha a vizsgált
időszak utolsó 10 évét nézzük, akkor Budapesten és országosan is megfigyelhető, hogy a bérek
megduplázódtak (145 ezer forintról 299 ezer forintra illetve 119 ezer forintról 239 ezer forintra
emelkedtek), és Hajdú-Biharban is 1,8-szeresére növekedtek (106 ezer forintról 194 ezer forintra).
Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy hosszú távon a megyében élők nettó
átlagkeresetének változása kismértékben elmarad az országos és a budapesti keresetek emelkedésétől,
ezt a tendenciát folytatva kevés az esély arra, hogy jelentős változás legyen a térségben élők bérének
emelkedésére.
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6. ábra: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete (2000-2018)
Figure 6: Average monthly net earnings of full-time employees (2000-2018)
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján, 2019
A havi nettó átlagkeresetet Hajdú-Bihar megyében gazdasági áganként vizsgálva megállapítható, hogy
a „Villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás” szektorban a legmagasabbak a bérek, átlagosan
330 ezer forint, amely 278 ezer forint a fizikai dolgozók esetében, és 374 ezer forint a szellemi dolgozók
esetében, ami nem olyan nagymértékű különbség. A második legmagasabb az átlagkereset a „Pénzügyi,
biztosítási tevékenység”-et végzők körében, átlagosan 299 ezer forint, de itt már jelentős különbség
mutatkozik a fizikai (130 ezer forint) és a szellemi (308 ezer forint) dolgozók bére között. A harmadik
legjövedelmezőbb gazdasági ág az „Információ és kommunikáció”, átlagosan 243 ezer forintos nettó
havi jövedelemmel, ahol a fizikai foglalkozásúak 162 ezer forintot, míg a szellemi foglalkozásúak 250
forintot keresnek havonta. A megyében a legnagyobb létszámmal rendelkező ágazatok a
„Feldolgozóipar”, ahol több, mint 25 ezren dolgoznak (ebből 18 ezer fő fizikai dolgozó) és az „Oktatás”,
ahol 21 ezer fő dolgozik (ebből 18 ezer fő szellemi foglalkoztatott) (NAV és MÁK, 2019)1.

3. Következtetések, javaslatok
A tanulmány célja az volt, hogy áttekintést nyújtson Hajdú-Bihar megye társadalmi helyzetének
alakulásáról. A kutatásunk során megvizsgált adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy HajdúBihar megye a második legnagyobb lélekszámú megye az Észak-Alföldi régióban, az elmúlt harminc
évben a lakosok száma kis mértékben változott, 2001 óta (ekkor volt a legnagyobb létszám a megyében
553 ezer fővel) folyamatos csökkenés tapasztalható, hasonló tendenciát mutat a népsűrűség is. A megye
lakónépességében a tényleges szaporodást befolyásoló tényezők vizsgálata alapján azt mondhatjuk,
hogy a természetes népesedési folyamatokat tekintve természetes fogyás tapasztalható, a többi megyével
összehasonlításban a hetedik helyet foglaljuk el a népesség csökkenést tekintve.
Az elöregedési ráta vizsgálatából azt a megállapítást tehetjük, hogy értéke az elmúlt 10 évben emelkedett
minden területi dimenzióban (országos, regionális, megyei, járási, megyeszékhely szintjén), különösen
igaz ez Debrecen városára, ahol 100 fő fiatalkorúra (0-14 éves korosztály) 185 fő 65 év feletti lakos jut,
ez magasabb az országos átlagnál is.
A nemek arányát tekintve a Hajdú-Bihar megyei lakosok között arra a következtetésre jutottunk, hogy
kismértékben, de nagyobb arányt képviselnek a nők (52%) az arányuk a populációból, mely
összhangban van az országos adatokkal.
1

Az adatok a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól átvett ún. járulékbevallásokból, valamint a Magyar Államkincstár adminisztratív
nyilvántartásából átvett adatokból származnak. A havi kereset és létszámstatisztika során használt vonatkozási kör
meghatározása a szervezetek adott havi tényleges létszáma alapján történik.
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Az iskolai végzettség és az életkor összefüggéseit általános iskolára, középiskolára, és felsőoktatásra
külön-külön elemeztük. Összességében arra jutottunk, hogy az évek előrehaladtával a népességen belüli
iskolázottsági szint jelentősen növekedett Hajdú-Bihar megyében. Míg az 1970-es években átlagosan a
lakosok 45%-a végezte el az általános iskolát, ez már 2011-re átlagosan több, mint a duplája, 93,4%-ra
emelkedett. A megyei lakónépességen belül évtizedenként növekedett az érettségivel rendelkezők
aránya is, 2011-re már a fiatalok 45-70%-a érettségizett. Ha az összesített adatokat vizsgáljuk, akkor az
1970-es évek szintjéhez viszonyítva Hajdú-Bihar megyében az érettségivel rendelkező lakosok aránya
több, mint háromszorosára emelkedett. A felsőoktatásban is hasonló tendencia zajlott le, de még
nagyobb mértékben, hiszen az 1970-es évekhez képest 2011-re megötszöröződött a felsőfokú
képesítéssel rendelkezők aránya.
A munkanélküliségi ráta vizsgálatakor arra jutottunk, hogy a Hajdú-Bihar megyei érték a 2000-es évtől
kezdve (egyetlen kivétellel) minden évben meghaladta az országos átlagot, a többi megyével
összehasonlítva pedig azt mondhatjuk, hogy még mindig jelentős a lemaradásunk, mert a legfrissebb
adatok szerint is a negyedik legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkezünk.
A nettó átlagkereset volt a vizsgálatunk utolsó mutatója, melynek Hajdú-Bihar megyei értékei a
budapestivel összehasonlítva - az évek előrehaladtával - egyre nagyobb a különbséget mutat (jelenleg
több, mint 105 ezer forint az eltérés).

Összefoglalás
Jelen tanulmányban igyekeztünk a legfontosabb társadalmi mutatókat kiválasztani, és elemezni,
magyarázni, összehasonlítani országos, budapesti, vagy más megyékkel. A társadalmi mutatók
elemzésekor először a népesség számát vizsgáltuk meg 1870-es évektől napjainkig. Az elemzést HajdúBihar megye népmozgalmi eseményeivel folytattuk, ahol bemutattuk, hogy a természetes szaporodás
illetve fogyás, és a belföldi és nemzetközi migrációs folyamatok hogyan alakítják a megye lakóinak
számát. A későbbiekben részleteztük, hogyan alakul a természetes fogyás illetve szaporodás (az élve
születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve) magyarországi, Észak-Alföldi régiós,
Hajdú-Bihar megyei, Debreceni járási és Debrecen város esetében, és bemutatásra kerültek a belföldi
migráció célpontjai is. Majd a megye lakónépességének nemek és korcsoport szerinti összetételét, majd
az öregedési ráta alakulását mutattuk be magyarországi, Észak-Alföldi régiós, Hajdú-Bihar megyei,
Debreceni járási és Debrecen város viszonylatában. Ezt követően megvizsgáltuk a népesség iskolai
végzettség és korcsoport szerinti megoszlását az általános iskolai, középfokú- és a felsőoktatásban,
Hajdú-Bihar megyében a népszámlálási adatok alapján. A kutatás céljai között szerepeltek a
foglalkoztatási adatok bemutatása is, így elemeztük a munkanélküliségi rátát a megyében - országos
adatokkal és a szomszédos megyékkel összehasonlítva. Végezetül a teljes munkaidőben alkalmazásban
állók havi nettó átlagkeresetét vettük górcső alá, és megvizsgáltuk hosszú távú alakulását országos,
megyei összehasonlításban is.
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Új normák a közigazgatásban? Elektronikus kapcsolattartástól az
elektronikus közigazgatásig
New standards in public administration? From the electronic
communication to the electronic public administration
SZALÓKI I.1
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Tanszék: Közigazgatási Jogi
Tanszék, drszaloki.istvan@gmail.com
Absztrakt
A PHD kutatásom célja, hogy egy átfogó képet adjak a magyar elektronikus közigazgatás jogi szabályozásáról,
helyzetéről megoldásairól a nemzetközi jogi szabályozás „feltárásával” a 21. században. Különös figyelmet
kívánok fordítani az e-közigazgatás által generált változásokra úgy, mint például az eljárásjogi szakban lévő
szereplők szerepének, jogainak és kötelezettségeinek változásaira, átalakulására. Kérdésként merül fel, hogy
amikor elektronikus eljárásról beszélünk, akkor csak egy kapcsolattartási módot, eljárási jellemzőt emelünk ki,
vagy egy külön eljárási típusról értekezhetünk. Jelen tanulmány keretében szeretném megismertetni kutatásom
kezdetén feltárt hipotéziseimet és vizsgálati szempontokat, és az elektronikus közigazgatás fontosabb fogalmait,
melyek jelentős mértékben meghatározzák kutatásom előrehaladásának menetét, irányait. Jelen tanulmányban
elsősorban hipotéziseimet teszem fel, vizsgálati szempontokat fogalmazok meg, továbbá a magyar jogszabályi
környezetben az elektronikus közigazgatás alapvető fogalmait vizsgálom úgy, mint alapelvek, az elektronikus
közigazgatás szereplői és technikai fogalmak.
Kulcsszavak: elektronikus közigazgatás, Eüsztv., e-ügyintézés, SZEÜSZ, közigazgatási eljárás
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Abstract
The aim of my PHD research is to give a comprehensive picture of about the Hungarian electronic public
administration’s legal regulation and its solutions by "exploring" the international legal regulation in the century
of 21. I would like to pay particular attention to the changes generated by eGovernment, such as for example: the
changes and development in the persons’ role, rights and obligations. The question arises that when we speak of
electronic procedure, we only emphasize one type of communication, a procedural feature, or a separate type of
procedure. In the context of this essay, I would like to introduce my hypotheses and research aspects that have
been discovered at the beginning of my research, and the more important concepts of the electronic public
administration, which significantly determine the course and directions of my research progress. In this research
first of all, I prepare my hipotesis, draft my researching aspects, furthermore at the hungarian law environment I
analyse the electronic public administration’s concepts, such as basic principles, the electronic public
administration’s persons and technical concepts.
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Bevezetés
Doktoranduszi kutatásom témájául az elektronikus közigazgatás jogelméleti és joggyakorlati jelenének
és jövőjének bemutatására vállalkoztam a XXI. században, lokálisan behatárolva elsősorban a magyar
közigazgatásban. Szakágazati szinten kiemelt figyelmet szánok az elektronikus adó- és vámigazgatási
eljárások témájára. Jelen tanulmányban elsősorban a kutatásom jogdogmatikai alapjaival (fontosabb
fogalom meghatározásokkal) kívánok foglalkozni kezdeti hipotéziseimen, vizsgálati szempontjaimon
keresztül, továbbá meg kívánom határozni az elektronikus közigazgatás alapvető fogalmait az Eüsztv.
rendelkezéseinek elemzésével.
Jelen esszének nem célja, hogy választ adjon a kezdeti kutatás feltett, vagy még fel nem tett valamennyi
kérdésére, mert ez a kutatásom jelenlegi szakaszában lehetetlen feladat. Az esszé célja, hogy
megfogalmazza azokat a kezdeti kérdéseket, hipotéziseket, amelyek a teljes kutatásomat átívelik,
változnak, formálódnak, beigazolódnak, vagy megcáfolódnak. Összefoglalva az esszé célja kérdések,
hipotézisek feltevése, vizsgálati szempontok meghatározása és az elektronikus közigazgatás
szempontjából releváns alapelvek, fogalmak, technikai fogalmak vizsgálata, vizsgálatának
megalapozása elsősorban jogi, másodsorban technikai, elsősorban jogelméleti, másodsorban
joggyakorlati szempontból. Fontos egyfajta rövid jogtörténeti, pontosabban jogintézmény-történeti
áttekintéssel kezdenünk. Mivel a közigazgatási eljárásjog a maga nemében egy páratlan, Hans Kelsen
szemszögéből

tekintve

tiszta

jogtudományi

részterület

megfosztva

minden

felesleges

társadalomtudományi jellemzőtől és néha magától a szabályozás alanyától is (belső technikai,
szervezetműködéssel kapcsolatos utasítások), mégis megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben
„követőinek” száma, ezért fontos, hogy egy jogintézményi alappal szolgáljak azon személyek számára
is, akik nem töltik mindennapjaikat a közigazgatás „berkeit” kutatva.
A Ket 28/A. §-a2 értelmében a jogszabály elsősorban egy kapcsolattartási módról, míg a Ket. 160. §-a3
a tényleges elektronikus ügyintézés, azaz elektronikus eljárás biztosításáról egyfajta lehetőségként
rendelkezett, amennyiben ez az adott cselekmény vonatkozásában értelmezhető. Kezdetben – az Eüsztv.4
hatálybalépése előtt – a hatóságok (elektronikus ügyintézést biztosító szervek) által ügyfelek számára
garantált elektronikus szolgáltatások köre szűk volt, és nem volt biztosítva az a megfelelő jogszabályi
2

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 28/A. § (1) „A
hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus
úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart
kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.”
3
Ket. 160. § „Az eljárás minden szereplője a törvényben meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles az eljárási cselekményeit – így
különösen nyilatkozatát, döntését – elektronikusan teljesíteni, ha az az adott eljárási cselekmény vonatkozásában értelmezhető.”
4
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)
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háttér, amely alapján a hatóságok el tudták volna kezdeni eljárásaik elektronikus színtérre történő
átültetését. Számtalan olyan szakágazati, az elektronikus ügyintézés szempontjából szakmai és technikai
jogszabályi rendelkezés hiányzott, amely alapján az elektronikus ügyintézés útja „valós” alternatívát
jelenthetett volna a hatóságok számára.
Tényleges jogi szabályozást a 2016. január 1-jétől hatályba lépett Eüsztv. biztosított mind a hatóságok,
mind az ügyfelek számára. Az Eüsztv. megerősítette a Ket. által felállított jogalkotói hozzáállást az
elektronikus ügyintézés alkalmazása/alkalmazhatósága vonatkozásában ugyanis – véleményem szerint
– az Eüsztv. alkalmazása során a jogalkotó már alapvető feltételnek tekintette az elektronikus
ügyintézés/eljárás biztosítását a hatóságok (későbbi hivatkozások során: elektronikus ügyintézés
biztosítására kötelezett állami szervek) részéről, míg az ügyfelek részéről ezek igénybevételét. (a.
hipotézis) Az Eüsztv. az elektronikus ügyintézés során kizárólag egy részelemnek tekinti az
elektronikus kapcsolattartást, ám ez előfeltétele a teljes eljárás elektronikus lefolytathatóságának. Az
elektronikus közigazgatás többletkötelezettséget vár el mind a hatóságoktól, mind pedig az
ügyfelektől, tehát:


kezdetben adminisztratív tehernövekedéssel jár (pl.: ügyfélkapu regisztráció személyes
ügyintézés útján, kötelező elektronikus tárhely használat), valamint az elektronikus eljárások
és szolgáltatások igénybevétele is többlet terhet, vagy



bizonyos szolgáltatások kötelező igénybevételét írja elő, mint az ügyfelek/hatóságok számára
(pl.: KAÜ azonosítási szolgáltatás alkalmazása, cégkapu nyitás kötelezettsége a gazdálkodó
szervezetek számára).

További példaként megemlíthető, hogy az Eüsztv. például az együttműködő szervek között
kapcsolattartás vonatkozásában kötelezettségként rendelkezik az elektronikus kapcsolattartásról, a
jogszabály egyes ügyfelek szempontjából kötelezettségként rendelkezik az elektronikus ügyintézésről
(nem lehetőségként). Ezt a hozzáállást „ültette” át a jogalkotó egyre több ágazati jogszabályba is, pl.:
építésügy, adóigazgatás, vámigazgatás… stb.

1. Elektronikus ügyintézés kapcsolatos anticipációk
Az elektronikus közigazgatás, vagy e-ügyintézés kezdeti másodlagos szerepéhez képest 2016. január
01-jétől – megerősítve a Ket.-ben „gyökerező” elektronikus közigazgatás alapjait – folyamatosan egy
erősödő és egyenragú opcióként jelentkezik az elektronikus szolgáltatások terjedésével, és a klasszikus
„papír alapú” közigazgatási és egyéb eljárások „igazi” konkurenseként jelentkezik. Természetesen az eügyintézési lehetőség bizonyos kötöttségekkel, és ezen kötöttségekért/kötelezettségekért járó
előnyökkel is jár egyszerre mind az ügyfelek, mind a hatóságok számára. Ha összegezni szeretnénk és
le kívánjuk egyszerűsíteni valamennyi kutatási szempontomat (lsd. részletesebben III. fejezet) az
elektronikus ügyintézés vonatkozásában, hogy az valamennyi laikus számára érhetővé váljon, akkor a
kutatásom alapvető kérdése/vizsgálati szempontja:
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„Milyen kötöttségeket követel meg az elektronikus ügyintézés alternatívája az eljárás résztvevőitől, és
ezen kötelezettségek teljesítése kellő „hasznot” biztosít-e az eljárás valamennyi résztvevője számára,
szemben a klasszikus („papíros”) közigazgatási eljárásokkal?”
Ezen alapvető kérdés igazolása érdekében kutatásom kezdetén az alábbi alapvető hipotéziseket kívánom
felállítani, melyek igazolására, vagy megcáfolásra (későbbi tanulmányaim során, nem jelen alapozó
tanulmányban) törekszem:


(b. hipotézis) Az elektronikus út egyik hátránya, hogy a közvetett kommunikáció eredményeként az
ügyfél személyének azonosítása5 (pl.: KAÜ67):

o

(b/1.) az elektronikus eljárások effektíve gyors lefolyása és közvetettsége miatt fontos alappillérévé
vált az elektronikus közigazgatásnak és

o

(b/2.) új közigazgatási szolgáltatások alkalmazását tették kötelezővé az ügyfelek számára az eljárási
jogosultságuk és eljárásbeli pozícióik tisztázása érdekében,

o

(b/3) továbbá a szabályozás keretjellegére tekintettel olyan jogi garanciák értékelődtek át, mint
például a személyes adatok védelme, amelyet újra kellett értelmezni, mind a jogalkotónak, mind a
jogalkalmazónak, ezért az eljárások kezdetben akadoztak (pl.: RNY nyilatkozat, Cégkapu
jogosultság kezelés, elektronikus tárhely regisztráció…stb.).

Fontos megjegyezni, hogy a KAÜ8-s azonosítás kötelezettségét, valamennyi elektronikus eljárásban
résztvevő ügyféltől megkövetelik az együttműködő szervek, mert függetlenül attól, hogy a konkrét
ügyben az ügyfél nem természetes személy például: Kft-ként működik, de a jogi személy képviseletében,
vagy törvényes képviselőjeként „végsősoron” minden esetben egy önálló, vagy együttes képviselet
esetén legalább kettő természetes személy jár el. Ennek a természetes személynek az elektronikus
ügyintézés/szolgáltatások igénybevétele előtt be kell azonosítani magát és ezt a személyt az
Összerendelési Nyilvántartásnak is viszont kell azonosítania. Összegezve – a fentebb leírtakat – a KAÜs azonosítás technikai és szakmai előfeltétele a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(KEÜSZ) igénybevételének.


(c. hipotézis) Általánosan kijelenthető, hogy az elektronikus eljárások terjedésével párhuzamosan:

o

(c/1.) az eljárási jogok és kötelezettségek átalakultak,

o

(c/2.) klasszikus jogintézmények, eljárási elemek nyernek részben, vagy teljesen új értelmet úgy,
mint pl.: az eljárási határidők, a kézbesítettség tényének visszaigazolása, a hivatalos küldemény
kiküldésének elsődleges útja, a kézbesítési vélelem fogalma… stb.

5

Bővebben: Veszprémi B. (2019): A stratégiai-alkotástól az e-hitelesítésig vezető út. Kitekintés a magyar e-közigazgatás fontosabb
témaköreire, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2019., pp. 222-240.
6
Bővebben a KAÜ-ről: Központi Azonosítási Ügynök. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/kau.html, 2019.12.30.
7
e-SZIG bevezetésével kapcsolatban: Architecture for a European interoperable eID system within a smart card infrastructure, CEN
Workshop Agreement, CWA 15264-1, 2005. https://joinup.ec.europa.eu/solution/architecture-european-interoperable-eid-system-withinsmart-card-infrastructure, 2020.01.01.
8
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: E-ügyintézési rendelet) 69-71. §-ai
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o

(c/3.) szinte a közigazgatási eljárás valamennyi eleme átalakult/átalakulóban van, néhol
egyszerűsödött, informatikailag egyértelművé, de máshol szakmailag bonyolultabbá, kissé
„homályossá” vált.

A c/3. pontban foglaltak szempontjából kiemelendő az interoperabilitás9, mint az elektronikus
szolgáltatások, rendszerek és nyilvántartások között megvalósult, vagy megvalósuló informatikai és
szakmai követelmény, amely elsősorban informatikai követelményként jelentkezik, és az egyes
hivatalok közötti „kommunikáció”, informatikai átjárhatóságot hivatott megteremteni az elektronikus
eljárások/szolgáltatások és nem utolsó sorban szakmai kritériumok kiterjeszthetősége érdekében.


(d. hipotézis) Az elektronikus közigazgatási fejlődés egyik sajátos eredménye, hogy az eközigazgatási eljárásokban és így a klasszikus közigazgatási eljárásokban differenciálódott az
ügyfél fogalma, melynek egyik eredménye, hogy a nem természetes személy ügyfelek – többsége –
vonatkozásában általános követelménnyé vált például: az elektronikus tárhely alkalmazása
(Cégkapu, Hivatali tárhely), az e-Papír útján történő kommunikáció… stb.. Az elektronikus
kapcsolattartási mód kezdi „kinőni” önmagát és a jelenlegi szabályozási környezet olyan irányba
fejlődik tovább, hogy az elektronikus eljárások önálló és speciális eljárási jogi kódexet teremtenek
maguknak. Ennek ékes példájaként említhető az Eüsztv., amely kvázi általános „elektronikus”
eljárási kódexként próbál „funkcionálni”.



(e. hipotézis) Az elektronikus szolgáltatások terjedése átformálja a klasszikus értelemben vett
hatósági kötelezettségeket, differenciálja az ügyfelekkel való hatósági kommunikációt és
„bánásmódot”, valamint új és ingyenes közszolgáltatások bevezetését teszi kötelezővé a hatóságok
számára az ügyféli jogok és kötelezettségek elektronikus úton történő gyakorlásának biztosítása
érdekében:

o

(e/1.) a hatóságok az elektronikus közigazgatás/eljárások terjedésével fokozatosan „eszolgáltatókká” válnak,

o

(e/2.) a bürokrácia csökkentése érdekében egyre jobban terjednek az olyan szolgáltatások, amelyek
az ügyféli kötelezettségek (például: bejelentkezési/bejelentési kötelezettség) egyszeri teljesítését
teszik kötelezővé, ezt követően a törvény – a jogalkotói szándékkal egyezően és az ügyféli terhek
csökkentése érdekében – kvázi egyes hatóság(ok) kötelezettségévé teszi az ügyfél által bejelentett
adatok továbbítását. Itt említhetjük példaként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 42/E.
§-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget, amely az állami adó- és vámhatóság kötelezettségévé
teszi a NAV-hoz közvetlen, vagy közvetett módon érkező – a jogszabályban meghatározott –
adatoknak az adózók székhelye szerinti – és 2020. január 01-jétől a NAV-hoz közvetlenül bejelentett
Htv. alapján telephelye szerinti – önkormányzatok részére történő továbbítását.

9

Bővebben: Veszprémi B. (2019): Az interoperabilitás kérdésének boncolgatása a közigazgatásban, Pro Publico Bono, Magyar Közigazgatás,
2018/2., pp. 174-184.
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o

(e/3.) egyszerűsödnek a törvényi kötelezettségek például: interaktív elektronikus felületen számos
szolgáltatás elérhető, vagy kötelezettség teljesíthető (eBEV, SZÜF, webes Ügysegéd).

o

(e/4.) egyre könnyebb felvenni a hatóságokkal a kapcsolatot, akár okos telefonon is lehet ügyet
intézni.



(f. hipotézis) Az elektronikus ügyintézés – meglátásom szerint – képes teljesíteni azon elsősorban
ügyféli jogokat garantáló közigazgatási alapelveket, amelyek biztosítják: az egyszerű, gyors,
szakszerű és átlátható közigazgatási eljárások – hatósági tevékenység – megvalósulását.

2. Vizsgálati szempontok
Jelen részben összegezni kívánom azon vizsgálati szempontokat, amelyek szükségesek a II. fejezetben
foglalt hipotézisek igazolásához, s amelyeket kutatásom során érvényesíteni kívánok, az alábbiak
szerint:
1. Az elektronikus közigazgatás által megalapozott jogi és – érintőlegesen – technikai környezetben
teljes körűen érvényesülnek-e az általános jogelvek, eljárásjogi elvek, közigazgatási eljárási jogi
alapelvek, adórendtartási és adóigazgatási elvek, vagy esetlegesen ezek a közigazgatási, vagy
speciálisan adóigazgatási eljárás során megfogalmazott (alap)elvek „átformálódtak”, vagy
„továbbfejlődtek”?
2. Milyen változásokat eredményezett az elektronikus út a klasszikus eljáráshoz képest pl.:
a. Változott-e az „alapértelmezett” kapcsolattartási forma a közigazgatási/adóigazgatási eljárásokban,
b. Változott-e az ügyfél/adózó fogalma, a képviselők szerepe, jogaikra és kötelezettségeikre milyen
kihatással volt az elektronikus út,
c. Azonosíthatóak-e a közigazgatási/adóigazgatási eljárások jelenlegi szabályozási környezetében
olyan szempontok, amelyek alapján az ügyfelek között jogosultságokat, kötelezettségeket tekintve
csoportokat alkothatunk?
d. Változott-e a hatóság/adóhatóság fogalma, léptek-e be új szereplők (egyéb eljárási résztvevők) a
közigazgatási/adóigazgatási eljárásba,
e. Változtak-e az adatkezelési szabályok, hogyan érvényesül a személyes adatok védelme, változott-e
a tájékoztatási kötelezettség szabályozása,
f.

Változtak-e a kézbesítés szabályai és a kézbesítési fikció fogalma, „beállásának” módja az
elektronikus út következtében…stb.

3. Az EU milyen célokat fogalmazott meg az elektronikus közigazgatás „hajnalán”, ezek a célokat a
magyar jogalkotás milyen módon ültette át a jogszabályokba, vannak-e még hiányosságai a magyar
jogszabályai környezetnek, merre tart a jövő e-közigazgatása? Milyen elvárásokat fogalmazott meg
az OECD a tagállamok vonatkozásában, mely OECD riportok vannak kihatással az elektronikus
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közigazgatás/adóigazgatás fejlődésének irányára? Megtalálhatóak-e olyan célkitűzések a
nemzetközi/közösségi jogi környezetben, amelyeket Magyarországnak figyelembe kellett,
figyelembe kell, vagy javasolt figyelembe venni az elektronikus közigazgatás hazai környezetének
szabályozása során?
4. Szükségesnek tartom, hogy feltárjam „az adatkezelés és védelem az adóigazgatási eljárásban”
érvényesülő elvi és gyakorlati kihívásait úgy, mint:
a. Az adózókról jelenleg milyen közhiteles nyilvántartások léteznek, amelyeket az állami adó- és
vámhatóság jelenlegi rendszerében felhasznál az adóigazgatási eljárások során?
b. Az állami adó- és vámhatóság adóalany-nyilvántartási rendszere milyen elsődleges adatokat
tartalmaz, amely szempontjából közhitelesnek minősül és milyen más szervek adataira építi
nyilvántartását, amelyek befolyásolják nyilvántartását?
c. Milyen adatok vannak kihatással az elektronikus adó- és vámigazgatási eljárásokra?
d. A klasszikus adó- és vámigazgatás, valamint az elektronikus adó- és vámigazgatás eltérő eljárásokat
alakított ki, vagy az elektronikus út csak egy kapcsolattartási típust határoz meg az eljárás során, de
nem képez külön-eljárást?
Az EU elektronikus közigazgatással kapcsolatos trendeket követve meg kívánom vizsgálni, hogy a
magyar elektronikus közigazgatás is megvalósítja-e azokat az EU által előírt célokat, amelyeknek az EU
fejlett és fejlődő országainak – egyaránt – meg kell valósítaniuk. Példaként említhető Tózsa István10
által is vizsgált e-közigazgatással kapcsolatos elvárások (Tózsa, 2012):
1. „az ügyfélbarát közigazgatás,
2. a befogadó közigazgatás,
3. az elektronikus dokumentumkezelés,
4. interoperabilitás,
5. tartalommenedzsment.”
3. Az elektronikus ügyintézés fontosabb alapfogalmai az Eüsztv. nyomán:
A törvényi szabályozás mögötti jogalkotói cél a hatóságok és ügyfél, valamint a hatóságok
viszonylatában
 az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése,
 az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése,
 a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű
elektronizálása,

10

Tózsa I. (2012): Az elektronikus közigazgatás helyzete, Új Magyar Közigazgatás, 2012/5., pp. 2-12.
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 az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint
 a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása a lakosság számára a
korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása.
A törvényhozó további célja volt az Eüsztv. megalkotásával, a belső piacon történő elektronikus
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az
1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről tárgyú, az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU
rendeletben (a továbbiakban: eIDAS rendelet) foglalt rendelkezések tagállami végrehajtását elősegítő
jogszabályi környezet megteremtése, az eIDAS rendeletnek való megfelelés.
Az Eüsztv. kódexszerűen kívánja rendezni az elektronikus ügyintézés nélkülözhetetlen alapvető
fogalmait. Melyek közül ki kívánom emelni azokat, melyek ismeretében kellő megalapozással
rendelkezhetünk ahhoz, hogy az elektronikus közigazgatás „berkeiben” kutakodhassunk.

3.1. Elektronikus ügyintézés alapelvei


Magyarországon minden ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv előtt ügyeit elektronikusan intézze11. Az ügyfél ezzel kapcsolatos jogait az Eüsztv. 8. §-a12
részletesen kifejti.



a

beadvány

elektronikus

benyújtása

során

alkalmazott

szolgáltatások,

elektronikus

kapcsolattartási módok és technikai eszközök igénybevételéről vélelmezni kell, hogy azokat
jogszerűen veszik igénybe13.


az Eüsztv. 1. § 17. pontja szerint az elektronikus ügyintézést vállaló szerv az egyszerűbb és
költséghatékonyabb eljárás érdekében a jogszabályban, vagy ÁSZF-ben meghatározott
ügyintézési határidőknél rövidebb határidőt is vállalhat, amennyiben az nem hat ki a normál
(klasszikus) ügymenetben lefolytatott eljárások ügyintézési határidejére14.



az elektronikus ügyintézést szabályzó jogszabály nem tartalmazhat olyan követelményt, amely
valamely meghatározott műszaki megvalósítás, vagy megoldás kötelező alkalmazását írja elő az
ügyfél számára kivéve:

11

Eüsztv. 3. § (1) bekezdése
Eüsztv. 8. §-a szerint: „(1) Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában
– jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni,
nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.
(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott
kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.
(3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja,
ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.
(4) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.
(5) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.
(6) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.”
13
Eüsztv. 3. § (3) bekezdése
14
Eüsztv. 4. § (1) bekezdése
12
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o

a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú
hírközlési szolgáltatást, valamint

o

az állam által ingyenesen biztosított infokommunikációs szolgáltatások igénybevételét15.



az Eüsztv. a Ket. és az Ákr. mintájára szintén megköveteli azokat a klasszikus közigazgatási
eljárásjogi alapelveket, hogy az elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv (ebben a kontextusban értsd: hatóság) és az ügyfél jogaik gyakorlása és kötelezettségeik
teljesítése során16:

o

a jóhiszeműség és tisztesség, valamint

o

a kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően kötelesek egymással, az eljárás egyéb
résztvevőivel és az eljárás joghatására tekintettel esetlegesen harmadik személyekkel szemben
eljárni, jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni.



az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézést támogató és jogszabályi
feltételeket biztosító rendszerfolyamatait az ügyféli érdekek (jogok) figyelembevételével köteles
kialakítani17.



az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e-ügyintézés során és a bevont társszervekkel való
kapcsolattartást biztosító „background” folyamatait, belső működését teljes körűen köteles
elektronizálni és ehhez szükséges elektronikus rendszereket biztosítani18.



az elektronikus ügyintézés fontos alappillére, hogy „biztosítani kell a közérdekű, illetve
közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét és a személyes, a minősített és a nem nyilvános
adatok védelmét.”19

3.2. Az elektronikus ügyintézés (eljárás) „szereplői”
Elektronikus ügyintézést biztosító szerv20, nem más, mint a hatóságok fogalom meghatározása az
elektronikus ügyintézés szempontjából, melynek értelmében például:


államigazgatási szervek,



helyi önkormányzatok,



közigazgatási hatósági jogkört gyakorló egyéb jogalanyok,



Országos Bírósági Hivatal és bíróságok,



az ombudsman,



az ügyészség,



a közüzemi szolgáltatók, és végül, de nem utolsó sorban



a jogszabályok szerint elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek a közfeladatot ellátó
szervezetek… stb.

15

Eüsztv. 5. §
Eüsztv. 6. § (1) bekezdése
17
Eüsztv. 6. § (2) bekezdése
18
Eüsztv. 6. § (3) bekezdése
19
Eüsztv. 7. §-a
20
Eüsztv. 1. § 17. pontja
16
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Elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv21, a jogalkotó az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek fogalom-meghatározását alapul véve tételesen meghatározza azon szervezeteket és
személyeket, amelyek nem csak jogosultak, de kötelezettek is az elektronikus ügyintézés biztosítására.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az Eüsztv. 17. pont l) alpontja szerint lehetősége van a-k) alpontok alá
nem tartozó egyéb szervezeteknek az elektronikus ügyintézés biztosítására, amennyiben ezt az
Elektronikus Ügyintézés Felügyeletének22, ám ha ezen szervezet a jogszabályok szerint állami, vagy
önkormányzati szervnek minősül, akkor ez a szervezet is elektronikus ügyintézésre biztosítására lesz
kötelezett. (Ilyen szempontból kijelenthetjük, hogy az önként vállalt jogosultság ezen egyéb szervezetek
szempontjából az Eüsztv. által kötelezettséggé válik, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok
teljesülnek.)
Az elektronikus ügyintézés hatósági oldala szempontjából kiemelt jelentőségű az Eüsztv. által nem a
fogalom-meghatározások között, hanem a későbbi szabályozás során bevezetett gyűjtőfogalom, azaz az
együttműködő szervek. Az Eüsztv. 51. §-a szerint együttműködő szerveknek minősülnek:


az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és



a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek.

A jogalkotó által bevezetett gyűjtőfogalom – az Eüsztv. így is bonyolult fogalomhasználatához és
rendelkezéseihez képest – nem volt cél nélkül, mert mint a fogalom meghatározás is „árulkodik”
róla a szervek közötti kapcsolattartás, kommunikáció módját/csatornáját, információ átadás,
lényegében az együttműködés alapelveit hivatott kezelni. (Lsd. részletesebben az Eüsztv. X. fejezete)
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a gazdálkodó
szervezetek2324 fogalom meghatározása. Amely szerint gazdálkodó szervezetnek minősül:
o

a Pp. szerint meghatározott25,

o

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

o

azzal az eltéréssel, hogy az Eüsztv. alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az
adószámmal nem rendelkező:

21

Eüsztv. 1. § 17a. pontja
Eüsztv. 1. § 18. pontja alapján a Kormány által kijelölt szervezet, amely a gyakorlatban lényegében a Belügyminisztérium SZMSZ-ében
kijelölt szervezeti egysége.
23
Eüsztv. 1. § 23. pontja
24
A jogalkalmazás szempontjából nem teljesen világos fogalom-meghatározás a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában:
Az Eüsztv. fogalom-meghatározását követve a Pp. szerint gazdálkodó szervezetnek minősülnek a köztestületek, de az Eüsztv. 1. § 17. pontja
ezen szervezeteket első sorban elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek tekinti – a hegyközségek kivételével –. Ezt azért fontos kiemelni,
mivel az elektronikus ügyintézés szabályainak alkalmazása során a köztestületeket, vagy a közfeladatot ellátó például: gazdasági társaságokat
nem lehet egyszerre együttműködő szervként és ügyfélként kezelni. Viszont ezen kivételes elbánásra vonatkozó rendelkezés a gazdálkodó
szervezet fogalom-meghatározásából hiányzik, így az elektronikus ügyintézést biztosító hatóságoknak konkrét közigazgatási ügyekben kellett
az Eüsztv. által nem szabályozott joghézagokat a jogszabály rendszeréhez és logikájához igazítaniuk.
25
A Pp. 7. § 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági
társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári
jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.”
22
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egyesület,



alapítvány.

Az

Eüsztv.

egyik

jelentős

hiányossága/hibája

–

véleményem

szerint

–

a

szabályozás

nagyvonalúságában/túlzott keretjellegében rejlik, ugyanis számtalan esetben nem határozza meg a
jogalkotó,

még

az

alapvető

fogalmak

tekintetében

sem

azt,

hogy

pontosan

mely

szervezeteket/személyeket kívánja az egyes fogalmak alá besorolni. Ennek ékes példája a közüzemi
szolgáltatók fogalom-meghatározása, mely tekintetében az Eüsztv. felsorolta azon TEÁOR’08 szerinti
tevékenységeket, amelyeket közüzemi szolgáltatók26 látnak/láthatnak el, és amelyekről pontos
nyilvántartással rendelkezik például az állami adó- és vámhatóság, vagy a cégbíróság is, de a fogalmat
egy olyan feltétellel bővítette ki, amellyel a jogszabály megalkotásakor, és hatálybalépése során egyetlen
hivatal sem rendelkezett pontos nyilvántartással.
Ezen feltétel szerint kizárólag azon jogi személyek és/vagy egyéb szervezetek minősülnek közüzemi
szolgáltatónak, amelyek a jogszabály által meghatározott tevékenysége(ke)n túl „(…) a
szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150.000 számlát bocsátott
ki.”2728
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében a jogszabály tételesen felsorolja azon személyeket,
akik kötelesek elektronikusan eljárni az elektronikus ügytézést biztosító szervek előtt úgy, mint pl.:


ügyfél:

o

gazdálkodó szervezet,

o

állam,

o

önkormányzat,

o

költségvetési szerv,

o

köztestület… stb.



jogi képviselő29:

o

egyéni ügyvéd,

o

ügyvédi iroda,

o

jogtanácsos.

26

Eüsztv. 1. § 33. pontja
Eüsztv. 1. § 33. pontja
28
Közüzemi szolgáltatókat érintő probléma és annak esetleges megoldása a gyakorlatból:
Jelenleg a Belügyminisztérium nyilvántartása szerint legalább 17 darab olyan közüzemi szolgáltatót ismerünk, amelyek a jogszabályi
feltételeknek megfelelnek. Fontos kiemelni, hogy a közüzemi szolgáltatók csoportját bizonyosan árnyalni fogja az Online Számlát érintő
jogszabály-módosítások hatálybalépését követően, a statisztikai adatok felhasználása 2022 évtől, amikor is az állami adó- és vámhatóság pontos
adatokkal fog vélhetően rendelkezni arról, hogy egy éven keresztül az Eüsztv. 1. § 33. pontja szerinti tevékenységen alapuló szolgáltatást
nyújtó szolgáltatók lakossági/végfelhasználónak havonta, átlagosan legalább 150 ezer számlát bocsátottak-e ki.
29
Eüsztv. 1. § 29. pontja
27
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Az elektronikus adó- és vámigazgatás szempontjából jelentős eljárási szereplőknek tekintendők az
elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, melyekről az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a rendez. A törvény szerint elektronikus kapcsolattartásra
köteles:


aki az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles,



aki havi adó- és járulékbevallás benyújtására köteles (’08, vagy havi ’58 jelű bevallás),



aki az Áfa tv. szerint

o

összesítő nyilatkozat, vagy

o

összesítő jelentés benyújtására köteles



az adóhatóság elektronikusan tart kapcsolatot az adózó meghatalmazottjával, ha az elektronikus
kapcsolattartásra köteles és az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüszt. szerinti jogi képviselővel,
akkor is, ha az nem jogi képviselőként, vagy nem egyéni vállalkozói tevékenységével
összefüggésben jár el.

4.

Az elektronikus ügyintézés szempontjából releváns „technikai” fogalmak:

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés, azaz AVDH, „amely olyan szolgáltatás, amelynek
keretében a jogszabályban meghatározott szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja.”30

Az AVDH gyakorlati alkalmazhatósága és jelentősége:
Ezen szolgáltatás igénybevételével lényegében a KÜNY azonosítás segítéségével meghatározott
fájltípusú például: „pdf” kiterjesztésű dokumentumokat láthatunk el AVDH-val és az e-Papír
szolgáltatás igénybevételével időbélyegzővel, amelynek segítségével az e-Papír szolgáltatás alkalmazó
hatóságok teljes bizonyító erejű magánokiratként31 ismerik el elektronikus eljárásaik során.
KAÜ azonosítási módok32 az elektronikus azonosítási szolgáltatásnak történő megfelelés érdekében:


ügyfélkapus azonosítás (felhasználónév és jelszó párossal),



e-Személyi Igazolvány használata (kártya tároló elem és PIN kód használata),

30

Eüsztv. 1. § 5. pontja
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) bekezdése szerint:
„(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha (…)
f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy
bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
szolgáltatással hitelesíti, vagy
h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító
azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető
adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus
dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel
és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.”
32
E-ügyintézési rendelet 71. §-a
31
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részleges kódú telefonos azonosítás (felhasználói azonosító és jelszó párossal).

Biztonságos kézbesítési szolgáltatás33 „olyan kézbesítési szolgáltatás, amely az elektronikus küldemény
kézbesítésével kapcsolatosan az alábbi feltételek mindegyikének teljesülését biztosítja:


Ha a küldőtől átvett üzenetet változatlan formában a címzett rendelkezésére bocsátották, akkor erről
a küldő számára legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentumba foglalt igazolás álljon rendelkezésre.” Azaz az elektronikus szolgáltatás a küldő
számára elektronikus dokumentum formájában igazolja vissza a küldés tényét, amely
dokumentumot a szolgáltatás elektronikus aláírással lát el.



„Az üzenet és a kézbesítést igazoló okirat észrevétlenül nem megváltoztatható sem a kézbesítés
során, sem a kézbesítést követően.” Jelen feltétel lényege, hogy az e-dokumentum mind az
elküldést követően, mind a dokumentum átvételét követően változatlan maradjon.



„Az üzenet átvevője csak a címzett vagy a feljogosított helyettes átvevő lehet, és a tényleges átvevő
személyét az átvétellel kapcsolatos okirat igazolja.” Az üzenetet kizárólag az arra jogosult
személy, vagy annak meghatalmazottja tudja átvenni, a szolgáltatás pedig visszaigazolja az
átvétel tényét.



„A feladónak okirati bizonyíték áll rendelkezésére (tértivevény) arról az esetről is, ha a kézbesítés
a megadott időn belül sikertelen; az igazolás a meghiúsulás időpontját és – ha azonosítható – okát
tartalmazza”34 A szolgáltatás legyen képes a kézbesítési fikció esetének kezelésére.

Biztonságos kézbesítési szolgáltatásra megfelelő példaként szolgál az állam által biztosított KÜNYregisztrációhoz kapcsolódó tárhely (KÜNY tárhely), Cégkapu, valamint Hivatali Tárhely is.
Az E-ügyintézési rendelet vezeti be az Eüsztv.-vel összefüggésben a Szabályozott Elektronikus
Ügyintézési Szolgáltatás fogalmát (a továbbiakban: SZEÜSZ). A SZEÜSZ-k az elektronikus
közigazgatási szolgáltatások „olyan új általános formája, amelyek segítségével az eddig papír alapú
ügyintézési folyamatok gyorsabban, költséghatékonyabban és ügyfélorientáltan lehet elektronizálni,
ezáltal segítséget, egységes hozzáférést és színvonalú szolgáltatásokat nyújtva az eljárásokat lefolytató
közigazgatás szervek és az e-közigazgatási ügyintézéseket igénybe vevő ügyfelek (természetes és nem
természetes személyek) számára. (…) A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 2017.01.01-jétől az alábbi
SZEÜSZ-ök szolgáltatását a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el:


az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY),



iratérvényességi nyilvántartás (IÉNY),



az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről (RÉR),

33
34

Eüsztv. 1. § 11. pontja
Eüsztv. 1. § 11. pontja
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elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER),



az ügyfelek részére nyújtott teljes körű azonosítás szolgáltatás (RKTA, mint azonosítási
szolgáltatás).”35

Szintén az E-ügyintézési rendelet fogalmazza meg a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás
fogalmát (a továbbiakban: KEÜSZ), mely – a SZEÜSZ fogalma nyomán – szintén az elektronikus
ügyintézés szempontjából jelöli azon szolgáltatásokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy
költséghatékony és szakmai, valamint technikai szempontból magas színvonalú szolgáltatásokat
garantáljanak az együttműködő szervek az elektronikus ügyintézést igénybevevő/kötelezett ügyfelek
számára. A KEÜSZ-t igénybevevő szolgáltatók (hatóságok, együttműködő szervek) köre a jogalkotó
által behatárolt. Jelenlegi jogszabályi környezetben KEÜSZ-ként tartjuk számon az alábbi
szolgáltatásokat például:


központi azonosítási ügynök, azaz a KAÜ,



ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás, azaz az ÁBT,



ügyfélkapu,



elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,



összerendelési nyilvántartás, azaz az ÖNY,



központi érkeztetési rendszer, azaz a KÉR… stb.36

5.

A magyar kormányzat által biztosított elektronikus tárhelyek és ezzel kapcsolatos jogi
alapfogalmak

Az elektronikus ügyintézés harmadik releváns pillérének kell tekintenünk. az elektronikus ügyintézés
alapelvei és az elektronikus eljárás szereplőin túl, az elektronikus kapcsolattartást és ezzel kapcsolatos
elektronikus tárhelyeket.
Elektronikus kapcsolattartásnak tekintjük, ha az ügyfél, vagy a hatóság az eljárást kezdeményező
kérelmét, vagy aktusát, vagy azzal kapcsolatos nyilatkozatát, vagy döntését elektronikus úton teszi meg
a másik fél irányába.37
Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség38 (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség):
35

Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás. https://nyilvantarto.hu/hu/szabalyozott_elektronikus_ui, 2019.12.30.
Már működő és még fejlesztés alatt álló KEÜSZ-ök. https://euf.gov.hu/elektronikus#KE%C3%9CSZ-%C3%B6k, 2019.12.30.
37
Eüsztv. 13. § (1) bekezdése
38
Eüsztv. 14. §-a alapján: „(1) Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó
szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8 napon belül – köteles
bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet
a) biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy
b) a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.
(2) A gazdálkodó szervezet az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségének megváltozását a változás bekövetkezését
megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba.
(4) A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,
36
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a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy



a Kormány által jogszabály alapján biztosított egyéb típusú elektronikus elérhetőség:

o

KÜNY tárhely,

o

Cégkapu,

o

Hivatali tárhely.39

A hivatalos elérhetőséggel szemben felállított jogszabályi követelmények (fogalmi elemek) jelentős
hasonlóságot mutat a biztonságos kézbesítési szolgáltatás jogszabályi fogalom meghatározásával. A
hivatalos elérhetőséget az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezeteknek be kell
jelenteniük az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába (a továbbiakban: RNY).
KÜNY tárhely használatra kötelezettek az egyéni vállalkozók, figyelemmel az E-ügyintézési rendelet
88/A. §-ára. A természetes személy ügyfelek ezzel szemben jogosultak a KÜNY tárhely használatára.
Cégkapu használatra kötelezettek, egyéb biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy Hivatali
tárhely hiányában, az E-ügyintézési rendelet 89-91. §-ai szerint a gazdálkodó szervezetek, az egyéni
ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivő.
Cégkapu vélelem a cégkapu elektronikus tárhely vonatkozásában meghatározott jogszabályi fikció.
Ennek lényege, hogy a cégkapura belépő személyről vélelmezi a hatóság, hogy a cégkapura küldött,
vagy onnan továbbított küldemények szempontjából jogosult eljárni. Ám a cégkapu hozzáférés
(bejelentkezés) esetén a belépés során ez a szolgáltatás a hatóságok szempontjából nem végzi el a belépő
személy viszontazonosítását, ezért a cégkapu hozzáférés nem teremt kifejezett eljárási jogosultságot

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett
időpontban,
b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra
vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a
második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.
(6) Hivatalos elérhetőségként olyan elérhetőség adható meg, amely
a) egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott gazdálkodó szervezet elérhetősége,
b) alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus azonosítására,
c) garantálja a dokumentum sértetlen fogadását,
d) kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit,
e) a (4) bekezdésben foglaltak visszaigazolására alkalmas.
(7) A Kormány rendeletében jelöli ki azon szolgáltatót, akivel az e tárgyban kötött külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján az (1)
bekezdés a) pontja szerinti elérhetőséget a Kormány rendeletében meghatározott szervek részére ingyenesen biztosítja.
(8) Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást
elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti
eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.
(9)25 Ha a gazdálkodó szervezet közhiteles nyilvántartásban szerepel, a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szerv a hivatalos
elérhetőség nyilvántartásba vétele, valamint üzemeltetése érdekében elektronikus úton, térítésmentesen átadja a rendelkezési nyilvántartást
vezető szervnek, valamint a gazdálkodó szervezet által megjelölt biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím szolgáltatónak a gazdálkodó
szervezetre vonatkozó, a gazdálkodó szervezet és a képviseletére jogosult személy azonosításához szükséges, az adott nyilvántartásban szereplő
nyilvános adatokat. Az adatszolgáltatás lebonyolításának technikai szabályait az érintett szervek megállapodásban rögzítik.
(10) Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetőségét a Kormány rendeletében meghatározott módon jelenti be.”
39
A Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály tájékoztatása: Költségvetési szervek, önkormányzatok cégkapus,
hivatali
kapu
regisztrációja.
https://adozasitanacsadas.hu/hir/836/koltsegvetesi-szervek-onkormanyzatok-cegkapus-hivatali-kapuregisztracioja, 2020.01.01.
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elektronikus és papíros ügyintézés során a hatóság előtt. Továbbá az ügyfél képviseletében elektronikus
szolgáltatások igénybevételére sem jogosítja fel a cégkapuhoz hozzáféréssel rendelkező személyt. A
cégkapura belépő személy úgy kell „elképzelnünk”, mint például a klasszikus postai kézbesítés során a
cég székhelyén a titkárnőt jogosult személynek tekintjük a postai küldemények átvételére, vagy azok
feladására a cég „képviseletében”, de ez a feltételezett eljárási jogosultság nem teremt arra lehetőséget
a titkárnőnek, hogy a cég hivatalos ügyeiben eljárjon, nyilatkozzon. Ezért jellemezhetjük úgy a
cégkaput, hogy az nem tekintendő viszontazonosító szolgáltatásnak úgy, mint a KÜNY tárhely.
Hivatali Tárhely használatra kötelezettek az E-ügyintézési rendelet 84-87. §-ai szerint az
együttműködő szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely.

Összegzés
Összegezve tanulmányomban leírtakat kijelenthetjük, hogy az elektronikus ügyintézés a Ket.-ben
deklarált kezdeti szabályozásához és kapcsolattartási „lehetőséghez” képest az elmúlt évtizedben
jelentős változáson esett át. A jogalkotó számtalan, jogi és technikai szempontból releváns, elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos területet kívánt leszabályozni az elmúlt évek során, de emellett számos nyitott
kérdés maradt még az e-közigazgatás vonatkozásában, amely későbbi tanulmányaim tárgya lesz (lsd. IIIII. fejezet).
Ha napjainkban elektronikus ügyintézésről beszélünk, akkor elsősorban nem kapcsolattartási módról,
hanem már számtalan és az ügyfelek szempontjából hasznos – a háttérben SZEÜSZ és KEÜSZ által
garantált – szolgáltatás együttesére gondolunk. Ezen perspektíva váltáshoz nélkülözhetetlen volt, hogy
a jogalkotó interpretálja a EU-s szabályozás e-ügyintézést garantáló rendelkezéseit (eIDAS rendelet) és
megteremtse az elektronikus ügyintézés alapját garantáló, törvényi szintű rendelkezéseket, azaz az
Eüsztv.-t.
Az Eüsztv. kódexszerűen kívánja szabályozni az elektronikus ügyintézést, amelyet a közigazgatási
hatóságok, hatósági feladatokat ellátó együttműködő szervek szempontjából úgy ítélhetünk meg, hogy
az Eüsztv. egyrészt a klasszikus közigazgatási eljárások és szolgáltatások tényleges alternatíváját
kívánja biztosítani a hatóságok és ügyfelek részére. Ezért meghatározza az elektronikus közigazgatási
eljárás alapját garantáló:
1.

alapelveket,

2. az e-ügyintézés alanyait (mind a hatóság, mind az ügyfelek szempontjából),
3. az elektronikus ügyintézés technikai hátterét, valamint
4. az elektronikus eljárások valamennyi fontosabb alapfogalmát úgy, mint pl.: az elektronikus
tárhelyeket és e-kapcsolattartási kötelezettséget.
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A jövő igazi kérdése a közigazgatási eljárásjog szempontjából az, hogy jelen jogszabályi környezet –
figyelemmel az OECD és az EU által támasztott, elektronikus közigazgatással kapcsolatos elvárásokra
– az elkövetkező évtizedben olyan irányba fog-e fejlődni, amely az elektronikus ügyintézést nem csak
egy alternatívaként, hanem – a magyar társadalom digitális analfabetizmusát leredukálva és az
elektronikusan intézhető ügyek körét kiterjesztve – azt elsődleges eljárási és ügyintézési módként
szabályozza.
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A közszolgálati fegyelmi felelősség kezdetei a polgári kori Magyarországon
The Beginnings of the Hungarian Disciplinary Liability of Public Service in
the Dualism
SALLAI B.1
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, sallaibalazs1998@gmail.com University of Debrecen,
Faculty of Law, sallaibalazs1998@gmail.com
Absztrakt
A jelen írás témája a közszolgálati fegyelmi felelősség magyar szabályozása a dualizmusban, ezen belül is
leginkább az, hogy e jogintézmény dogmatikai elemei hogyan alakultak, fejlődtek és bővültek ki a XIX. században.
Ennek a folyamatnak a megismerése azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert a ma is ismert fegyelmi eljárás - és
főként annak sok garanciális jelentőségű mozzanata – ekkor bontakozott ki, ám nem éppen mentesen a szakmai
vitáktól. A kutatás Debrecen város közigazgatási területére fókuszál, s levéltári anyagok feldolgozása mentén a
fegyelmi jog érvényesülését és alkalmazását vizsgálja kiemelten, illetve az 1886. évi XXIII. törvénycikk szerint
eljárást ismerteti egy konkrét eseten keresztül. A már ismertetetteken túlmenően röviden a közszolgálati jogviszony
„kezdetleges” meghatározásai, jogelméleti megközelítései is bemutatásra kerülnek egyfajta elhelyezést segítő
kontextusát képezve a közszolgálati felelősség rendszerének, s azon belül pedig a közszolgálati fegyelmi
felelősségnek.
Kulcsszavak: dualizmus, jogtörténet, közigazgatás, közigazgatási felelősségi rendszer, fegyelmi eljárás
Abstract
The subject of this paper focuses on the hungarian regulation of the disciplinary law of the civil service in Dualism,
in particular how the dogmatic elements of this legal institution evolved, developed and expanded in the 19th
century. It is also important to know that this process because the disciplinary procedure we know today - and
especially its many aspects of warranty - came into being at this time, but not without any professional debate.
The research focuses on the administrative area of Debrecen and the enforcement and application of disciplinary
law describing the disciplinary procedure of 23rd Act of 1886 through a case. (This act regulated the disiplinary
procedure between 1886 and 1929). In addition to what has already been described, the ’rudimentary’ definitions
of the public service relationship is also presented as a mentioned placement of the liability system of the civil
service, and containing public service disciplinary liability. Moreover this paper present the disiplinary system’ s
essence based on the 42nd Act of 1870 and 7th Act of 1876.
Keywords: Dualism, legal history, administrative law, liability system of civil service, disciplinary proceedings
JEL: K39

Bevezetés
Az alábbi írás témája a közszolgálati fegyelmi felelősség szabályozása a dualizmus - kori
Magyarországon. A tanulmány igyekszik górcső alá venni a jogszabályi háttér és a jogdogmatikai
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tézisek mellett a gyakorlati életből merített példákat is, amelyek segítségünkre lehetnek, ha szeretnénk
megérteni a fegyelmi vizsgálatra és eljárásra vonatkozó normák érvényesülését és működését. E
metódust az indokolja, hogy a napjainkban is élő jogintézményt általánosságban kell megismernünk –
legfőképp történeti fejlődéséhez igazodva -, hiszen e nélkül nem tanulhatunk a régmúlt esetleges
jogalkotói hibáiból, s nem tehetjük mind kifinomultabbá egyfelől a fegyelmi eljárás garanciarendszerét,
másfelől társadalomvédő funkcióit, amely utóbbi funkciókra való tekintettel tartjuk fenn napjainkban is
e felelősségi formációt a közszolgálat valamennyi területén. Ahhoz azonban, hogy a felelősség e
formájának kialakulását megértsük, szükséges elöljáróban néhány jelentősebb összefüggést tisztázni. A
legelső ilyen kérdéskör arra vonatkozik, hogy kiket is tekinthetünk közszolgálatban állóknak és, hogy
mi indokolja a közszolgálatban álló dolgozók speciális felelősségre vonhatóságát (amely nem csak a
fegyelmi, hanem más formákat is magában foglal).

1. Mi a közszolgálat?
A közszolgálattal foglalkozó irodalom szinte végtelen számú műve próbálta már meg a közszolgálat
egységes definícióját megadni. A jelen munka csupán érintőlegesen foglalkozik e témával, s így egyes
lehetséges fogalmi elemeket mutat be, amelyek a téma szempontjából relevanciával bírnak. Az első
ilyen a közérdek (necessitas publica) és a közjó (bonum publicum) fogalompár, (Kelemen, 2016: 234)
amely funkcionális szempontból alapozza meg az állam azon kötelezettségét, hogy ezeket valamilyen
apparátus útján biztosítsa. Ez az állami apparátus – amelyre a kontinensen általában valamilyen
elkülönült (köz)jogi szabályozás vonatkozik – sok elemet foglal magában, ám ezek az idők során
cserélődtek. A most tárgyalt korszakban a magyar szabályozásban ide tartoztak például a bírók,
ügyészek, tanítók, orvosok, közigazgatási dolgozók, ez utóbbiak különböző rangokban és beosztásban.
Az alábbi részekben azonban a közszolgálat szűkebb értelmezésével operálunk, amely csak a
közigazgatás dolgozóit jelenti. Ezt a szűkebb értelmet tükrözi a következő definíció: „A közszolgálat az
állam (törvényhatóság, község) nevében kifejtett működés, az állami akaratnak egyes esetekben való
konkrét megvalósítása.” (Sávoly, 1934: 5) Egységes szolgálati pragmatika hiányában az egyes ágazati
jogszabályokból deríthetők ki a közszolgálat alrendszerén belül elhelyezkedő beosztások fogalmai
(Sávoly, 1934: 8-10).

2. A közszolgálati felelősség alkotmányos alapjai
A felelősség indokainak tárgyalása során a gyökerektől érdemes kezdenünk, nevezetesen a
hatalommegosztás elvétől. Ennek a modern államalakulatok működési mechanizmusait átható
gondolatkörnek ma már más meghatározásai is ismertek, (Csink, 2013: 127-136) azonban a
legegyszerűbb, legismertebb és a jelen korszak tekintetében legadekvátabb a Montesquieu - féle
elképzelés, bár a hatalommegosztás elméletének gyökerei Arisztotelészig nyúlnak vissza. (Cservák,
2015: 12-13) A montesquieui elgondolás szerint az elválasztott hatalmi ágaknak (törvényhozás,
végrehajtás, igazságszolgáltatás) működésükben egymástól függetleneknek kell lenniük, és
egyenrangúságuk megőrzése érdekében egymást kölcsönösen ellenőrizniük kell azért, hogy az állami
működés
önkényességét
elkerüljük.
A végrehajtó hatalmi ágat és annak csúcsszervét, a kormányt kell leginkább folyamatos és
hatékony ellenőrzési mechanizmusnak alávetni, mivel a legjelentősebb társadalmi források itt
összpontosulnak, tehát cselekvési szabadságát tekintetbe véve ezen ág képes a leggyorsabban másik
kettő fölé kerekedni. A már említett ellenőrzés gyakorlati megvalósítására különböző intézmények
alakultak ki az alkotmányjogban. Nálunk és más nemzeteknél (legalábbis a kontinensen tipikusan) a
parlamentarizmus honosodott meg, ahol a végrehajtó hatalom (pontosabban a kormány) felelőssége a
mindenkori Országgyűlés felé áll fenn. (Ennek számtalan eszköze létezett és létezik ma, például a
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kérdés, az interpelláció, a vizsgálóbizottság, a konstruktív bizalmatlansági indítvány, Állami
Számvevőszék különböző jogosítványai stb.) A törvényhozás tehát a kormányt általános politikai és jogi
intézkedései miatt felelősségre vonhatta. A kormány azonban – a dualizmusban de facto - az egész
közigazgatási szervezetrendszer hierarchiájának legmagasabb pozícióját foglalta el, s az alárendelt
szervek útján, a kellő – mai szóhasználattal élve - demokratikus legitimációval felruházva valósította
meg politikáját, illetve hajtotta végre a törvényeket. Mivel azonban ezen említett alsóbb szintű
szerveknél alkalmazásban lévő dolgozók sokszor nem a kormány, hanem saját érdekeiket – amely
érdekeket nem a választópolgárok legitimáltak - helyezhették előtérbe, vagy legalábbis számításba
vették azokat az említett tevékenységek végzése során, (Győrfi, 2001: 82-83) ezért szükségesnek
mutatkozott egy olyan rendszer kialakítása, amely a kormányt biztosította arról, hogy nem kell olyan
jelenségek miatt felelnie az Országgyűlés előtt, amelyekre befolyásuk vagy azokról tudomásuk nem
volt. Ezen a ponton jutunk el tehát a közszolgálati felelősség elvi szükségességének tényéhez. Röviden
összefoglalva azt mondhatnánk: a kormány tagjait vagy egészét nem terhelheti szankcióval fenyegető
felelősség a tőlük függetlenül bekövetkező, a társadalomban általában negatív hatásként megítélt egyedi
esetekért.
Ezt a jelenséget szűkebb értelemben a politikai felelősség (politikai kontroll) (Győrfi, 2001: 83)
megalapozásának szokás tekinteni, ám alkalmas egyéb jogállamiságból eredő indokok - például az, hogy
egy modern állami berendezkedésben a közigazgatásnak felelnie kell cselekedeteiért; ezen elv
kimondását a francia Blanco- ítélethez (1873) szokták kötni (Szigeti – Takács, 1998: 207) - mellett a
közszolgálati felelősségi rendszer szükségességének alátámasztására. A következőkben tekintsük át
röviden, mit is jelent ez a már sokat emlegetett közszolgálati felelősségi rendszer! A klasszikusnak
számító meghatározás szerint a tárgyalt terminus három elemet foglal magában: a vagyoni, a fegyelmi
és a büntetőjogi felelősséget. Ezzel szemben persze léteznek más, speciálisabb felelősségi formák, így
például a miniszteri (Cserny, 2011; Szabó, 2017) vagy az államjogi felelősség (Szamel, 1986: 226-241),
de léteznek másféle csoportosítások is. (Szamel, 1986; Veszprémi, 2011) Most azonban fogadjuk el a
klasszikus felosztást, amely mindhárom elemének megtalálható kialakulási oka, valamint specifikus elvi
megalapozása. Ezek ismertetésétől a továbbiakban eltekintünk, s csak a fegyelmi felelősségre
koncentrálunk.
3. A fegyelmi felelősség előzményei
A fentebb vázoltak alapján most már értelmezhetővé vált a következő gondolat első fele: „[…] a
fegyelmi jog kiindulópontja maga a közszolgálat és annak az érdeke, a jog érvényesítését mégis bizonyos
jogi korlátokkal kell körülvenni, különösen az eljárást illetőleg.” (Tomcsányi, 1926: 360) Az első
részből kitűnik: alapvető – elsősorban kormányzati, de legalább felettesi - érdek az, hogy létezzen a
fegyelmi felelősség. Másrészt viszont a közszolgálati jogviszonyban állónak érdeke az, hogy a fegyelmi
eljárás megfelelő garanciákkal bírjon számára, megakadályozandó, hogy az csak puszta fegyverként
legyen felhasználható ellene. Ez lesz a tárgyalt felelősségi alakzat két, egymással ellentétes oldala. Ezek
azonban nem voltak adottak első pillanattól fogva. A fegyelmi felelősség előképeinél még csak az állami
hatalom oldala található meg, erős diszkrecionális jogkörrel, általános szabályok nélkül.
Ennek kiindulását a fejlett bürokratikus szervezet megteremtése idején érdemes keresnünk, ez pedig a
XVIII. század abszolutista szellemiségű dikaszteriális igazgatásának időszakára esik. A dikaszteriális
igazgatás már modernnek volt mondható abban az értelemben, hogy az egyes ügyek intézése témák
szerint oszlott meg, s ezeket az ügyeket egy, az adott területen szakképzettséggel, vagy legalábbis
gyakorlattal rendelkező személy intézte. A szakképesített és a közszolgálati jogviszonyt megalapozó és
„életpályamodellel” rendelkező hivatalnokréteg tagjai azonban még nem valamilyen általánosabb,
széles körben alkalmazandó jogszabály alapján jártak el, hanem kifejezetten személyükhöz intézett,
felettesi utasítások – amelyek vonatkozhattak konkrét ügyre vagy ügyek egy csoportjára – ún.
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individuális normák figyelembevételével. (Héjja, 2015: 1069) Ezeket a felettes által kiadott
instrukciókat az egyes személyeken már számon lehetett kérni. Ezzel csak az volt a gond, hogy a
nagyszámú individuális norma táptalaját képezte a hatásköri problémáknak, s a kaotikus állapotok miatt
nagy számban fordultak elő hibák. (Héjja, 2015: 1070, 1073) Természetesen a tisztviselőknek felróható
hibák szankcionálása már ekkor kialakult, ám még korántsem beszélhetünk fegyelmi felelősségről.
A tisztviselő normaellenes cselekménye ugyanis vagy büntetendő cselekménynek számított, s
ezért vonták felelősségre (a büntetőjog akkori szabályai szerint), vagy ha nem valósított meg büntetendő
cselekményt, de valami miatt sérelmes volt a felettes vezetésre nézve, akkor lehetőség volt a jogi
fogalomkészlettel nehezen értelmezhető „parttalan politikai felelősség” (Szamel, 1986: 229)
eszközével élni. Ez utóbbi tekintetében felmerül a kérdés, mi tekinthető sérelmesnek? A válasz pedig:
minden, ami a felettes(ek) gondolkodása szerint szemben áll valamilyen jogforrással vagy bármilyen
más (ad abszurdum személyes) érdekkel. Ebből is láthatjuk tehát, hogy erős diszkrecionális jogkörről
beszélhetünk e kérdés kapcsán. A fentiekből az is következik, hogy a büntetőjogi felelősség sokkal
hamarabb alakult ki, mint más közszolgálati felelősségi forma. A fegyelmi felelősség kezdeteit akkorra
tehetjük, amikor egyrészt „a fegyelmi vétségek a közönséges büntettől s vétségtől” elválasztásra
kerültek, (Gálbory, 1929: 4) másrészt amikor ezek megvizsgálása és megítélése valamilyen általános
formát (eljárási rendet) kezdett elnyerni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fegyelmi jog nem a
büntetőjogi felelősségből nőtt ki, azzal teljesen egyenrangú terrénum és szükségességének számtalan
önálló indoka volt. (Csalótzky, 1964: 751) Ilyen önálló indok a közszolgálati kötelezettségek
teljesítésének és a közszolgálat rendjének biztosítása. (Tomcsányi, 1926: 356) Ez elmozdulást jelentett
a fentebb leírt erős diszkrecionális jogoktól, hiszen az eljárás absztrakt szabályozása már önmagában
garanciajelleggel bírt (például a felettes egy személyben már nem bírálhatta el a sérelmes cselekményt,
hanem egy, az adott területen szaktudással rendelkező testület tette ugyanezt), s ezen garanciák száma
– bár a magyar jogban kissé megkésve és a jogalkotási hibák miatt hiányosan -, de az idő előrehaladtával
egyre inkább nőtt.

4. A fegyelmi felelősség kialakulása és korai története
A fentebb már ismertetett okok következtében a kiegyezés után elkerülhetetlenné vált a polgári
államokban ismert, modern értelmű felelős közszolgálat megteremtése. A polgári állam kiépítése
közepette a jogalkotó először 1870-ben jutott el a fegyelmi jog meghatározásához: az első, fegyelmi
vétségeket taxációval megállapító és a fegyelmi eljárásra (illetve vizsgálatra) vonatkozó jogot
meghatározó jogszabály az 1870. évi XLII. törvénycikk (a továbbiakban: 1870: XLII. tc.) volt, amely a
köztörvényhatóságok rendezéséről szólt. (Pétervári, 2018: 135) Ez egy igen kezdetleges szabályozás
volt, összesen 10 §-ban szólt az említett témákról. Nemsokára követte az 1872. évi XXXVI. törvénycikk
a Buda - Pest fővárosi törvényhatóság alakitásáról és rendezéséről a tisztviselők, valamint a segéd – és
kezelőszemélyzet fegyelmi felelősségéről szóló §-ok szövegezése szinte szó szerint megegyezik a
köztörvényhatósági törvény azonos témájú rendelkezéseivel. E jogszabályok kezdetlegességét
bizonyítja, hogy 1876-ban újabb törvényt fogadtak el, amely már egységesen rendezte a közszolgálati
fegyelmi
jogot.
Az 1876. évi VII. törvénycikk parlamenti vitája során két fő érv merült fel a korábbi szabályok
módosítása mellett: az egyik érv, amely a kormány szerint a módosítást szükségessé tette a fegyelmi
vizsgálat elrendelése feltételeinek kiterjesztése, melynek eredményeképpen a tisztviselők
magatartásának sokkal nagyobb köre vált végső soron szankcionálhatóvá, mint előzőleg. (KN 1875/IV.
k.: 191) A másik fő érv – mely a leghevesebb vitát váltotta ki – a fegyelmi eljárás lefolytatásának a bírói
fórumoktól való elvétele, s a közigazgatás belső szerveire ruházása, arra hivatkozással, hogy az ilyen
ügyekben való döntést a bíróságok túl lassan hozzák meg. (KN 1875/IV. k.: 191) A bírói hatáskörök
csorbítását a jogállami működés szempontjából igen aggályosnak kell tekinteni, azonban a közszolgálati
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fegyelmi jogban indokolt az, hogy olyanok ítéljék meg az adott cselekményt (legalábbis alsóbb fokon),
akik maguk is rendelkeznek szakmai ismeretekkel és gyakorlattal e téren, valamint – ahogyan a kormány
érvelésében is elhangzik – fontos a közigazgatás hibáinak minél hamarabbi javítása. (Bizonyos
jogirodalmi álláspont szerint azonban kívánatos lett volna – német mintát követve - felsőbb fokú
szervként a Közigazgatási Bíróságot megjelölni, annak 1896-os felállítása után). (Tomcsányi, 1926:
361) Emellett azon tisztviselőt, aki ellen vizsgálat indult általában állásából fel is függesztették, ami az
ő szemszögéből bérkiesést, míg a közigazgatás szemszögéből a személyi állomány csökkenését, így
lassúbb vagy akár költségesebb ügyintézést jelent, ráadásul előfordulhatott, hogy az adott személyt nem
is volt lehetséges pótolni a kieső időre. E szabályozás azonban erős befolyást biztosított a központi
kormányzat akaratának érvényesítéséhez, (Papp, 2012/A: 8) s ennek eszközei a közigazgatási bizottság
jogköreiben nyilvánultak meg. (Papp, 2012/B: 64) A gyakorlat próbáját azonban e jogszabály sem állta
ki. 1886-ban egy nagyobb közigazgatási reform keretében került elfogadásra az 1886. évi XXIII.
törvénycikk a közigazgatási tisztviselők, a segéd – és kezelő személyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról,
amely jogszabály kiegészülve más jogforrási elemekkel egészen 1929-ig jelentette a fegyelmi vizsgálat,
illetőleg eljárás alapját. A változásokat a korábbinál is erősebben érvényesíteni kívánt centralizáció
indokolta. (Csizmadia, 1976: 176- 179) A jogszabály teljes körű ismertetése a jelen terjedelmi keretek
között nem lehetséges, így a továbbiakban egy konkrét ügyön keresztül való bemutatása tűnik a
legadekvátabb megoldásnak.

5. Az 1886: XXIII. tc. szerinti eljárás
1894 szilveszter éjjelén Pósalaky Mihály polgári biztos és Tóth Sándor rendőrfogalmazó a debreceni
Corso kávéházban időztek. Záróra felé- állításuk szerint teljesen józan állapotban- távoztak a helyről,
mivel Pósalaky úgy tudta, a helyi tűzoltózenekar még hajnal előtt szerenáddal szeretné őt lakásán
megtisztelni.2 Útközben azonban szembetalálkoztak néhány cigányzenésszel, akik állítólag ittasan
„trágár beszélgetést folytatva”, illetve „állati ordítozás közepette” haladtak az utcán.3 Pósalaky biztos
rájuk szólt viselkedésük miatt. Az egyik zenész, Danyi Pál erre egy hógömbbel (hógolyóval) fejen vágta
Pósalakyt. Ekkorra ért oda Tóth Sándor, aki háza ajtajából fordult vissza, hogy társa segítségére legyen.
4
A tömeg ekkor látszólag eloszlott, ám Tóth a lakása felé közeledve ismét azt vette észre, hogy „a
czigány csoport nagy kaczajjal, hógömbökkel a kezében rohant s őt [Pósalakyt] dobálta.”5 A kisebb
dulakodás
során
Pósalaky
a
verekedés
hevében
a
földre
került.
Az eset egy névtelen levél közvetítésével eljutott a rendőrkapitányhoz, aki azt továbbította a
polgármesterhez. Ő a Szervezési szabályzat 49. §-a alapján vizsgálatot indított (erre az 1886. évi XXIII.
tc. 2. § b) pontja alapján volt jogosult) Pósalaky és – mivel a levél őt is, mint verekedőt tüntette fel- Tóth
ellen, mivel az említett törvénycikk 1. § b) pontja ezt lehetővé tette, ha a tisztviselő „botrányt okozó
erkölcstelen életet él, vagy ilyen nemű kihágást követ el.” A vizsgálat lefolytatásával Körner Adolf
tanácsnokot bízta meg.6 A vizsgálati szakasz egy jelentéssel, egy összefoglaló készítésével zárult le.
Ebben az esetben a vizsgálat eredményei a fegyelmi eljárás lefolytatását indokolták, s ilyen esetben a
vizsgálati iratokat a tiszti ügyésznek kellett megküldeni, aki jogosult volt indítványozni az eljárás
lefolytatását vagy abbahagyását az ügy ismeretében, illetve – az első esetben - a kiszabandó fenyítéket
illetően
is
javaslatot
kellett
tenni.
A jelen ügyben a tiszti ügyész Tóth Sándor ellen a további eljárást nem látta indokoltnak
2

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú- Bihar Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL- HBML) IV. B. 1414/b. 33.
d. 90/1894
3
U. o.
4
U. o., ill. MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 276/1895 melléklete- 1895. júl. 5-i jegyzőkönyv
5
MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 90/1894
6
MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 90/1895
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folytatni, mivel „ellenében a tárgyiratokból oly cselekmény vagy viselkedés, mely fegyelmi vétség
tényálladékát megállapíthatná […] nem volt.”7 Pósalakyt illetően már helytállónak találta az eljárás
lefolytatását, s a legenyhébb fenyíték, az ún. dorgálás kiszabását javasolta a már hivatkozott törvénycikk
9. §-a alapján. (Itt fontos megjegyezni, hogy a tiszti ügyész csak javasolhatott, de az ügyet végleg –
néhány esetet kivéve – garanciális okokból a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya hozta,
akinek nem volt kötelessége figyelembe venni az indítványt, bár a gyakorlatban nagyobbrészt igazodott
az abban foglaltakhoz). A vizsgálat lefolytatása során az érintetteket kihallgatták, vallomásukat
jegyzőkönyvben rögzítették. Ezeket illetően két dolgot érdemes kiemelni: egyrészt Tóth és Pósalaky
tagadták, hogy ittasak lettek volna, míg a beidézett cigányzenészek ennek ellenkezőjét állították,
másrészt Pósalaky fenyegető fellépését kifogásolták s ezt jelölték meg a tettlegesség okaként, míg ezt
Pósalaky tagadta.8 A két tisztviselő ráadásul jelentéstételi kötelezettségét is megpróbálta elkerülni.9
Mindezeket számba véve a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya a tiszti ügyész indítványát
teljes mértékben alapul véve hozta meg döntését.10
Ilyen esetben a marasztalt tisztviselő nyolc napon belül a belügyminiszterhez fellebbezhetett,
ám a jelen esetben ilyenről nem tudunk. (Ez valószínűleg a csekély súlyú fenyítékkel lehet
összefüggésben). A tiszti ügyész nem kezdeményezett büntető eljárást, valószínűleg szintén az eset
csekély súlya miatt. A korabeli szabályok alapján (1886. évi XXIII. tc. 15- 16. §§) ugyanis ha a tiszti
ügyész vádiratot nyújtott be, akkor a fegyelmi eljárás a büntető eljárás lefolytatása idejére függőben
maradt. Azt azonban, hogy a büntető eljárás lefolytatása után a fegyelmi eljárás is lefolytatásra kerüljön,
semmi sem tiltotta. Elképzelhető volt, hogy a cselekmény a bíróság szerint nem képez bűncselekményt,
ám fegyelmi szempontból ugyanez a cselekmény értékelendő. A büntetőügyben marasztalt tisztviselőt
azonban fegyelmi úton is el lehetett marasztalni, ami a ne bis in idem már akkor is alkalmazott elvének
sérelmét veti fel, ám az valójában ilyen esetben nem sérült.

6. Összefoglalás
Összegzésképpen megállapítható, hogy a közszolgálat speciális felelősségi formáinak kialakulása a
modern, már működőképes és a teljes államot átfogó igazgatás létrejötte és fejlődése mentén szinte első
perctől – ha nem is kikristályosodott formában, de – jelen volt. A fejlődést az igazgatás – mai kifejezéssel
élve – személyzeti politikájának változásai egy egyre inkább egységesülő szabályozás irányába
mozdították, ám Magyarországon az egységes szolgálati pragmatika – szemben például a bajor állam
1805-ben kiadott dokumentumával (Sávoly, 1934: 32) – sajnálatos módon nem született meg (Hencz,
1993), bár a korabeli jogirodalomban élénk diskurzus bontakozott ki e témával kapcsolatban, s még
tervezetek is készültek. (Pétervári, 2017: 117) Voltak azonban olyan szerzők is, akik úgy vélték, nem
róható fel hibául ennek elmaradása, ugyanis az állami szolgálat szerteágazó, s e jellegéből következően
nem
lehetséges
egységes
szabályozást
alkalmazni
rá.
(Csiky,
1899:
209)
A fegyelmi felelősség szabályozását illetően megfigyelhető a fent említett fejlődési ív: a kezdeti
széttagozódott szabályozás (külön szabályok vonatkoztak például az egyetemi vagy akadémiai
jogtanárok,11 a tanítók12 vagy épp a bábák13 fegyelmi felelősségére) a XX. században a rendszerváltást
követően teljesen egységesített módon került rendezésre. (Veszprémi, 2011: 171-248) Az e formára

7

MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 1198/1895
MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 276/1895 melléklete- 1895. jan. 9-i jegyzőkönyv
9
MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 276/1895
10
MNL- HBML IV. B. 1414/b. 33. d. 1728/1896
11
1897. évi XXXIV. törvénycikk 24- 25. §§
12
1876. évi XXVII. törvénycikk 7. §
13
1876. évi XIV. törvénycikk 147. §
8
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vonatkozó szabályok (mind anyagi jogi, mind eljárásjogi értelemben) pedig tömegükben nőttek, és, ami
fontosabb, garanciális elemekkel bővültek tovább.
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Az „Alföld szíve” élménypontjainak ismertsége és elismertsége
The awareness and recognition of the tourism brand "Heart of the
Hungarian Great Plain" and its attractions
KÓRÓDI M1, B. MONDOK A2, SZABÓ A3
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Regionális gazdaságtan és
Turizmusmenedzsment Intézet, korodi.marta@econ.unideb.hu
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Regionális gazdaságtan és
Turizmusmenedzsment Intézet, mondok.anita@econ.unideb.hu
Debreceni Egyetem Vidékfejlesztés, Regionális gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet,
szabo.attila.peter@econ.unideb.hu

Absztrakt
Egy földrajzi térség fejlesztésének célja elsősorban az adott terület eredményes működtetése,
lakosainak megfelelő lakóhely és jólét biztosítása megfelelő színvonalú gazdasági, kulturális,
technológiai és ökológiai feltételek megteremtésével. Ritchie–Crouch (2003) szerint az a
turisztikai desztináció versenyképes, amely képes a turisztikai bevételek növelésére, a turisták
folyamatos vonzására, a látogatók számára emlékezetes, elvárásaiknak megfelelő élmények
nyújtására, valamint ezeken túl profit termelésre. Ám eközben a helyi lakosság jólétének is meg
kell maradnia vagy emelkednie úgy, hogy a feltételek a jövő generációi számára is megőrzésre
kerüljenek (vagyis a fenntarthatóság elvei érvényesüljenek).
A turisztikai kereslet dinamikus növekedése magával vonja a desztinációk közötti verseny
fokozódását is. Az erős verseny a célterület turizmusmarketingjéért felelős szervezet számára
kihívást jelent az imázsépítés, a termékfejlesztés és a kommunikáció területén is. A turizmus
sikeres fejlesztésére azonban csak egy jól működő, jól együttműködő rendszerben van mód. Az
együttműködés mind területi, mind pedig turisztikai termékek szintjén szükséges.
Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai azonosítását szolgáló szlogen, az „Alföld szíve”
kifejezés ugyan mindenben megfelel a jelszavakkal szemben általában támasztott
követelménynek, ám sikerességének megítélése piaci felmérésekhez kell, hogy kötődjön. Ennek
alátámasztásához célterületi belföldi turizmusban résztvevők körében 2019 nyarán végzett
nagymintás (n=1037) felmérés szolgál. A megkérdezettek 71,6%-a az „Alföld szíve” márkanévvel
jól beazonosítja a megyét, a rossz válaszok aránya elhanyagolható volt.
A turisztikai márka ismertségén túl a kutatás kitért a megye különböző turizmusfajtákhoz kötődő
attrakcióira is. A megye turisztikai attrakciói közül 29 kínálati elemet értékeltek a
megkérdezettek aszerint, hogy meglátogatták-e más vagy ismerik-e. A felmérés eredményei
alapján nagyon jól ismert kínálati elemek a Tisza-tó, Abádszalók, a Jászberényi Állat- és
Növénykert, Cserkeszőlő, a felüdülőhely, a Tiszavirág Fesztivál, Szolnok, valamint a RepTár,
1
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Interaktív Repülőmúzeum, Szolnok. Habár a turisztikai attrakciók ismertsége a megyei
válaszadók körében kedvezőnek ítélhető, 12 kínálati elemet a nem megyei válaszadók kevesebb,
mint 10%-a látogatott csak meg a felmérés időpontjáig, s mindegyik attrakció esetében a
válaszadók minimum egynegyede elutasító is egy lehetséges látogatással kapcsolatban.
A kutatás következtetései rámutatnak arra, hogy a térség meglévő attrakcióinak kihasználásával
és fejlesztésével a turizmus minél több szegmensének érintésével komplex élménycsomagokat
nyújtó turisztikai innováció szükséges a desztinációban, amely a látogatószám érdemi emeléséhez
vezethet.
Kulcsszavak: turisztikai desztináció, Jász-Nagykun-Szolnok megye, brand
Abstract
The objective of developing a geographical area is, first and foremost, the effective operation, the
provision of an appropriate place to live and the well-being of its inhabitants, through the creation of
appropriate economic, cultural, technological and ecological conditions. According to Ritchie-Crouch
(2003), a tourism destination is competitive, if it has the capability for increasing tourism revenues,
attracting tourists continuously, providing visitors with memorable experiences that meet their
expectations, and furthermore, for profit generation. At the same time, however, the well-being of the
local population must be maintained or increased by the preservation of resources for the future
generations (i.e. keeping principles of sustainable development).
The dynamic growth in tourism demand is also leading to increased competition between destinations.
Intense competition also poses a challenge for the tourism marketing organization in the target area
in terms of image building, product development and communication. However, the successful
development of tourism can only be achieved through a well-functioning, well-cooperating system.
Cooperation is needed both at regional and tourism product level.
Although the slogan of Jász-Nagykun-Szolnok County as a tourism brand, the "Heart of the Great
Plain" meets all the requirements for mottos, the recognition by travellers must be validated with
market survey. A large sample (n = 1037) survey was conducted among domestic tourists visiting the
destination in summer 2019. 71.6% of the respondents identify the county well by the brand “Heart of
the Great Plain”, and the proportion of bad answers was trifling.
In addition to the recognition of the tourism brand, the research also covered the assessment of the
county's various tourism attractions. Twenty-nine tourism attractions were evaluated by the
respondents as to whether they were visited or known. Based on the survey results, the well-known
supply elements are Lake Tisza, Abádszalók, Jászberény Zoo and Botanical Garden, Cserkeszőlő, the
spa resort, Tiszavirág Festival and RepTár, Interactive Aviation Museum in Szolnok. Although the
awareness of county tourism attractions is considered favourable, twelve attractions had not been
visited by 10% of non-county respondents until the date of surveying, and at least one quarter of
respondents in each attraction were negative for a possible future visit.
The conclusions of the research point out that by exploiting and developing the existing attractions in
the destination, tourism innovation is needed to provide complex experience packages to reach a wide
range of tourist segments. This can lead to a significant increase in the number of visitors.
Keywords: tourism destination, Jász-Nagykun-Szolnok County, brand
JEL Kód: Z32 Tourism and Development
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Bevezetés
A belföldi turizmust célzó desztinációk által kínált élménycsomagok kialakításánál a térség egyedi
adottságainak kihasználása mellett a minél több szegmens megszólítása lehet a fejlesztés és a
turizmusmenedzsment egyik módszere. Az Alföld desztinációi közül az Alföld szívének nevezett,
Jász-Nagykun-Szolnok megyével beazonosítható térség turisztikai pozíciója indokolttá teszi a
hangsúlyok újragondolását, az élménypontok markánsabb kommunikációját.
Egy földrajzi térség fejlesztésének célja elsősorban az adott terület eredményes működtetése,
lakosainak megfelelő lakóhely és jólét biztosítása megfelelő színvonalú gazdasági, kulturális,
technológiai és ökológiai feltételek megteremtésével. Enright - Newton (Enright – Newton, 2004)
szerint a desztináció versenyképes, amennyiben vonzó tud lenni a potenciális turista számára és
meglátogatásával a turista elégedett is lesz. Uysal et al. (Uysal et al., 2000) azonban a desztináció
promóciójának és versenyképességének egyik fő célját abban látja, hogy az utazók fejében új imázst
teremtsen, vagy megerősítse a létező pozitív imázst az adott helyről. Ritchie–Crouch (Ritchie–Crouch,
2003) szerint az a turisztikai desztináció versenyképes, amely képes a turisztikai bevételek növelésére,
a turisták folyamatos vonzására, a látogatók számára emlékezetes, elvárásaiknak megfelelő élmények
nyújtására, valamint ezeken túl profit termelésre. Ám eközben a helyi lakosság jólétének is meg kell
maradnia vagy emelkednie úgy, hogy a feltételek a jövő generációi számára is megőrzésre kerüljenek
(vagyis a fenntarthatóság elvei érvényesüljenek).
A megélénkülő, országhatárokat átlépő piac erős versenyhelyzetet teremt a turisztikai desztinációk
számára, ezért azok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek eladhatóságuk növelésére, vonzó és egyedi
arculatuk kialakítására. Az erős verseny a célterület turizmusmarketingjéért felelős szervezet számára
kihívást jelent az imázsépítés, a termékfejlesztés és a kommunikáció területén is. Egy desztináció
turizmusának fejlesztése, marketingje többszereplős rendszert feltételez, mely szereplők és azok
tevékenységei között optimális esetben összhang van egy tudatos, stratégiai tervezés következtében,
valamint ennek a folyamatnak nemcsak célja, hanem egyben kiindulópontja is a helybeliek turisztikai
önképe és a külső turisztikai imázs.
A helyzetértékelő dokumentum (JNSZM Területfejlesztési Program 2014-2020) a turisztikai
attrakciókat és programokat szűkösnek tartja, kapacitás-kihasználatlanságot, alacsony vendégszámot
és tartózkodási időt, valamint jelentős szezonalitást állapít meg. A megyei TOP ezért a szűk
keresztmetszetek felszámolásával a vendégfogadás feltételeinek javítását, az attrakció- és
szolgáltatásfejlesztést célul kitűzve tervezi hozzájárulni közvetlenül a látogatószám és az eltöltött idő
növekedéséhez, közvetve a jövedelemtermelés, fenntarthatóság illetve a multifunkciós rekreációs- és
közösségi színterek kialakításához.
A kutatás a megyei turisztikai projektötletek alátámasztásául szolgálhat, hozzájárulhat a megye
turisztikai adottságainak hasznosításához, a turizmus élménybázison és élménygeneráláson alapuló
területeinek kialakításához.

Anyag és módszer
A kérdőíves kutatás 2019.06.27-08.01. között zajlott a Survio online felületen önkitöltő módszerrel,
valamint kérdezőbiztosok közreműködésével. 1037 válaszadó által adott válaszokat tartalmazó
mintából került a kutatási adatbázis kialakításra.
A statisztikai módszerek közül gyakorisági elemzés, kereszttábla és asszociációs szorosság elemzés
kerültek alkalmazásra. Ezt egészítik ki az asszociációs szorosság mérőszámai (Freedman et al, 2005),
mint a Cramer V-mutató, mely szerint p<0,05 esetén az összefüggés szignifikánsnak tekinthető
(Wagner, 2013). A minta szegmentumainak véleményegyezőségét a Kendall-féle W mutató
(konkordancia) jelzi.
Az elemzés során az eredmények nemcsak önmagukban kerültek értékelésre, hanem két megelőző
kutatás szolgált a minősítéshez orientációs báziskén, egyrészt a Magyar Turisztikai Ügynökség 2017.
évi jelentése a belföldi turizmus alakulásáról és a belföldre utazók turisztikai fogyasztói szokásairól
(MTÜ, 2018), valamint a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 2016-os kutatásának belföldi
utazásokra vonatkozó eredményeit (MTÜ, 2017). Az előzetes kutatások tapasztalatai hasznosításra
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kerültek a kérdőív összeállítása során. Az online kutatásmenedzsment támogatás a válaszadásokról
készült riportokkal folyamatos követési és korrekciós lehetőséget biztosított.
A téma tekintetében a kiterjedt kérdőív hét kérdése vonatkozott szociodemográfiai azonosításra, a
válaszadó iskolai végzettségét, korát, munkaerő-piaci státuszát, jövedelmi helyzetét, nemét, állandó
lakóhelyét (2 kérdés) kérve. Az eredményei a csoportképzést és a szűrést szolgálják. A témához
kapcsolódó 8 tartalmi kérdés alapvetően leíró statisztikák készítésére alkalmas. A kérdésekből 2
egyszerű, egyszeres választási lehetőségű kérdés található, a 2 skálakérdés egyike 29 attrakció
értékelését kéri a válaszadótól. A többszörös választ elfogadó 2 kérdés esetében korlátlan a válaszok
bejelölése. Az „egyéb” válasz kifejtésére 2 kérdésnél kap a válaszadó lehetőséget. Értelemszerűen
jelenik meg a kérdéseknél a „nem tudom/nem válaszolok” válaszlehetőség is.
A változók statisztikai feldolgozása és a vizsgálatok Excel 2013 és PSPP statisztikai elemző
programmal történt. A kitöltő platform elérési útja: https://www.survio.com/survey/
d/J5V7D5P7Z4R9T1S1Y. Az önkitöltős kérdőív terjesztése e-mailen és a közösségi portálokon
linkmegosztással történt.

Eredmények
1.1. A kutatási minta jellemzői, szociodemográfiai összetétel
A kérdőív kitöltő oldalt 1656 fő látogatta meg, a befejezési arány 62,6%-os. Az adatbázis az 1037
válaszadó által adott teljes válaszokat tartalmazó mintából került kialakításra. Felülreprezentált a
minta a női kitöltők körében (75,0%), a férfiak csupán a megkérdezettek 24,9 %-át tették ki. A női
túlreprezentáltság torzító hatását mérsékli, hogy az utazási döntésekben a nők nagyobb szerepet
játszanak a hazai háztartásokban. A kor szerinti összetétel kiegyenlített eloszlású. Az utazási
hajlandóságot jelentősen befolyásoló, de érzékenynek tekinthető jövedelmi kérdésre a megkérdezettek
20,8%-a nem válaszolt annak ellenére sem, hogy skálázós technikával került feltételre. A 821
válaszadó többsége két jövedelemkategóriába tartozónak érzi magát, 1-10-es skálán a nagyon
szegénytől a nagyon gazdagig az 5. (27,5%) és a 6. (22,5) kategóriákba, nincs jelentős eltolódás a
jövedelmek megoszlása tekintetében, a jövedelmi skálaátlag 5,5. A munkaerő-piaci státusz alapján a
válaszadók 71,8%-a aktív dolgozó. Az iskolai végzettség is szorosan összefügg a turizmusban való
részvételi hajlandósággal, a válaszadók átlagos iskolázottsága jó. Megállapítható, hogy a minta
összetételét tekintve alkalmas a kutatás céljainak megvalósítására, ugyanakkor a megye ismertsége
tekintetében két részsokaságot kell képezni a megyei és azon kívüli válaszadókból (73,0% és 27,0%).

1.2. A kutatás megállapításai
1.2.1. Belföldi utazási szokások
A megkérdezettek a belföldi utazásaiknál a 2-3 éjszakás utazásokat részesítik előnyben, de a hosszabb,
egyhetes tartózkodással járó utakon is szívesen részt vesznek. A nagyon rövid és az egy hétnél
hosszabb utazások azonban kevésbé vonzóak. A turisták megítélése szerint az élményszerzés
lehetősége kiemelkedő motiváló tényező ahhoz, hogy útra keljenek, ám kevésbé tartják a válaszadók
izgalmasnak a belföldi utazásokat, úgy vélik, nem nyújt számukra akkora újdonságot és kevésbé
bővítik a látókörüket.
Az utazásokban a klasszikus főszezon, előszezon, utószezon és holtszezon beazonosítható. Az
utazások fő motivációi az egészségturisztikai szolgáltatások igénybevétele, az aktív időtöltés, a
kulturális turizmus, a nagyobb rendezvény, fesztivál felkeresése, valamint a család- és rokonlátogatás
(25,5%). Az utazási helyszín kiválasztását leginkább az úticél természeti adottságainak, látnivalóinak
köre, illetve az utazás kedvező ára, alacsony költsége, kedvező ár/érték arány befolyásolta. Az
információszerzés csatornái közül kiemelkedik a korábbi látogatások kedvező tapasztalata, az
ismerősök, barátok ajánlása és az online csatornák.
A megkérdezetteknek van hajlandósága a tovább tartózkodásra, amit ki lehetne használni, a kritikus 3
éjszakáról 4 éjszakára növelni, rövidebb utazási kategóriából a hosszabb utazási kategóriába lépni. A
belföldi utazások során a tartózkodási idő hosszabbításának lehetőségeit a válaszadók a meglévő
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attrakciók fejlesztésében, a több élményfürdő, aquapark létesítésében, valamint a több fesztivál és
kulturális rendezvény szervezésében látja.
A szállásfoglalás esetében nagyobb arányban ismerik a válaszadók és a jövőben is szándékoznak
alkalmazni a közvetítői felületeket (54,3%) a szálláshely közvetlen weboldalánál (48,6%). A
nyitottság az online foglalásokkal szemben is jelentős. A „bizonytalanok” meggyőzése jelent a
szálláshely-szolgáltatók számára feladatot, ez a potenciális vendégkör közvetítők esetében 24,2%-os
részesedéssel, a közvetlen foglalás esetében 24,7%-os részesedéssel bír, vélhetően új piacot jelentene a
szolgáltatók számára.

1.2.2. A kiemelt attrakciók ismertsége
A Jász-Nagykun-Szolnok megye felkeresési gyakoriságát vizsgáló kérdés elkülöníti a helyi lakosokat
(68,5%). A maradék 327 fő 42,2%-a saját bevallása szerint rendszeresen visszatérő vendég, 23,2% 1-3
alkalommal járt a megyében, 16,8%-nyi válaszadó 3-5 alkalommal járt ott, 4,9% egyszer már volt ott,
6,1 % még nem járt, 1,5% eddig ugyan még nem járt, de tervez oda üdülést, pihenést.
A megye látogatottságára vonatkozó összefüggés-vizsgálat mérsékelten erős kapcsolatot (Cramer
V=0,24) mutatott ki a településtípus tekintetében, a fővárosiak és a nagyobb településeken élő utazók,
valamint a Békés és Heves megyeiek nagyobb gyakorisággal látogatnak a megyébe, a Pest megyeiek
visszatérése jellemzőbb.
A lekérdezés legösszetettebb kérdése a megye 29 kiemelt vonzerőtényezőire, látnivalócsoportjaira
vonatkozó ismertségi és érdeklődési skálakérdés. Érdemes az összes választ, mint átlagos megítélést,
és a megyei-nem megyei lakosok válaszait is külön elemezni. Az 1-4-es skálán adott válaszok (4-es
értéket kapott a „jártam ott, kipróbáltam” válaszlehetőség) a skálaértékek előfordulással súlyozott
átlaga alapján került kialakításra az ismertségi rangsor, az átlagos ismertség (2,72). Ezek alapján 14
attrakció, település, üdülési célpont helyezkedik el az átlag felett, 15 az átlag alatt, a válaszok némileg
eltolódtak a kevésbé ismertség felé. Majd az átlaghoz viszonyított 5 kategória került meghatározásra:
nagyon jól ismert kínálati elem (3,16-3,31 skálaátlag), jól ismert kínálati elem (2,89-3,08 skálaátlag),
átlagosan ismert kínálati elem (2,69-2,81 skálaátlag), átlag alatt ismert kínálati elem (2,41-2,66
skálaátlag) és nem elterjedten ismert kínálati elem (2,03-2,37 skálaátlag). A kategóriákba rangsorban a
következő települések, attrakciók, üdülési célpontok tartoznak.
Nagyon jól ismert kínálati elemek (5 db): Tisza-tó, Abádszalók; Jászberényi Állat- és Növénykert;
Cserkeszőlő, a felüdülőhely; Tiszavirág Fesztivál, Szolnok; RepTár, Interaktív Repülőmúzeum,
Szolnok.
Jól ismert kínálati elem (5 db): Berekfürdő; Gasztronómiai csemegék, egyedi különlegességek:
szolnoki habos isler, tiszai halászlé, karcagi vagy a túrkevei birkapörkölt, karcagi ferdinánd; Túrkevei
Termálfürdő; Martfűi Termál SPA; Nagykörű, hazánk cseresznyéskertje.
Átlagosan ismert kínálati elem (6 db): Kevi Juhászfesztivál, Túrkeve; East Fest, Mezőtúr; SöráriumInteraktív Sörmúzeum, Szolnok; Tiszafüredi Halas napok; Tiszakürti Arborétum és Kalandpálya;
Csónaktúra, vízitúra a Tiszán/Tisza-tavon.
Átlag alatt ismert kínálati elem (7 db): Lehel-kürt - Jász Múzeum, Jászberény; Karcagi Birkafőző
Fesztivál, Karcag; Kumánia Gyógy- és strandfürdő, ill. hotel, Kisújszállás; Macimúzeum,
Rákóczifalva; Csángó Fesztivál, Jászberény; Gourmet étterem, Pl.: Hercegasszony Birtok, Mezőtúr,
Nimród Bioétterem, Karcag, Park Étterem, Berekfürdő; Tiszator-Böllérfesztivál, Abádszalók.
Nem elterjedten ismert kínálati elem (6 db) Természet Operaháza, Tisza-tavi Fesztivál; Tiszazugi
Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár; kunhímzés, kuncsomó, kun Miatyánk, kun örökség – Karcag,
Györffy István Nagykun Múzeum és Nagykun Látogatóközpont; Lombkorona sétány tanösvény,
Karcag; Jászkun kapitányok nyomában tematikus túraútvonal állomásai; Mancsos Pancsoló – KeletMagyarország első kutyabarát fürdőhelye a Tisza-tónál, Tiszafüreden.
A kínálati elemek rangsorát a válaszadók tényleges látogatása, vagyis utazási döntésük alapján az
elismertsége szerint az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatban az egyes attrakciók másodlagosan az
ismertségre, majd a tervezett utazásokra rendezettek. A válaszadók fele által már meglátogatott,
kipróbált kínálatai elemek típusa igen eltérő, természeti, kulturális és vegyes vonzerők is bekerültek
ebbe a csoportba.
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1. táblázat: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei látnivalók ismertsége az utazók körében – top12
Table 1: Awareness of tourism attractions located in Jász-Nagykun-Szolnok County – top12
járt ott,
kipróbálta
51,5%
Tisza-tó, Abádszalók
49,3%
Jászberényi Állat- és Növénykert
47,3%
Cserkeszőlő – a felüdülőhely
46,9%
Tiszavirág Fesztivál, Szolnok
42,8%
RepTár Interaktív Repülőmúzeum, Szolnok
38,0%
Berekfürdő
36,1%
Gasztronómiai csemegék
31,5%
Túrkevei termálfürdő
31,1%
Nagykörű, az ország cseresznyéskertje
30,5%
EastFest Mezőtúr
30,4%
Martfű Termál Spa
23,7%
Vízitúra a Tiszán/Tisza-tavon
Forrás:a kutatás eredményei alapján saját szerkesztés
Kínálati elemek\ismeret szintje

hallott
róla
29,7%
27,8%
31,3%
27,8%
29,9%
35,9%
33,0%
34,7%
33,7%
33,7%
33,8%
31,1%

nem járt ott,
de tervezi
13,3%
11,9%
11,6%
13,9%
16,9%
15,1%
12,3%
12,3%
14,7%
8,7%
17,7%
20,3%

Me.: %
nem járt ott és
nem is tervezi
4,3%
9,0%
7,2%
6,2%
6,2%
8,2%
11,2%
14,2%
14,2%
20,9%
10,9%
16,6%

A megyei és megyén kívüli lakóhellyel rendelkező válaszadók, valamint az összes válaszadó kínálati
elemekre vonatkozó személyes tapasztalata szerint felállított rangsor rangszámait a 2. táblázat
hasonlítja össze. A két részsokaság közös és közeli preferenciája (fekete háttér) az elismertséget jelzi
(4 eset). Ellentmondás tapasztalható az ismertség és elismertség mértékében 2 esetben (szürke háttérrel
kiemelve), ami értékesítési csatorna problémát jelezhet. Az első 12, összességében preferált attrakció
(részsokaságonként 10-et figyelembe véve) át nem fedő elemei (világosszürke háttérrel, 4 eset) a
küldő terület szerinti specifikus kommunikációra nyújtanak lehetőséget.
2. táblázat: A megyei és megyén kívül élő válaszadók véleménye közötti különbség
Table 2: The difference between the opinion of respondents living in and outside the county
Me.: rangsor érték
Kínálati elemek\válaszadók lakhelye
megyei lakos
nem megyei lakos
összes válaszadó
Jászberényi Állat- és Növénykert
1.
6.
2.
Tiszavirág Fesztivál, Szolnok
2.
4.
4.
Tisza-tó, Abádszalók
3.
1.
1.
Cserkeszőlő, a felüdülőhely
4.
2.
3.
RepTár Interaktív Repülőmúzeum, Szolnok
5.
5.
5.
Berekfürdő
6.
3.
6.
Gasztronómiai csemegék
7.
8.
7.
Túrkevei termálfürdő
8.
15.
8.
Nagykörű, az ország cseresznyéskertje
9.
12.
9.
Martfű Thermal Spa
10.
10.
11.
EastFest, Mezőtúr
12.
7
10.
Vízitúra a Tiszán/Tisza-tavon
16.
9
12.
Forrás:a kutatás eredményei alapján saját szerkesztés

Az ismertséghez szorosan kapcsolódik a beazonosítás, vagyis Jász-Nagykun-Szolnok megye
turisztikai márkanevének ismerete. A megkérdezettek 71,6%-a az „Alföld szíve” márkanévvel jól
beazonosítja a megyét, a rossz válaszok aránya elhanyagolható, nem éri el a 3%-ot. A „nem
tudom/nem válaszolok” jelölés aránya magas, 25,6%. A márkanév leginkább a rendezvények
szóróanyagán jelenik meg (32,0%), de jelentős tájékoztatási hatása volt még a honlapnak is (31,9%).
A márkanév az ismertségi megoszlás alapján bevált, jól beazonosítható, asszociációs hatása jó.
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1.2.3. Az utazás meghosszabbításának lehetőségei
A kérdéscsoport harmadik kérdése rákérdez a tartózkodási idő hosszabbításának lehetőségére. A
többszörös válaszadás eredményeként a rangsor első három helyén rendre a meglévő attrakciók
fejlesztése (37,8%), több élményfürdő, aquapark létesítése (36,8%), több fesztivál és kulturális
rendezvény szervezése (35,7%) szerepel. Ezeket a javaslatokat vélhetően legalább minden harmadik
válaszadó megjelölte. Az aktív turisztikai lehetőségek bővülésének óhaja (új kerékpárutak, meglévők
karbantartása, vízi sportolási lehetőségek) a válaszok 31,5%-ában merült fel, örvendetes, hogy a
megkérdezettek körének képzete követi a hazai trendeket. A termékfejlesztés irányát is
meghatározhatja a több érdekes tematikus út kialakításának javaslata (25,7%), az új kalandparkok
(18,4%) és az új látogatóközpontok létesítésének (16,8%) preferálása. A rangsor utolsó elemeinek
magas aránya az élményvágyat igazolja, célszerű lenne az élménymenedzsment módszereit alkalmazni
a meglévő attrakciók esetében is. Az „egyéb” válaszoknál visszatérő javaslat a közlekedési korlátok,
úthibák, útminőség javítása, a Tisza szabadstrandjainak kialakítása, a kutyás probléma megoldása, de a
több reklámtevékenységet kívánó javaslatot is érdemes megfontolni.
Korosztályonként eltérő a prioritási sorrend, amit a szegmens-specifikus kínálat kialakításánál érdemes
figyelembe venni. Az iskolai végzettség szerint magas véleményegyezőséggel (Kendall W=0,9) a több
élményfürdő, a fesztiválok és az meglévő attrakciók fejlesztése lenne kívánatos. A válaszadók
egységesen tartják szükségtelennek újabb látogatóközpontok létesítését az utazás hosszabbodásának
érdekében, az életkori csoportok véleményegyezősége 75% (Kendall W=0,75). A magas jövedelmi
státuszú válaszadók véleménye szerint a legfontosabb lenne a meglévő attrakciók fejlesztése, s ezt
követően szükséges a kínálati elemek fejlesztése az adott célterületen a tartózkodási idő növelése
érdekében (Kendall W=0,86). A nők számára legfontosabb lenne a fürdési lehetőségek
kínálatbővülése, míg a férfiak inkább a meglévő attrakciók fejlesztését tartják kívánatosnak. A
fesztiválok, kulturális rendezvények számának bővítése is a női válaszadóknak kedvezne (Kendall
W=0,89).
A fővárosiak és az egyéb városok lakosai vélekednek hasonló módon a belföldi utazások
hosszabbodására leginkább ható tényezőkről, őket az ösztönözné, ha több fesztivált, kulturális
rendezvényt kínálna a célterület vagy a meglévő attrakciókat fejlesztenék, illetve az aktív turisztikai
lehetőségeket bővítenék. Ezzel szemben a megyei jogú városok lakosai és a községekben, falvakban
élők a fürdési lehetőségek bővülését tartják a legfontosabbnak (Kendall W=0,82).

Következtetések, javaslatok
A kutatás eredményei rámutattak azokra a megyei jellegzetességekre, amelyeket a
desztinációmenedzsment, a desztináció és szolgáltatói szintű termékfejlesztés, valamint a
látogatómenedzsment során célszerű figyelembe venni. Az attrakciók fejlesztését, a megismerés
érdekessé tételét javasolják, de a megfelelő léptékben, a látogatóközpont fejlesztéseket jóval kevésbé
preferálják, annak ellenére sem, hogy jóval nagyobb komfortot biztosítanak ezek a létesítmények a
turistáknak.
Kiemelendő a vendégek élményigényének kielégítése. Az élmény olyan érzelmeket vált ki, amelyek
időben, intenzitásban nem megszokottak, még meg nem élt tapasztalatok megtapasztalása során
keletkeznek. A vendég rögzíteni akarja (online fotó, video), mert úgy érzi, hogy csak ott, akkor és csak
vele történik meg, egyedi. A szolgáltatások összeállításánál mérlegelni kell, hogy van-e ilyen kínálati
eleme a szolgáltatónak, illetve mit lehetne ezen az elven, a meglévő élménybázison, vagy
élménygenerálók segítségével kialakítani, vagyis célszerű az élménytartalom elemzését elvégezni.
A felmérés eredményei hasznosíthatók a vizsgált desztináció szintjén, a turisztikai menedzsment
számára szolgál visszajelzésként, hogy a megvalósult attrakciófejlesztések többsége egybevág a
turisták igényeivel. Az országos mintával összehasonlítás és az egyéb, szöveges válaszokból kapott
megállapítások a megye turisztikai termékei iránt megnyilvánuló turisztikai kereslet összetételére
vonatkozóan nyújt információt, alapja lehet a további szegmentációs kutatásoknak. Az attrakciók
helyszínei, a települések turizmusának szervezői az ismertség tekintetében és a vonzerő térbeli
kiterjedtségére (lokális, térségi, regionális, országos) tekintetében vonhatnak le hasznos
következtetéseket a piac hatékony befolyásolása érdekében.
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A megye turisztikai arculatához a szlogen szorosan kapcsolódik, ismertsége a felmérés alapján
beigazolódott. Az „Alföld szíve” kifejezés ugyan mindenben megfelel általában a szlogenekkel
szemben támasztott követelménynek, azonban, ha az utazók által elvárt képzeteket, potenciális
érzéseket is be kellene építeni a korszerű turisztikai kommunikációnak megfelelően a szlogenbe. Ezért
célszerű kiegészíteni és a turistára irányítani a közlés fókuszát. Javaslatunk, megőrizve, de némileg
módosítva a bevált jelmondatot: „Jász-Nagykun-Szolnok, az Alföld szíve – minden dobbanása egy
élmény”

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felkérésére, a TOP 5.1.1.-15-JN1-201600001 számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések erősítése Jász-Nagykun-Szolnok
megyében” - „Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés” c. projekt keretében, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Esély Szociális Közalapítványa megbízásából került lebonyolításra.
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A pálinka helyzete Magyarországon. Problémák és lehetőségek
The situation of pálinka in Hungary. Problems and opportunities
Harcsa I. M.1
Absztrakt
A lepárlásnak Magyarországon több évszázados hagyományai vannak. Rövid nemzetközi kitekintés keretében a
környező országok magán-szeszfőzési gyakorlata is bemutatásra kerül. A pálinka hungarikum termék, kizárólag
kereskedelmi főzdében készülhet. Hazánkban lehetőség van bérfőzésre, illetve magánfőzésre is, az így készült
termék azonban csak a párlat megnevezést viselheti és nem kerülhet forgalomba. Az elmúlt tíz évben igen gyakran
változott a pálinka előállítására vonatkozó jogszabályi környezet, ami eltérő módon befolyásolta a szektor
szereplőit. Bemutatásra kerülnek az egyes főzési formák statisztikai adatai, kiemelt figyelmet fordítva az
adómentességi időszakra. A bérfőzés ismert adatait felhasználva megállapítást nyert, hogy 52,1 milliárd forintos
hiány keletkezett a jövedéki adó eltörléséből. A 0%-os jövedéki adó a bérfőzés fellendülését eredményezte,
neutrálisan, részben negatívan hatott a kereskedelmi főzésre. A magánfőzők száma rendkívüli növekedésnek indult,
az adó visszaállítását követően pedig mintegy 50-70 ezer fő „tűnt el” a bérfőzetők soraiból. Szekunder forrásokra
támaszkodva összegyűjtöttem az ágazatot érintő problémákat, melyek megoldásra várnak. Továbbá felvázolom
azokat a lehetőségeket, melyek ugyan rendelkezésre állnak, de azokat nem használják ki eléggé.
Kulcsszavak: pálinka, bérfőzés, magánfőzés, kereskedelmi főzés, jövedéki adó
Abstract
Distillation has centuries-old traditions in Hungary. A brief international outlook will also present the private
distillation practices of the surrounding countries. Pálinka is a Hungaricum product produced by exclusively in
commercial distilleries. In our country it is possible to make in subcontractdistilleries or at home, however, the
product made in this way can only be called distillate and cannot be marketed. Over the last ten years, the legal
framework governing the production of pálinka has changed very often, affecting the operators in the sector in
different ways. Statistical information on each type of distilling will be presented, with special emphasis on the tax
exemption period. Using known data from subcontract distilling, it was found that a HUF 52.1 billion deficit arose
from the abolition of excise duty. The 0% excise tax resulted in a boom in subcontract distillation, with a neutral,
partly negative effect on commercial distilling. The number of home distillers started to grow extraordinarily, and
after the tax was restored, about 50,000 to 70,000 people disappeared from the ranks of subcontractors. Based on
secondary sources, I have identified problems in the sector that need to be resolved. Furthermore, I outline the
opportunities that are available but are not being used enough.

Keywords: pálinka, subcontract distilling, home distilling, commercial distilling, excise tax
JEL Kód: L66

Bevezetés, témafelvetés
A desztilláció felfedezését illetően a vélemények jelentősen megoszlanak, azonban a tömény italok
készítésének kapcsán megközelítőleg ezer éves tradícióról beszélhetünk. Börcsök (1979) szerint már a
7. században létezett a párlatkészítés, azonban az így készült italt drágasága miatt csak az előkelők
fogyasztották. Jónás (2006) öt, eltérő álláspontot is közöl a lepárlás kezdeteit illetően. A legtöbb szerző
szerint Európába a 11. században jutott el a lepárlás tudománya (Torbágyi – Novák, 1948; Sólyom, 1986;
Békési–Csarnai, 2010; Faragó, 2016; Lippmann,1906).

1
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Magyarországon a legkorábbi, pálinkához kapcsolható említés 1332-re datálható (Balázs, 1998; Remete,
2017). Gyakorlatilag a kezdetekben – sőt még néhány évtizeddel ezelőtt is – maga a pálinkafőzés is a
hulladékok hasznosítására szolgáló, gazdaságos iparág volt. A rendszerváltás előtt született
szakkönyvek alapján a pálinkafőzés feladata az értékmentés, a más célra már hasznosíthatatlan
gyümölcs feldolgozása (Soós – Rakcsányi, 1948; Kekesz, 1955; Kmetty, 1965; Keller, 1977; Sólyom,
1986). A pálinkás szakma érdeme, illetve a fogyasztók „szerencséje”, hogy ez a szemlélet gyökeresen
megváltozott.
2002.06.01-től jogilag is megkülönböztetésre került a pálinka a finomszesz alapú, gyümölcs ízesítésű
alkoholtermékektől. Ezen időponttól csak a 100%-ban gyümölcsből készített párlat nevezhető
pálinkának (Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1576). Az Európa Parlament és Tanács 110/2008/EK
rendelete alapján védelem alá került a pálinka, mint Magyarországot képviselő ital. A 2008. évi LXXIII.
törvény rendelkezik a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról. A 2012.évi XXX.
tv. (hungarikum törvény) értelmében első számú hungarikumunk a pálinka, második pedig a
törkölypálinka. Jelenleg három legális előállítási módja létezik: kereskedelmi főzdében, palackozva és
zárjeggyel ellátva, bérfőzés keretében, szolgáltatásként, illetve magánfőzés útján, otthoni körülmények
között.
A tanulmány célkitűzései az alábbiak:
-

A magán-, bér- és kereskedelmi főzés jelentőségének, egymáshoz viszonyított súlyának és
mindezek időbeni átalakulásának meghatározása.

-

A pálinkaszektor problémaelemzése, a fejlődést hátráltató főbb problémák meghatározása.

-

A fejlődési lehetőségek, illetve a fejlődést segítő tényezők értékelése.

1. Anyag és módszer
A tanulmány döntően szekunder kutatásra épül. Szakirodalmi források tanulmányozásával kerültek
vizsgálatra az ágazatot érintő problémák, illetve a kereskedelmi, ténylegesen pálinkának nevezhető
termék népszerűségét növelni képes tényezők. A különféle párlat előállítási formák jelentőségének
meghatározásához tíz év adatait tekintettem át. A bér-, illetve kereskedelmi főzdék vonatkozásában 2009
és 2018 közötti, míg a magánfőzés esetében a jogszabályi keretek hiányából adódóan csak 2015-től
rendelkezésre álló információkat dolgoztam fel. Primer kutatás keretében kiemelt figyelmet fordítottam
a 2010 szeptember és 2014 december közötti adómentességi időszakra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
rendelkezésre bocsátotta bérfőzésre vonatkozó adatbázisát, amely tartalmazza a bérfőzésre vonatkozó
párlat mennyiségi, illetve jövedéki adóbevételi adatokat. Ezekből kalkulálhatóvá vált a bérfőzés
adómentességi időszakára vonatkozó bevételkiesés, vagyis az államháztartási hiány. A kvalitatív
(minőségi) módszer típusai közül az egyedi mélyinterjút alkalmaztam Magyarország elismert pálinka
készítő cégeinek vezetőivel. Célom az volt, hogy a tapasztalattal rendelkező szakmabeliek véleményét
is felhasználva támaszam alá a problémákat és lehetőségeket, továbbá vizsgáljam a jövedéki adó
változásának hatását az ágazat szereplőire. Tíz kereskedelmi pálinkakészítő cégnél, továbbá egy
bérfőzdénél, valamint egy ismert magánfőzővel készültek a mélyinterjúk, 2016 és 2018 között (Harcsa,
2018).
2. Eredmények

2.1. A bér-, magán- és kereskedelmi főzés 2009 és 2018 között
Napjainkban a legnagyobb forgalmat a bérfőzés generálja. A fogalom azt takarja, hogy a magánszemély
által elkészített cefréből pálinkafőzdében, szakember állítja elő a párlatot. Magyarország még az Európai
Uniós csatlakozási tárgyalásoknál kérte és megkapta azt a kedvezményt, mely alapján 50%-kal
csökkentett jövedéki adókulcsot alkalmazhat a pálinka bérfőzésre. (92/83/EGK irányelv) Jelenleg 43
Hlf pálinkát jogosultak főzetni háztartásonként kedvezményes adókulcs (835 Ft/liter, 50%-os párlat)
megfizetése mellett, amelyet kizárólag saját fogyasztásukra használhatnak fel.
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A közel ötven éves hagyománnyal rendelkező bérfőzési rendszer egy jogszabályi változásnak
köszönhető, unikális előállítási mód, mely az unió területén máshol ismeretlen (Harcsa, 2018).
Erdélyben „vám” fejében üzemel a hazaihoz hasonló főzési rendszer. A főzdés az elkészült mennyiség
1/5-ét megtartja főzési díj fejében (Kádár-Tímár, 2008), A bérfőzde esetében szolgáltatásról
beszélhetünk, hiszen a megrendelő saját alapanyagából készült termékét a lepárlás végeztével elszállítja.
Panyik és Béli (2008) szerint a szeszfőzdék nagyobb része bérfőzéssel foglalkozik. Ezt erősíti meg
Kassai et al. (2016) kutatása is. Arra a megállapításra jutottak, hogy a pálinkafőzdék döntő többsége
bérfőzde, mely a tradicionális kisüsti lepárlási módot alkalmazza, általánosan 500 literes méretű üsttel.
A kisebb számban megtalálható kereskedelmi főzdék a tornyos (egylépcsős) lepárlási módot használják
leginkább, illetve kizárólagosan ők jogosultak a hungarikum pálinka megnevezéssel termék
előállítására. Foglalkoztatás szempontjából előbbiek jellemzően családi-, vagy mikrovállalkozások,
melyek 2-5 főt foglalkoztatnak, általában szezonálisan. Utóbbiak 8-10 főt foglalkoztatnak átlagosan.
Megfigyelhető, hogy támogatásban leginkább csak a kereskedelmi főzdék részesülnek, gép beszerzése,
illetve egyéb technológiai korszerűsítés jogcímén.
A kereskedelmi főzés során a gyümölcscefrét saját jogon állítják elő és párolják le, a nyert pálinka
értékesítésre kerül (saját jogon, vagy más adóraktárban), zárjeggyel ellátva, a teljes jövedéki adó
megfizetése után (Panyik-Béli, 2008). Ennek összege jelenleg 3 333,85 Ft/hlf (2016. évi LXVIII tv).
90 évnyi tiltás után, 2010. szeptember 27-től ismételten engedélyezetté vált a házi pálinkafőzés. A
magánfőzés keretében történő párlat előállításához minimum 5 darab párlat adójegy megvásárlása
szükséges. Előnye, hogy kis mennyiségű gyümölcsből könnyebben lehet szép párlatot készíteni. A hazai
magánfőzéshez hasonló rendszerek az Európai Unión belül máshol is megtalálhatók. Ausztriában,
Németországban, Spanyolországban vagy Portugáliában a gazdák saját cefréjüket maguk párolják le,
úgynevezett kislepárló üzemekben. Jellemző ugyanakkor, a magyar gyakorlattal ellentétben egy
szigorúbb mennyiségi korlátozás. Ausztriában az úgynevezett gazdasági főzdéket maguk a termelők
hozzák létre, a saját alapanyagaik felhasználására. Egy főzdében évente 200 hektoliterfok alkohol
állítható elő. Tíz hektoliterfok adómentes, száz hektoliterfokig csökkentett adóval terhelt, a további száz
hektoliterfok adóterhe pedig az előzőnek körülbelül a duplája (I1). Ezek ugyanakkor szigorú
vámhatósági felügyelet alatt működnek.
A bejelentésre kötelezettség első évében (2015) összesen 12 755 lepárlót regisztráltak az
önkormányzatok. 2018 év végére számuk megközelítette a 24 ezret, vagyis közel duplájára emelkedett
(1. ábra). Jelenleg is tárgyalások zajlanak egy bizonyos mennyiségig ingyenes párlatkészítés
lehetőségéről. (I2)
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1. ábra: Magánfőzők számának változása. Change in the number of home distillers.
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Forrás: saját szerkesztés, Jakubász, 2019 alapján.
Az otthon, illetve bérfőzésben készült termék azonban csak a párlat megnevezést viselheti, pálinka
megnevezéssel csak az üzemekben előállított, és a Hungarikum Bizottság által elismert
gyümölcspárlatok rendelkezhetnek.
1957-ben 1 300 szeszfőzde működött, mely több, mint tízezer embert foglalkoztatott. (Réth, 1958) Míg
1996-ban 836, 2001-ben már csupán 632, 2006-ban 592 ilyen üzemet tartottak nyilván (Jónás, 2006).
A kereskedelmi főzdék száma a 2000-2008 közötti 30-50 darabhoz képest (PANYIK-BÉLI, 2008) egy
évtized alatt jelentős emelkedést mutat. Hazánkban jelenleg két alkoholgyártó üzem (egy épülőben), 3540 szeszesital-gyártó cég, 130-140 kereskedelmi pálinkafőzde és 5-600 bérfőzde található.
A szabad forgalomba hozott szeszes italok tekintetében (2009 és 2015 között) elmondható, hogy a
szeszes italok mennyisége csökken, a kereskedelmi pálinka mennyisége stabil, a bérfőzött pálinka
mennyisége az elérhető gyümölcstől jelentősen függ, míg az otthon főzött pálinka mennyisége jelentős,
de csak becsülhető (2-6 millió hektoliterfok). A kereskedelmi forgalom 40 százaléka a kommersz italok
árkategóriájába esik. Az égetett szesz kategóriában a valós fogyasztás a magán és bérfőzetett italokból
kerül ki, amelyek jelentősen olcsóbbak, mint a kereskedelemben kapható termékek. A szeszes italok
típusa alapján a fogyasztás közel felét a pálinka adja (I3).
A Pálinka Nemzeti Tanács szerint „szinte stagnál a pálinka forgalma, a bejelentett bérfőzdéké pedig
csökkent” (I4). Ennek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok
némiképp ellentmondanak.
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A 2. ábráról leolvasható, hogy a szabad pálinkafőzés engedélyezésének évében, 2010-ben az előző
évihez (2009) képest nem csökkent számottevően a szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi főzésben
készített pálinkák mennyisége. 2011-ben, illetve 2012-ben tovább emelkedett a „bolti” pálinkák
forgalma, csökkenés csupán 2013-ban, illetve 2014-ben mutatkozott, azonban még így is elérte, sőt
meghaladta a forgalom a 2009. évét. 2015-tel kezdődően az elmúlt években növekedett a mennyiség,
Ebben az évben már több, mint 900 ezer hektoliterfokot, azaz 50%-os pálinkára vetítve 1,8 millió liter
állítottak elő. 2018-ban 1,37 millió hlf értékesítéssel a 2009-es év adatát közel megduplázták az üzemek.
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2. ábra: A bér- és kereskedelmi főzés adatai 2009-2018 között. Data of the subcontract and commercial
distilleries between 2009 and 2018.
Forrás: saját szerkesztés, NAV tájékoztatás alapján.
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A bérfőzés tekintetében a 2010. év csökkenése részben a gyümölcstermesztés szempontjából
kedvezőtlen időjárási körülményekkel magyarázható. A 2011 és 2012. évek a korábbi átlagos
termelésnek feleltethetőek meg. 2013-ban jelentős növekmény mutatkozott, majd 2014-ben elérte
csúcsát a bérfőzdei termelés több, mint 9 millió hlf termeléssel (ekkor a termésmennyiség is kiemelkedő
volt). A bérfőzdék forgalma a jövedéki adókedvezmény megszüntetésével drasztikusan visszaesett – a
2014-es adatokhoz viszonyítva. 2015-ben az előző évi mennyiség felére esett vissza a termelés, mely
stabilizálódni látszik. 2018-ban a rekordtermés ellenére sem volt kiugró a bérfőzött mennyiség A főzési
kedv visszaesésének oka sokféle lehet. Az elmúlt években olyanok is főzhettek pálinkát, akik azelőtt
soha. Akik minden évben kihasználták a kedvezményes főzési lehetőséget, jelentős készleteket
halmozhattak fel, így számukra nem volt sürgős az utánpótlás. Sokakat visszavethet a bérfőzéstől a
szeszadó, ők a magánfőzés, vagy akár a zugfőzés felé fordulhatnak. Mindezen idő alatt a kereskedelmi
főzdék 25%-kal több párlatot állítottak elő.
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3. ábra: A bérfőzetők száma 2009-2018 között. Number of the subcontractors between 2009 and 2018.
Forrás: saját szerkesztés, Rigó, 2016 alapján.
A bérfőzetők száma 2009-2010-ben mintegy 280 ezer fő volt. Számuk a 2011-2014 közötti időszakban
folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, amely egyértelműen az adómentességnek köszönhető. A
2014-es évben megközelítően 400 ezren készíttettek bérfőzdében párlatot. A 2015. év érzékelhető
csökkenést hozott a bérfőzetők számát illetően. A bázisnak tekintett 2009-es év adatához viszonyítva is,
mintegy 50-70 ezer fő „tűnt el” a rendszerből (3. ábra). Feltételezhető, hogy ők a magánfőzés felé
fordultak.
Zsótér és Molnár (2015) bérfőzdékben történt kérdőíves felmérésük eredményeképpen megállapították,
hogy a 45 évesnél idősebbek részesítik előnyben a bérfőzési lehetőséget. A főzetők döntő többsége már
a 2010-et megelőző időszakban is igénybe vette a szolgáltatást, 2/3-uknál nem volt befolyásoló hatással
a 0 Ft-os jövedéki adókulcs. A megkérdezett bérfőzetők 49 %-a a megengedett 43 hlf mennyiségen felül
is kifőzette volna cefréjét, adófizetési kötelezettség mellett, 51% azonban megelégedett a legfeljebb 86
liter mennyiséggel, valamint ez a csoport nem szívesen fizet adót. A bérfőzetők preferenciáit a szerzők
az alábbi sorrendbe tették: a pálinka minősége, 0 Ft-os adókulcs, a pálinka mennyisége, az előállítási
idő rövidsége. Vizsgálatukban kitértek néhány, a magánfőzést érintő kérdésre is. Eredményeik alapján
a lehetőséggel nem élők legfőbb indoka a gyakorlati tapasztalat hiánya, mely mellett második helyen a
lepárló készülék magas bekerülési költsége szerepel. Az otthoni párlatkészítés lehetőségét az általuk
megkérdezett válaszadók 65%-a tartotta negatívnak, a balesetveszély és a kétes minőségű végtermék
lehetősége végett. További hátrányos megítélés a bérfőzetők részéről a mennyiségi korlátok
valószínűsíthető túllépése és az illegális „házi bérfőzés”. Bér-, illetve kereskedelmi főzdék vezetőivel
készített interjúikból ezen megállapítások megerősítést nyertek, az üzemvezetők a jogszabályok további
szigorítását tartották szükségesnek. Azon válaszadók, akik pozitívnak ítélték meg a házi főzést,
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elsősorban a kisebb mennyiségű alapanyag feldolgozásának lehetőségét hangsúlyozták, valamint az „aki
tudja, az csinálja” elvvel értettek egyet.
A 2010. évi XC. törvény tette lehetővé az adómentes párlat előállítást. Elméleti különbséget húztak meg
ekkor a magánfőzés és a bérfőzés adóvonzatában. Míg előbbi ugyanis adómentességet élvezett,
utóbbinak 0Ft volt az „adója”. A vidékfejlesztési államtitkár becslése szerint a jogszabálymódosítást
követő egy év alatt mintegy tízezren főzhettek otthon pálinkát. (I10)
Az adómentes pálinkakésztés lehetősége elhozta a bérfőzdék aranykorát. Jóval többen engedhették meg
maguknak, hogy pálinkát főzessenek, hiszen csak a bérfőzési díjat kellett megfizetni, literenként 5-900
Ft-ot. Ezáltal a bérfőzdék forgalma fellendült, számos, korábban nem működő üzemet nyitottak újra,
illetve újak is szép számmal épültek. Emiatt erősebb versenyhelyzet alakult ki a bérfőzdék között.
Az adómentes pálinkafőzés államháztartási bevételekre gyakorolt negatív hatását pontosan még nem
mutatták ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendelkezésre bocsájtott bérfőzésben előállított párlat
mennyiségekből, valamint a bérfőzési szeszadó bevételi számla nettó egyenlegéből, az érvényes
jövedéki adókulcs ismeretében az értékek kinyerhetők. Mivel a kapott adatok bizalmasan kezelendők,
csupán a számítás eredményét lehetséges közölni. Ennek eredménye szerint az adómentesség éveire
lebontva az államháztartási hiányt a 2. táblázat mutatja be.
2. táblázat: Az államháztartás bevételi kiesése az adómentes pálinkafőzés éveiben. Loss of general
government revenue in the years of tax-free pálinka distillation
Időszak
Államháztartási bevételkiesés (millió Ft)
2010. szeptember 27 – december 31.
3 457,075
2011
8 520,244
2012
9 475,949
2013
15 255,383
2014
15 399,237
Összesen
52 107,889
Forrás: saját szerkesztés, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2017) által közöl adatok alapján.
Megállapítást nyert, a bérfőzés ismert adatait felhasználva, hogy 52,1 milliárd forintos hiány keletkezett
a bérfőzést érintő jövedéki adó eltörléséből.

2.2.Problémák
„Részben népünk élelmessége, találékonysága, gyakran szociális helyzete magyarázza, hogy elég
gyakori az illegális főzés. Más esetben előre nem várt, hirtelen jött kiadás indokolja szerintük a
szabálysértést.” (Börcsök, 1979). A zugfőzésnek több évszázados a hagyománya Magyarországon, a
társadalom szemében bocsánatos bűnnek számít.
A ’90-es évek derekán úgy becsülték, hogy a feketepiac a teljes forgalom mintegy 40 százalékára tehető
(Marik, 1997). Az illegális keretek között történő eladás napjainkban is az ágazat egyik fontos
problémája. Kopcsay (2008) szerint a legnagyobb veszély a pálinkára az illegális forgalmazás. Egyes
becslések szerint a bérfőzdékben lepárolt szeszes ital nagyjából 20 százaléka kerülhet kereskedelmi
fogalomba, és ekkora lehet az otthoni főzetből értékesített párlat aránya is (Bihari, 2014). Ennek
gyökerei a kommunizmus időszakára vezethetők vissza. Az 1970-es években a kötelező beszolgáltatás
alatt alacsony volt a gazdák által készített termékek felvásárlási ára. A piacon a jó minőségű italból
hiány volt, azt pedig illegálisan akár tízszeres áron is értékesíteni lehetett. A vidéki lakosság városba
felutazva magával vitte az otthon készített pálinkát, hogy azt ott eladhassa. A rendszerváltást követően
gyakran Magyarországra is jutott az erdélyi házi pálinkából, hiszen kedvezőbb áron lehetett hozzájutni
(Anghel, 2003).
Már Földes (1885) is felvetette a szeszipar hiányosságai között a külföldi piacok meghódításának
nehézségét. A pálinka exportja évek óta mindössze 2 százalék körüli az előállított mennyiségből. (Kohut,
2018; Enghy, 2019) A nemzetközi piacon célországok lehetnek azok, amelyek ismerik a gyümölcsalapú
termékeket, partnerek pedig azok a speciális üzletek, ahol az emberek az eredetiséget, a valódiságot
részesítik előnyben.
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Az évjáratok eltérő gyümölcsminőségei miatt nem lehet minden évben azonos minőségű, kiváló
terméket készíteni, de technológiailag hibátlant igen. A pálinka éppen „attól hiteles, hogyha nem mindig
ugyanazt a minőséget tudja produkálni.” (Bakos, 2010).
Amennyiben fejlesztés történik is, az azzal kapcsolatos tapasztalatok publikálása jellemzően elmarad,
mely szintén nem újkeletű probléma. Napjainkban is igaz a 60 évvel ezelőtti gondolatsor: „Jelenleg a
szeszfőzdék fejlesztése egymástól függetlenül, a tapasztalatok cseréje nélkül, a legjobban bevált
eljárások széleskörű elterjesztése és ismertetése nélkül folyik” (Réth, 1958).
Nincs „pálinkastratégia”. 2003-ban az Agrármarketing Centrum megbízást adott pálinkastratégia
kidolgozására (Jónás, 2006), az eredmény azonban – amennyiben elkészült – nem kapott publicitást. A
2008-ban megalakult Pálinka Nemzeti Tanács céljául tűzte ki a nemzeti pálinkastratégia kidolgozását,
majd 2016-os köztestületté válásukkor ezen szándékukat újra megerősítették (I5). Ennek folyamatáról,
eredményéről sem hallhattunk azóta.
2019. január 1-től a pálinka után is kötelező népegészségügyi termékadó megfizetése. A 35-45
térfogatszázalék alkoholtartalmú italok esetében 850, magasabb alkoholtartalom esetén 1 100 forintos
többletköltséget jelent literenként (2011. évi CIII. tv.).
A pálinkát a borral ellentétben forgalomba hozatal előtt nem kötelező alávetni műszeres analitikai
vizsgálatoknak. Amennyiben a kötelező minőségvizsgálat bevezetésre kerülne, kettős hatást
eredményezne. Egyrészről elősegítené a minőség magasabb szintre történő emelését, másrészt tovább
drágítaná a már egyébként is prémium árszínvonalú pálinka árát.
2010 (a magánfőzés engedélyezése) óta gyakran változik a jogszabályi környezet. Valószínűsíthetően
a jövőben is további módosításokat fognak a jogalkotók a szabályozásokon eszközölni. Ezek folyamatos
követése, az előírásoknak való megfelelés többlet terhet róhat a vállalkozásokra.
A minőségi pálinkák tekintetében helyettesítő terméknek tekinthető az égetett szeszesitalok és egyéb
röviditalok. Említést kell tennünk a házi- és bérfőzés keretében előállított párlatokról, valamint a pálinka
jellegű szeszes italokról is. Bár ezek többnyire nem tartoznak azonos minőségi kategóriába a
pálinkákkal, azért esetenként a fogyasztó által kedvezőnek vélt ár/érték arány és/vagy a megtévesztő
kommunikáció miatt ezek is megjelenhetnek helyettesítő termékként (Totth et al., 2018).

2.3. Lehetőségek a kereskedelmi pálinka népszerűsítésére
Már Osztróvszky (1943) is felhívta a figyelmet a folyamatos tanulásra, külföldi tapasztalatszerzésre és
az egyéni kezdeményezések, kísérletezések szükségességére. A pálinka iránt elkötelezettek számos
képzésen vehetnek részt, az egynapos oktatástól a kétéves egyetemi képzésig. A kereskedelmi főzdék
körében egyre inkább elterjedt egylépcsős berendezés osztrák és német területekről terjedt át
Magyarországra. Van, aki a fahordós érlelés megszállott kutatója (Csendes – Dúl, 2016), mások
pálinkaversenyeket szerveznek (I6), bírálóként tevékenykednek, vagy saját szakterületükön
munkálkodva részt vesznek az oktatásban is.
A különféle érlelt (például a gyümölcs saját fájából készült hordóban) és ágyas pálinkák tovább
bővíthetik a pálinka kínálatot, ezáltal újabb fogyasztók nyerhetők meg.
A fogyasztói szokások eltérhetnek, egyesek a kisüsti, mások az egylépcsős módszerrel készült párlatokat
kedvelik jobban. Jelenleg az üvegeken nem tüntetik fel, hogy milyen technológiával készült a
termék, pedig aki már tudja, hogy milyet szeret, eszerint választhatna (Sipos, 2018).
Torbágyi-Novák (1948) szerint a világsikert a külföldről érkező turisták hozhatják meg, terjesztve a
magyar pálinka hírét saját nemzetükben. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató 2008-ban már használta
a pálinkaturizmus kifejezést (Balázs, 2008). Doktori értekezésében Kopcsay László szintén ebben az
évben használta a fogalmat, azonban „még nem létező lehetséges piaci vonzerő”-ként beszélt róla.
Szöllősi Edit pálinkamester 2016-ban úgy vélekedett, hogy még nem beszélhetünk szervezett
pálinkaturizmusról, csak egymástól elszigetelt kezdeményezések léteznek. Abban a szerzők
egyetértenek, hogy különösen azokon a vidékeken van realitása a pálinkaturizmus megteremtésének,
ahol a hagyományos italkultúra a pálinkához kötődik.
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Totth et al. (2018) mélyinterjús felmérései alapján a pálinkafogyasztók körében a házi pálinka
népszerűsége rendkívüli. Ezt erősíti meg Kasza et al. (2018) is. A szerzők a minőség hangsúlyozására
irányuló marketingtevékenységet tartanak szükségesnek. Manapság a fogyasztókultúra átalakulásával,
az igények növekedésével egyre inkább fontossá válik a jó minőségű termékek vásárlása (Vass, 2008).
Mivel a magas minőségi színvonal a márkák kommunikációjának szerves részét képezi, ezért ez egyre
kevésbé alkalmas a megkülönböztetésre. Hasonló ehhez a minőségi alapanyagok, a sokéves
szakértelem, az előállítási eljárás, valamint a tradicionális elemek kommunikációja (Kláben, 2012).
A Pálinkavédjegy garancia arra, hogy a matricával ellátott palackokban laboratóriumi és érzékszervi
vizsgálatokkal ellenőrzött minőségű tételből származó pálinka van. Jelenleg 13 kereskedelmi szeszfőzde
több terméke rendelkezik védjeggyel. (Ez mindössze kb. 10%-a az üzemeknek!) Megjelenését tekintve
a pálinkavédjegy-címke egyedi sorszámmal rendelkező, egy adott formában és színben megjelenő,
ragasztható védjegycímke. (I7; Martin, 2012)

4. ábra: A pálinkavédjegy. The pálinka trademark.
Forrás: I8.
2014-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium kiadta a Pálinkakiválóságok Könyvét. A kiadványba azok a
párlatok kerültek, melyek műszeres analitikai vizsgálaton megfeleltek, majd érzékszervi bírálat alapján
is legalább ezüstérmesnek számítanának. Az elfogultságot megelőzendő, nem vehettek részt a
kereskedelmi pálinkafőzésben érdekelt személyek a bírálaton. Két kategóriát különítenek el:
pálinkakiválóság és top pálinkakiválóság. Előbbi kategóriába azok a tételek tartoznak, amelyek
hibamentesek, aromatikájuk tiszta, a készítés módjára jellemző illat- és ízjegyekkel. Utóbbi kategóriába
a csúcsminőségű tételeket sorolják.
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5. ábra: Pálinka-kiválóság címke. Pálinka excellency label.
Forrás: I9.
A fentebb említett pálinkavédjegy, illetve pálinkakiválóság címkék mellett a gyártók számos egyéb
címkét alkalmazhatnak (pl.: HÍR védjegy címke, pálinkaversenyeken elért minősítések stb.). Fontos
azonban megjegyezni, hogy sok ilyen címke alkalmazása a termék csomagolásán a fogyasztói bizalom
vesztésével járhat. Ezt a jelenséget a szakma szerencsére felismerte, így a legtöbb palackon általában
nem alkalmaznak többet 2 minősítő címkénél.
Kevés főzde vesz részt pálinkaversenyeken. Varga (2008) szerint a versenyeket egy olcsó, de hatékony
minőségbiztosításnak lehet tekinteni.
Az Európai Unió jól ellátott gyümölcspiacán egyre jobban nő a földrajzi eredetvédelem szerepe. A
definiált földrajzi márkanévben a vásárlók jobban bíznak, garanciát látnak az egyedi termelésben,
ellentétben a tömegtermeléssel. A földrajzi eredet nem új keletű fogalom a gyümölcstermesztés
történetében, hiszen évszázadokra visszamenőleg léteztek gyümölcstermő tájak és gyümölcstermelési
körzetek. Magyarország a pálinka kategóriában az 1. táblázat szerinti eredetvédett termékekkel
rendelkezik.
1. táblázat: Földrajzi eredetvédett pálinkafajták. Geographicaly proteced pálinkas.
Megnevezés

Oltalomba vétel ideje

Kecskeméti barackpálinka

2000

Szabolcsi almapálinka

2000

Szatmári szilvapálinka

2000

Békési szilvapálinka

2001

Gönci barackpálinka

2003

Újfehértói meggypálinka

2007

83

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 1 sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/7
Göcseji körtepálinka*

2008

Pannonhalmi törkölypálinka*

2009

Nagykunsági birspálinka*

2016

Nagykunsági szilvapálinka*

2016

Vasi vadkörte pálinka*

2017

Homokháti őszibarack pálinka*

2018

Nagykörűi cseresznyepálinka*

2018

*nemzeti oltalom alatt álló termékek.
Forrás: Saját szerkesztés, a Török, 2011 és Kielmayer – Szöllősi, 2018 által közzétett adatok alapján
3. Következtetések, javaslatok
Az előállítás helye szerint három eset különböztethető meg, az előálított mennyiség szerint csökkenő
sorrendben: bérfőzés, magánfőzés (becslések alapján) és kereskedelmi főzés. A magánfőzéssel szemben
liberálisabb követelményeket támasztottak, míg a másik két forma szigorú, különböző szervezetek
ellenőrzése alatt áll (NAV, ÁNTSZ, NÉBIH, stb.).
A magánfőzés, közel egy évszázados tiltás után 2010-től újra engedélyezett, kezdetben adómentes,
2015. évtől már adóköteles tevékenységként. A tevékenység jogszabályi háttere már több alkalommal
módosult, ugyanakkor ennek ellenére is átláthatatlan. Vélhetően számuk illegálisan a bejelentett
többszöröse is lehet, az adóelkerülés melletti előállításnak pedig az államháztartás mellett az üzemek is
kárát láthatják. A jogszabályi környezet változása a jövőben is várható, azonban az adómentesség újbóli
bevezetése – az uniós tagállamok egyetértésének hiányában – valószínűtlen.
A bérfőzdék száma az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent, a kereskedelmi főzdéké a pálinka
reneszánszának, illetve a pályázati forrásoknak köszönhetően gyarapodott. Az előállított mennyiség
tekintetében a bérfőzdék forgalma az utóbbi években stabilizálódni látszik, a kereskedelmi pálinkák
forgalma nő. Kérdéses, hogy a piaci lehetőségek korlátai miatt, hány főzde marad életképes a
közeljövőben.
A pálinkaágazatot érintő problémák közül kiemelendő a feketepiac, egészségügyi kockázata miatt is.
2019 januárjától az egyébként is prémium árszínvonalú pálinkát népegészségügyi termékadó is terheli.
A forgalomba hozatal előtti műszeres analitikai vizsgálat kötelezővé tétele javíthatná a fogyasztók
megítélését. Az ágazat problémáinak megoldásához elkerülhetetlen lenne a szakmai összefogás, illetve
az állami szerepvállalás. Javaslom a több, mint tíz éve ígért, de meg nem valósult nemzeti
pálinkastratégia kidolgozását, valamint a népegészségügyi termékadó pálinka forgalomra való
hatásának elemzését követően annak felülvizsgálatát.
A földrajzi eredetvédett pálinkák köre folyamatosan bővül, mely a vásárlói bizalom fontos eszköze
lehet. A gyártók számára javasolható a részvétel a Pálinkakiválóság programban, illetve a
Pálinkavédjegy rendszerben, ezáltal is biztosítva az önellenőrzést, illetve marketinget. A pálinka
csomagolásán fel kellene tüntetni a készítési technológiát, ezáltal segítve a fogyasztókat a döntésben. A

pálinkaturizmus még nem szerves része a turisztikai desztinációknak, kialakítását támogatni
szükséges.
Összefoglalás
A lepárlásnak több évszázados hagyományai vannak. A pálinka hungarikum termék, kizárólag
kereskedelmi főzdében készülhet. Magyarországon lehetőség van bérfőzésre, illetve magánfőzésre is,
az így készült termék azonban csak a párlat megnevezést viselheti és nem kerülhet forgalomba. A
fogyasztók sok esetben jobban kedvelik a házi pálinkát, melyben az ár is fontos szerepet játszhat. Ez a
termék sok esetben kétes minőségű, így a cél a fogyasztók orientálása lenne a tényleges pálinkák felé.
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2010 szeptemberében a kormány egy törvénymódosítás révén olyan intézkedést hozott, amellyel a
bérfőzés adókulcsát 0%-ra módosította, illetve engedélyezte a korábban nem létező magánfőzést,
adómentesség mellett. A bő négyévnyi adómentes időszak alatt megnőtt a bérfőzdék száma, valamint
fellendült azok forgalma. A magánfőzés intézményrendszere a többször módosított szabályozás ellenére
is átláthatatlan, valamint számos esetben kétes minőségű párlat lehet a végeredménye. Felmérésre került
az államháztartás kiesett jövedéki adóbevétele. A pálinkafőzés adómentességéből származó
költségvetési hiány 4 és ¼ év alatt 52,1 milliárd forint. A mélyinterjúk tapasztalatai alapján az
adófizetési kötelezettség visszaállításával a bérfőzdék forgalma drasztikusan visszaesett, míg a
kereskedelmi főzdéké fellendült.
Az ágazatnak számos megoldandó problémával kell szembenéznie, melynek megoldásában szükséges
az állami szerepvállalás és a szakmai összefogás, továbbá a jogszabályi környezet felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása.
A pálinkavásárlók döntését napjainkban már számos marketingeszközzel segítik. Ilyen például a
pálinkavédjegy, mely az ellenőrzött minőséget garantálja. Pozitív kezdeményezések a pálinkaversenyek
díjazott tételeit és gyártóikat bemutató kiadványok, mint például a Pálinkakiválóságok könyve. A
pálinkaturizmus alapjainak megteremtése segíthetne a külföldi turistákkal megismertetni első számú
hungarikumunkat, ezáltal exportképesebbé téve azt.
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Absztrakt
A közösségi gazdaság a tercier szektorba történő berobbanását követően, alaposan átrendezte az
erőviszonyokat, teljesen új alapokra helyezve át annak elérési módját. A tanulmány célja bemutatni
napjaink egyik legnépszerűbb gazdasági mechanizmusát, a közösségi gazdaságnak a nevezéktanát,
definícióit. A szolgáltató szektorban a kereskedelmi platformok (platform alapú vállalkozások)
megjelenése virtuális piacterek sokaságát hozta létre, ahol fogyasztók és értékesítők közvetlenül
egymással lépnek kapcsolatba, érdeklődési körüknek megfelelően. Fókusz alá veszi a magyarországi és
a romániai közösségi gazdaság piacát, abból a célból, hogy az olvasó tisztább képet kapjon annak
elterjedtségéről és formáiról. A cikk primer és szekunder kutatásokat egyaránt tartalmaz, épít
szakirodalmi forrásokra, továbbá az Európai Bizottság nyílt hozzáférésű adatbázisára, melyet SPSS 24
szoftverrel elemeztünk. Vizsgáltuk a közösségi gazdaságot a fogyasztó és a szolgáltató szemszögéből
egyaránt, felmértük a fogyasztók és szolgáltatók arányát a két ország és az EU-28 viszonylatában, a
tapasztalt előnyöket és hátrányokat, az ily módon kínált szolgáltatások mellőzésének okait és a
szolgáltatók sharing economy platformokon való részvételének indíttatásait. Ismereteink szerint a téma
ilyen jellegű összevetése ez idáig még nem történt meg.
Kulcsszavak: sharing economy, közösségi gazdaság, közösségi gazdaság terjedése, SPSS elemzés.
Abstract
The emergence of sharing economy into the tertiary sector has changed the balance of power and
redefining the way of achieving it. The purpose of the study aims at introducing the sharing economy,
one of the most popular economic mechanisms at present, with special regard to its nomenclature and
definitions. The spreading of trading platforms in services sector has created a wide variety of virtual
marketplaces, where consumers and suppliers contact each other directly according to their interests.
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It focuses on the economic markets of the Hungarian and Romanian sharing economy to obtain a clear
picture of its growing range and forms. The paper includes both primary and secondary research,
literary sources and the open-access database of the European Commission, which is analysed by the
SPSS 24 software. Sharing economies have been studied from both consumer and service provider
perspectives, surveyed the proportion of users and suppliers, the advantages and disadvantages, the
reasons for not using services offered as such, and the motives behind the participation of suppliers on
sharing economy platforms was carried out in Hungary and Romania and the EU-28 members. As far
as we know, the analysis of this field has not been carried out.
Keywords: sharing economy, collaborative consumption, spreading of sharing economy, SPSS analysis
JEL Kód: D16, M13

Bevezetés
A közösségi gazdaság vagy megosztáson alapuló gazdaság olyan társadalmi és gazdasági rendszer,
amely az emberi és fizikai erőforrások platform alapú megosztására utal. Ez jelentheti az áruk és
szolgáltatások közös megalkotását, előállítását, kereskedelmét, forgalmazását és fogyasztását
szervezetek és egyének részéről. A közösségi vagy p2p gazdaság két „reklámarca” az Airbnb és az Uber
vállalatok, melyek egy teljesen új üzletvezetési filozófián alapulnak. Viszonylag rövid időn belül több
milliárd dollár értékűvé nőttek, mindezt úgy, hogy az Airbnb, amely egy lakáskiadó portál, nem
rendelkezik egy kiadó ingatlannal sem, az Uber pedig a közösségi autózást (ridesharing) úgy biztosítja,
hogy nem rendelkezik saját autóflottával. Sikerük kulcsa abban rejlett/rejlik, hogy a szolgáltató szektor
elérési módját teljesen új alapokra helyezték, hozzákapcsolták azt a digitális világhoz, elérhető
közelségbe hozva a fogyasztót (egy mobiltelefonnyi távolságra) (Smith, 2019), amely után a
hagyományos elérési rendszerek már csak fölöslegesnek és nehézkesnek tűntek, ily módon
megkerülésük inkább volt áldás, semmint kényszer. Úttörők voltak abban, ahogyan a rendelkezésre álló
technológiát felhasználták, és a közösségekben rejlő lehetőségekre felfigyeltek. Mindkét startup vállalat
a 2008-as gazdasági válság kirobbanása körüli zavaros időkben indult, 2019 elején pedig már a
legnagyobb unikornis startup vállalatok között tartották őket számon. Az Airbnb 2011 nyarán
csatlakozott az unikornis klubhoz, jelenlegi (2020 január) cégértéke 35 milliárd dollár, és a listán melyen több mint 300 vállalkozás található – az előkelő 6. helyet foglalja el (CBInsights, 2020). A
sharing economy másik reklámarca, az Uber is az unikornisok családjába tartozott 2013 és 2019 között,
cégértéke 72 milliárd dollár volt (2. hely), azonban 2019 május 10-ével lezárult a társaság részvényeinek
az elsődleges kibocsájtása, és megkezdődött velük a kereskedés az amerikai tőzsdén (Feiner, 2019).
A fenti két sharing economy reklámarc vállalat megzavarta a hagyományos üzleti modelleken alapuló
vállalkozásokat és felbolygatta szabályozási rendszert. (Shueh, 2014) Az Airbnb lakáskiadó-foglaló
portál kihívás elé helyezi a szállodaipart, az Uber pedig a taxis társadalomnak okoz nehéz pillanatokat.
Az Airbnb alámosta, eltörölte azt az amúgy mesterségesen alkotott és fenntartott határvonalat, amely
az ingatlanok rövid távú bérlése – hotelek által nyújtott szolgáltatás és a hosszú távú bérbeadás –
lakáskiadás között volt. Az Uber megjelenése már a kezdetektől sokkolta a taxis társadalmat és
folyamatos vitáktól övezettek mindennapjai. Az Uber applikáció, mely összekapcsolja az utasokat a
sofőrökkel, lényegében és nagyon leegyszerűsítve egy taxi-szolgáltatás, igaz, csak első pillantásra. A
globális, applikáció alapú szállítási hálózat több újítást is hozott az utas-szállítás területén: közvetlen
kapcsolatot létesít a szállító és utasa között, pontos adatokat közöl a szállító személyéről, az utazás
megrendelésétől kezdve folyamatosan nyomon követhető az autó, az érkezési időt pontosan mutatja, a
viteldíj előre ismert, a fuvar végeztével a díj automatikusan levonásra kerül az applikációban előre
megadott bankkártyáról az Uber belső fizetési rendszerén keresztül.

1. Anyag és módszer
A téma feldolgozása során primer és szekunder típusú megközelítéseket egyaránt végeztünk. Kutatási
kérdéseink e sajátos, új típusú vállalkozási forma köré fonódtak. Először is azt kívántuk tisztázni, hogy
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mit is takar a sharing economy, vagy közösségi gazdaság fogalma? Létezik-e egyáltalán olyan definíció,
amely lefedi a fogalom tartalmát? A szaknyelvben előforduló „collaborative consumption” vagy
együttműködő gazdaság és a közösségi gazdaság vajon egy és ugyanaz, vagy eltérő tartalmat
feltételez?
Az Európai Bizottság javaslatára 2018-ban felmérés készült a fogyasztók és a vállalkozások körében a
közösségi gazdaság használatáról empirikus kutatással. Mivel sikerült a felmérés SPSS alapú
adatbázisát megszereznünk, ebből az ország-soros kiértékelések lehetősége is adódott. Kutatási kérdés
ebből automatikusan is megfogalmazódott: Milyen az elterjedése a közösségi gazdasági formációknak
Romániában és Magyarországon?
A kutatási kérdések megválaszolását a következő módszertani megközelítésekkel próbáltuk feltárni:
 Szekunder szakirodalmi források felhasználása lehetővé tette, hogy különböző szempontok
alapján bemutathassuk a sharing economy területeit.
 A „European Commission, Brussels (2018): Flash Eurobarometer 467 (The Use of the
Collaborative Economy)” nyílt hozzáférésű adatbázisát, mint szekunder kutatási forrást a
felmérést végző intézettől megigényeltük, melyet meg is kaptunk. A 26 544 kérdőíves felmérés
alap és származtatott adatait SPSS 24 szoftverrel elemeztük, illetve dolgoztuk fel. A vizsgálatot
alapvetően két oldalról közelítettük meg. Egyrészt elemeztük a „sharing/collaborative
economy” fogyasztói oldalát másrészt a szolgáltatást nyújtók kínálati oldalát. Az elemzéseket
kiegészítettük a vizsgálatban résztvevők szociodemográfiai profiljának bemutatásával, ezen
belül is a foglalkoztatottsági viszonyokkal. A feltárt összefüggéseket statisztikai vizsgálatokkal
igazoltuk. Alkalmaztunk egyszerű elemző / leíró statisztikai eljárásokat, frekvencia
vizsgálatokat, kereszttábla elemzéseket, khi-négyzet próbát, valamit többválaszos kiértékelő
elemzéseket. Részletes vizsgálatokat végeztünk Romániára és Magyarországra nézve, feltártuk
a fogyasztói és a keresleti oldal főbb összefüggéseit. Magyarországról 1.001 fő, Romániából
pedig 1.006 fő vett részt a telefonos felmérésben.

2. Eredmények
2.1. Nevezéktan és definíciók
Botsman & Rogers (2010) az együttműködő gazdaság (collaborative economy) kifejezést használja
inkább, semmint sharing economy. Véleményük szerint, a 20. századra jellemző túlfogyasztást,
melynek fő motorja a hitelnyújtás, a 21. században felváltja az együttműködő fogyasztás, melynek a
tekintély, a presztízs lesz a mozgató rugója. A túlfogyasztást a reklámok határozzák meg és fő
jellemvonása a tulajdonlás, az együttműködő fogyasztást pedig a közösség, ahová tartozunk, amelyben
élünk és ahol a használati jog megosztása a legfőbb jellemvonás (Botsman & Rogers, 2010). Ugyancsak
Botsman & Rogers (2010) felosztotta és típusba rendszerezte a sharing economy vállalkozásokat, a
következők szerint: termékelosztó-, újraelosztó- és együttműködő piacokon való részvétel szerint. A
termékszolgáltatási rendszerben működő vállalkozások az árukat szolgáltatásként értékesítik,
termékértékesítés helyett (pl. p2p autómegosztás, kerékpármegosztás, elektromos roller/robogó
megosztás, hajó megosztás stb.). Az újraelosztási piacokon keresztül a ki nem használt termékeket
kínálják eladásra (legyen az új vagy használt), megteremtve az esélyt arra, hogy az új tulajdonosa jobban
kihasználja azt, mint előző birtokosa (pl. p2p bolhapiac/piactér). Együttműködő piacokon hasonló
igényű és érdeklődési körű emberek, érdekcsoportok megosztanak vagy cserélnek konkrét vagy kézzel
kevésbé fogható javakat. Lehet ez munkaterület, parkolóhely, szálláshely, különböző készségek,
adat/információ, pénz vagy idő megosztás (Botsman & Rogers, 2010).
Sundararajan (2015) és Martin, Upham, & Budd (2015) a p2p piactereken történő megosztás
ígéretességét és újdonságát emeli ki, melyen keresztül felhasználók lépnek egymással kapcsolatba
gazdasági tevékenység végzése céljából. Sundararajan (2015) és Stephany (2015) a fogyasztási modell
eltolódását elemzi, a birtoklástól a közös használat irányába, csökkentve ezáltal az eszközök
tulajdonlásának szükségességét.
„A sharing economy egy általánosan használt kifejezés, mellyel azon digitális kereskedelmi és nonprofit platformok széles skáláját jelölik, amelyek lehetővé teszik a különböző szereplők közti cserét
változatos formákban (P2P, P2B, B2P, B2B), továbbá lehetővé teszik a fogyasztást vagy a termelési
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tevékenységet tőke javakon (pénz, ingatlan, eszközök, autók stb.), áru, tudás vagy idő megosztásán
keresztül.” (Codagnone, Biagi, & Abadie, 2016)
Az Európai Bizottság a következőképpen definiálta a közösségi gazdaságot: „…olyan üzleti modellre
utal, amelynek keretében a tevékenységeket olyan együttműködési platformok könnyítik meg, amelyek
nyitott hozzáférésű piacteret hoznak létre a gyakran magánszemélyek által kínált áruk és szolgáltatások
időleges használatához. A közösségi gazdaság résztvevői három kategóriába sorolhatók:
1. eszközt, erőforrást, időt és/vagy készséget megosztó szolgáltatók, akik lehetnek szolgáltatást
alkalomszerűen kínáló magánszemélyek vagy szakmai minőségben eljáró szolgáltatók (szakmai
szolgáltatók)
2. mindezek felhasználói,
3. valamint közvetítők,
akik – online platform útján – kapcsolatot létesítenek a szolgáltatók és a felhasználók között, valamint
megkönnyítik köztük az ügyletet (együttműködési platformok). A közösségi gazdaság keretében zajló
ügyletek általában nem járnak tulajdonjog átruházásával, elvégzésük nyereségorientált vagy nonprofit
formában is történhet.” (Európai Bizottság, 2016)
Amint arra Schor (2014) értekezésében rávilágít, az a tevékenység tekinthető megosztott gazdasági
tevékenységnek, amely kijelenti magáról ezt és a sajtó is ezt tartja irányadónak. Tulajdonképpen
mindenki maga döntheti el, hogy az általa végzett tevékenységet a sharing economy gyűjtőfogalom alatt
végzi vagy sem. Négy nagy tevékenységi körről beszél: javak újrahasznosítása, állóeszközök
kihasználtságának növelése, szolgáltatások cseréje valamint termelőeszközök megosztása.
A közösségi gazdaság új lehetőségeket kínál a fenntarthatóságra, támogatva a fenntartható fejlődést és
környezetvédelmet a hatékonyság, a következetesség és a gazdaságosság „szentháromságán” keresztül.
(Heinrichs, 2013)
Szegedi (2019) szerint, a megosztás alapú gazdasági tevékenységnek négy fő jellemvonása van:
 a tevékenység weboldalon, applikáción vagy online platformon keresztül valósul meg;
 lehetővé teszi a P2P tranzakciót;
 Átmeneti hozzáférést biztosít javakhoz, szolgáltatásokhoz a tulajdon átruházása nélkül. E
jellemvonás kizárja a sharing economy ernyője alól a használt cikkek és az online piacokon
való értékesítést.
 Ki nem használt eszköz, szolgáltatás, készség vagy erőforrás hasznosul.
A platform alapú, kereslet-elv vezérelt üzleti modell az egyének és vállalkozások csoportját kapcsolja
össze, lehetővé téve számukra, hogy a javaikhoz, készségeikhez való hozzáférést megosszák, olyan
mértékben, amely korábban nem volt lehetséges.

2.2. A kereslet-elv vezérelt platformok osztályozása
A platform alapú gazdaságok kereslet-vezéreltek, az erőforrás maga a közösség, fő eszközük a termelők
és a fogyasztók hálózata. A platform összekapcsolja a gyártókat és a fogyasztókat az értékteremtésnek
nevezett folyamatban, ahol a hangsúly nem az egyes tevékenységek szigorú felügyeletére helyeződik,
hanem az ökoszisztéma fejlesztésére és felhasználói értékteremtésre koncentrál. A platformok
algoritmusai azon dolgoznak, hogy miként lehet maximalizálni egy állandóan bővülő, körkörös,
ismétlődő és visszajelzés-alapú ökoszisztéma értékét. Platformok esetében a vállalkozásokra ható külső
erők (Porter, 1979) működhetnek, mint értéknövelő külső erők (accretive external forces), ahol a
fogyasztók és beszállítók alkuereje felhasználható erőforrásként. A kereslet-vezérelt platform alapú
gazdaságok azáltal teremtenek értéket, hogy lehetővé teszik két vagy több résztvevő csoport között az
interakciót.
A kereslet-vezérelt platform alapú gazdaságok esetében indokolt a szolgáltatói csoportok elkülönítése,
annak érdekében, hogy különbséget tudjunk tenni a közösségi gazdaság (sharing economy) és
együttműködő fogyasztás (collaborative consumption) között (1. ábra). A kereslet-vezérelt platformok
további két tevékenységet foglalnak magukba: értékesítést és bérlést. Az értékesítés magába foglalja a
tulajdonjog átruházását, míg a bérlés esetében a termék tulajdonjoga a szolgáltatónál marad (1.
táblázat).
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1. ábra: A kereslet-vezérelt platformok osztályozása
Figure1: Classification of demand-driven platforms
Forrás: Saját szerkesztés Kovács & Nábrádi (2020) alapján, 2020

2.2.1. Újraelosztó piacok osztályozása
Újraelosztó piacok esetében további két jellemző alcsoportot lehet megkülönböztetni (1. ábra) a
szolgáltató személyének függvényében: vállalkozás (B - business) vagy magánszemély (P – peer). A
vállalkozás saját, vagy idegen eszközökkel és munkaerővel, jövedelemszerzési céllal, hosszú távon,
kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenységet folytató jogalany. A vállalkozásnak
beszámolási kötelezettsége van az adóhatóságok felé (mérleg és eredmény-kimutatás) (Nábrádi, 2015).
Ezzel szemben egy magánszemély csak korlátozott készletekkel rendelkezik.
Abban az esetben, amikor a szolgáltató/szállító egy vállalkozás, a fogyasztója lehet egy másik
vállalkozás vagy egy magánszemély (B2B, B2P). A tranzakció a tulajdonjog átruházását is maga után
vonja, és egységesen együttműködő fogyasztásnak (collaborative consumption) nevezhetjük, amely a
B2B és B2P piaci szereplők közti cserét írja le és ahol minden esetben a tranzakció szolgáltatója egy
profit-orientált vállalkozás.
Amikor a szolgáltató egy magánszemély (peer), a fogyasztója úgyszintén lehet egy másik
magánszemély vagy egy vállalkozás (P2P, P2B). A tranzakció a tulajdonjog átruházását is maga után
vonja, és egységesen közösségi gazdaságnak (sharing economy) nevezhetjük, amely a P2P és P2B piaci
szereplők közti cserét írja le és ahol minden esetben a tranzakció szolgáltatója egy magánszemély.
Két terület került beazonosításra a kereslet-vezérelt platform alapú újraelosztó piacon, ahol a
szolgáltatás nyújtója egy vállalkozás: online piacok és pénzpiac (finanszírozás). Az online piacok
rendkívül népszerű értékesítési csatornának számítanak világszerte a fogyasztók körében, melyek
rendkívül széles és vásárlásra kész ügyfélkörrel rendelkeznek. A piacterük egyaránt lehet lokális vagy
globális. Finanszírozás tekintetében azokat a közösségi finanszírozási platformokat foglalja magába,
ahol a befektetett tőkéért (finanszírozásért) cserébe a vállalkozás részesedést kínál fel (részvény alapú
finanszírozás – equity based financing).
A kereslet-vezérelt platform alapú újraelosztó piacon, ahol a szolgáltatás nyújtója egy magánszemély
(peer) a fent leírtakhoz hasonlóan két terület létezik: online piacok és pénzpiac (finanszírozás). Ez
esetben az online piacokat inkább a lokalitás jellemzi, de nem kizárólagosan.
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1. táblázat: Az újraelosztó piac és a termék-szolgáltató rendszer összehasonlítása
Table1: Comparison of the redistribution market and product-service system
Újraelosztó piacok
Termék-központú
A jószág tulajdonjoga átkerül a fogyasztóhoz
Termékek heterogenitása a szolgáltatónál
Nem szükséges a személyes találkozás az értékesítés
során
A szolgáltatás minősége másodlagos szempont
A fő terméket érintő marketing tevékenység
áthárítható beszállítókra
A szolgáltató alacsony kockázatot vállal a jószág
értékesítésével

Termék-szolgáltató rendszerek
Szolgáltatás-központú
A jószág tulajdonjoga a szolgáltatónál marad
Szolgáltatások homogenitása a szolgáltatónál
A személyes interakció a vásárlóval elengedhetetlen
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Forrás: Saját szerkesztés Kovács & Nábrádi (2020) alapján, 2020

2.2.2. Termék-szolgáltató piacok osztályozása
A termék-szolgáltató piacok esetében is további két jellemző alcsoportot lehet megkülönböztetni (1.
ábra) a szolgáltató személyének függvényében: vállalkozás (B - business) vagy magánszemély (P –
peer).
Abban az esetben, amikor a szolgáltató/szállító egy vállalkozás, a fogyasztója lehet egy másik
vállalkozás vagy egy magánszemély (B2B, B2P). A szállító rövid távú hozzáférést biztosít a felkínált
javakhoz/eszközökhöz, és egységesen együttműködő fogyasztásnak (collaborative consumption)
nevezhetjük, amely a B2B és B2P piaci szereplők közti cserét írja le és ahol minden esetben a tranzakció
szolgáltatója egy profit-orientált vállalkozás.
Amikor a szolgáltató egy magánszemély (peer), a fogyasztója úgyszintén lehet egy másik
magánszemély vagy egy vállalkozás (P2P, P2B). A szállító rövid távú hozzáférést biztosít a felkínált
javakhoz/eszközökhöz, és egységesen közösségi gazdaságnak (sharing economy) nevezhetjük, amely a
P2P és P2B piaci szereplők közti cserét írja le és ahol minden esetben a szolgáltatás nyújtója egy
magánszemély.
Öt terület került beazonosításra a kereslet-vezérelt platform alapú újraelosztó piacon, ahol a szolgáltatás
nyújtója egy jogi személy: szállítási-, szállás-, professzionális- és személyes szolgáltatások, online
tartalmak és finanszírozás. Ugyanazon területeket azonosítottuk abban az esetben is, amikor a
szolgáltató egy magánszemély (Kovács & Nábrádi, 2020).

2.3. Magyarország és Románia közösségi platform piaca
A „European Commission, Brussels (2018): Flash Eurobarometer 467 (The Use of the Collaborative
Economy)” nyílt hozzáférésű adatbázisát SPSS 24 szoftverrel elemeztük, illetve dolgoztuk fel. A
feldolgozás eredményeit a következőkben részletezzük.
A közösségi platformok fogyasztói és/vagy szolgáltatói tevékenységét vizsgálva országonkénti
bontásban, elég egységes kép rajzolódik ki, hiszen a tagállamok zömében 75-85% között van azok
aránya (2. ábra), akik sem felhasználói sem pedig szolgáltatói minőségben nem alkalmazzák e
gazdasági trendet. Magyarországon a megkérdezettek közel 30%-a mondta azt, hogy használt már
közösségi platformot, akár mint felhasználó, akár mint szolgáltató, esetleg mindkét minőségben jelen
van. A legnagyobb aránya a felhasználóknak van (23,3%). A megkérdezettek 6%-a jelen van a
közösségi platformon egyaránt, mint felhasználó és szolgáltató. Romániában a felhasználók aránya
(16,2%) 50%-al kisebb, mint Magyarországon, a szolgáltatók száma (2,2%) viszont közel háromszorosa
a Magyarországinak és kétszerese az EU-28 átlagának (1,1%) is.
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2. ábra: A közösségi gazdaság platformok fogyasztói és szolgáltatói arányai országonkénti bontásban
Figure2: Proportion of users and providers of services offered via collaborative platforms by country
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

2.3.1. A közösségi gazdaság platformok fogyasztói oldala
Elemezve csak a felhasználói oldalt, a közösségi platformokon kínált szolgáltatásokat igénybevevők
aránya átlagosan 29,3%-os Magyarországon, Románia pedig ettől kissé elmaradva 21,5%, tehát a
megkérdezettek kicsivel több, mint egyötöde. (3. ábra) Magyarországon közel 8%-al mondták többen,
mint Romániában, vagy akár az EU-28 átlagához mérten is, hogy használják a megosztáson alapuló
gazdasági szolgáltatásokat, legyen szó alkalmai vagy rendszeres használatról. Magyarországon
kiugróan magas az egyszeri felhasználók aránya (15,4%), kétszerese a romániai aránynak, és 70%-al
magasabb az EU-28 átlagánál. Értelemszerűen, Magyarországon a közösségi gazdaság szolgáltatásait
nem ismerők aránya is alacsonyabb (70%) mint a Romániai vagy EU-28 közel 80%-os aránya.
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3. ábra: A közösségi platformokon keresztül kínált szolgáltatásokat igénybevevők aránya
Figure3: Proportion of users of services offered via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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A felmérés szerint a közlekedési lehetőség megosztását kínáló platformok Romániában igen nagy
népszerűségnek örvendenek (4. ábra), minden második (49,3%), közösségi platformot használó élt már
ezzel a szolgáltatási lehetőséggel, míg Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb (17,4%), alig
ötöde. Szállásmegosztó portálok esetében a magyar felhasználók több mint 60% vett már igénybe ilyen
jellegű szolgáltatásokat, az arány az EU-28 átlagát is meghaladja közel 10%-al. A közösségi
finanszírozási szolgáltatások népszerűsége harmada az EU-28-as átlaghoz képest (5,7%), százból alig
két ember, mind Magyarországon, mind pedig Romániában.

Kínált szolgáltatások
HU

RO

EU-28

N=5.590
4. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül kínált szolgáltatások népszerűsége
Figure4: HU-RO-EU28: Popularity of services offered via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
A válaszadók többsége a kényelmesebb hozzáférést emelte ki, mint legfőbb előnyét a közösségi
platformokon keresztül kínált szolgáltatásoknak (5. ábra). A magyar felhasználók több mint
háromnegyede (76,5%) emelte ki ezt a tulajdonságát. Éles eltérés mutatkozik a szolgáltatások
esetenkénti olcsóbbsága vagy ingyenessége tekintetében, hiszen míg az EU28-ban 55% hivatkozott erre
az előnyre, addig Romániában ez az arány alig 43%, Magyarországon pedig 30% vélekedik így. A
95

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 1. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/8
felhasználói értékelések relevanciája Magyarországon (35%) sokkal kisebb, mint az EU28 átlaga
(52%), de még a romániai felhasználók is közel fele úgy értékeli, hogy ez a platform kínálta előny
fontos és hasznos. Romániában, a közösségi gazdaságban részt vevők 65% úgy véli, hogy ily módon
olyan szolgáltatásokhoz is hozzájuthat, amihez hagyományos kereskedelmi csatornákon egyébként
nem. Ugyanezt a tulajdonságot a magyar felhasználó-fogyasztók alig több mint egyötöde értékeli a
sharing economy típusú kereskedelem előnyének. Mivel ez egy olyan kérdés volt a felmérésben, ahol a
válaszadó több opciót is megjelölhetett, jól látszik, hogy a magyar felhasználók sokkal szűkmarkúbban
bántak a dicséretekkel, mint szomszédjaik, vagy akár az EU-28 átlag.
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5. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül igénybe vett szolgáltatások előnyei
Figure5: HU-RO-EU28: Advantages of services offered via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
A magyar fogyasztó-felhasználók negatív kritikát sem igazán fogalmaztak meg, hiszen közel fele
(43,7%) nyilatkozott úgy, hogy nem nagyon tud hátrányokat beazonosítani a közösségi platformokon
kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan, mint ahogyan azt sem tartják megoldhatatlan helyzetnek,
amennyiben probléma merül fel a szolgáltatással összefüggésben, hiszen csak minden ötödik ember
tekint erre a helyzetre hátrányként, szemben az EU28 44%-os átlagával (6. ábra). Összességében a
magyar felhasználók inkább pozitívan tekintenek erre az újszerű gazdasági mechanizmusra, a felsorolt
hátrányok kevésbé relevánsak, kevésbé zavaróak. Ezzel szemben a román felhasználók bőven
bizonytalanok és bizalmatlanok, értékeléseik sokkal inkább illeszkednek/követik az európai
felhasználók nézeteit, ennek tükrében több mint 37% értékelte úgy, hogy a szolgáltatás igénybevétele
során felmerülő problémák esetében nem tisztázott kinek a feladata azt rendezni. Közel azonos
arányban (>35%) ítélték úgy, hogy a fogyasztók/felhasználók értékelései nem mindig tükrözik a
valóságot és tízből minden harmadik gondolja úgy, hogy visszaélhetnek személyes adatival az
applikációkat és webes platformokat működtetők. Romániában a sharing economy fogyasztók
egynegyede arról számolt be, hogy problémákba ütközik az online foglalási és fizetési folyamatok
során. Ez az arány kissé magasabb, mint az EU-28 18%-os átlaga. A kapott eredmények tükrében
elmondható, hogy a román felhasználók bizalmatlanok az e platformon kínált szolgáltatásokkal
szemben, mely bizonytalanság jellemző az EU-28 átlagára is.
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6. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül igénybe vett szolgáltatások
hátrányai
Figure6: HU-RO-EU28: Disadvantages of services offered via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az EU28 tagállamaiban a legfőbb ok, amiért mellőzik a sharing economy platformok használatát, az a
sharing economy platformok ismeretének hiánya. (7. ábra) Magyarországon a megkérdezettek csupán
negyede hivatkozott erre a válasz-opcióra, Romániában azonban majdnem minden második. A
magyarok 40%-a érvelt a mellett, hogy inkább bízik a hagyományos kereskedelmi csatornákon kínált
szolgáltatásokban, míg Romániában tízből egy ember gondolta csak így. A személyes adatokkal való
visszaéléstől mérsékelten és az EU28 átlaga alatti mértékben tartanak a román és magyar felhasználók.
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7. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül kínált szolgáltatások mellőzésének
okai
Figure7: HU-RO-EU28: Reasons for not using services offered via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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2.3.2. A közösségi gazdaság platformok szolgáltatói oldala
Az EU28 felmérésben részt vevők több mint 90% nem kínált még szolgáltatást együttműködési
platformokon keresztül, és ez az arány köszön vissza a román és magyar megkérdezettek esetében,
nagyon alacsony eltérési értékkel (RO 92,6%, HU 93,2%). Romániában a szolgáltatást nyújtók aránya
(egyszeri, alkalmi és rendszeres) 7,4%, ami két százalékponttal fölötte van az EU28 átlagának. A
magyarországiak 6,8% kínált már közösségi platformon keresztül szolgáltatást (1. melléklet).
Romániában, a sharing economy típusú gazdaságban részt vevők közül a közlekedési és háztartási
szolgáltatásokat nyújtóknak van a legnagyobb aránya, 30% körüli értékkel (8. ábra). Magyarországon
a közlekedési szolgáltatásokat nyújtók aránya jócskán elmarad ettől (13%), népszerűek viszont a
szállás-szolgáltatási és szakmai szolgáltatások. Megosztás alapú finanszírozási szolgáltatásokban a
romániai részt vevők 12%-a kínált már e fajta szolgáltatást, ez az EU-28 átlagának a kétszerese, és közel
tízszerese a magyarországi kínálati aránynak.
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8. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül kínált szolgáltatások népszerűsége
Figure8: HU-RO-EU28: The most commonly offered services via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az együttműködési platformokon keresztül szolgáltatást nyújtók a következő szempontokat tartották
fontosnak, ami miatt részt vesznek ebben a gazdasági modellben (9. ábra):
1. A magyarországi szolgáltatók leginkább a fogyasztói elérés és a velük való
kapcsolattartás egyszerűségét. Ezt követik a jövedelemforrás kiegészítő- és a
fenntarthatósági indokok.
2. A romániai szolgáltatók ezzel szemben a rugalmas munkaidő-beosztást vélik az
egyik legfontosabb indoknak (50%), melyet a kiegészítő jövedelemforrás
lehetősége és a fogyasztói elérés követ. Véleményük szerint, ily módon könnyű
vállalkozni (szolgáltatásokat nyújtani) és a kapcsolattartás egyszerűsége a vevőkkel
is hasonlóan fontos szempont. Több mint 16% tekint úgy erre a vállalkozási
lehetőségre, mint fő bevételi forrásának a megteremtőjére.
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9. ábra: HU-RO-EU28: Az együttműködési platformokon keresztül kínált szolgáltatások okai
Figure9: HU-RO-EU28: Reasons for offering services via collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az együttműködési platformokon szolgáltatást kínálók összességében pozitívan tekintenek erre a
lehetőségre, hiszen a válaszadók közel fele állítja, hogy nem ütközött semmilyen problémába a platform
használatával kapcsolatban. Amennyiben mégis, akkor az a törvényes keretek közt történő
szolgáltatásnyújtás és az adófizetési problémákhoz köthető (10. ábra).
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10. ábra: HU-RO-EU28: Felmerült problémák az együttműködési platformon szolgáltatást kínálók
körében
Figure10: HU-RO-EU28: Main problems of service providers using collaborative platforms
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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3. Összefoglalás
A vonatkozó szakirodalom nagyon befogadó, gazdasági tevékenységével bárki beszállhat a közösségi
gazdaságernyője alá, elég csak kijelentenie önmagáról ezt, a közvélekedésnek pedig befogadni.
Nézetünk szerint szükséges elkülöníteni a szolgáltatói csoportokat, és meghúzni egy határvonalat a
sharing economy és a collaborative consumption fogalma között. Véleményünk szerint közösségi
gazdaságról (sharing economy) csak P2P és P2B konstrukciókban beszélhetünk, ahol a tranzakció a két
felhasználó között egy internetes platform segítségével jön létre, a tranzakció elindítója pedig minden
esetben egy magányszemély. Kulcseleme a személyes és a közösségi motiváció, tehát hogy valami köré
szerveződik egy csoport az információs technológia hathatós segítségével, amely működhet lokálisan
vagy akár globális szinten is. A lokális közösségek fizikailag is megvalósulhatnak, összejárhatnak,
találkozhatnak, míg a globális közösségek virtuálisan tartják egymással a kapcsolatot és a virtuális
térben folytatják le a tevékenységet.
Az együttműködő fogyasztás (collaborative consumption) B2P, B2B szereplők közti cserét jelent,
ugyancsak digitális platformon keresztül, ám ebben az esetben nem beszélhetünk személyes
motivációról, hiszen komplex szervezetek állnak mögöttük. Itt a fenntarthatósági és környezetvédelmi
motívumok kerülnek inkább előtérbe, noha nem szabad elfelejteni, hogy egy gazdasági vállalkozás
elsődleges célja, hogy a tulajdonos vagyonát gyarapítsa oly módon, hogy fizetőképes fogyasztói igényt
elégít ki. Ezért a tanulmányunkban követett (Botsman & Rogers, 2010) féle felosztást a közösségi
gazdaságokra vonatkozóan a következőkkel egészítettük ki: abban az esetben, amikor a tranzakció
elindítója magánszemély (legyen az bérbeadás, eladás, megosztás, finanszírozás) sharing economy-ról
beszélünk, ha pedig vállalkozás ad bérbe, értékesít, oszt meg vagy száll be finanszírozási
tevékenységbe, abban az esetben collaborative consumption-ról van szó.
Magyarországon a közösségi gazdaság szolgáltatásai nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint
Romániában. A legnépszerűbb szolgáltatások, hasonlóan az EU-28 átlagához, a közlekedési és a
szállásszolgáltatások, jól lehet Magyarországon az Uber 2016-os kitiltását követően a szállítási
szolgáltatások népszerűsége igencsak visszaesett. Romániában azonban még semmilyen szabályozás
nem vonatkozik a szállítási szolgáltatások internetes platformokon történő közvetítésére, így a
legnépszerűbb szolgáltatóknak számítanak. A szállásmegosztó platformok tekintetében Magyarország
vezet (> 60%), Románia az EU-28 átlaga alatt helyezkedik el a maga 43%-val.
A román és a magyar felhasználók egyaránt úgy értékelik, hogy az ily módon kínált szolgáltatások
legnagyobb előnye a kényelmes hozzáférés, ám ezt követően eltérnek a vélemények. Romániában a
felhasználóknak 65%-a vélekedik úgy, hogy ily módon olyan szolgáltatásokhoz is hozzájuthat, amihez
hagyományos csatornákon egyáltalán nem, míg a magyar felhasználóknál az értékelések és vélemények
hozzáférhetősége szerepel a második helyen, mint előny. Mindkét országban a harmadik helyen a
szolgáltatások előnyösebb ára vagy éppen ingyenessége szerepel.
A kérdőívben felsorolt hátrányok tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a Romániában élők sokkal több
szempontból is aggályosnak tekintik a közösségi gazdaság platformjait, a válaszok relatív gyakoriságát
figyelembe véve. Ezzel szemben a magyarországi felhasználók inkább pozitívan szemlélik az újfajta
irányzatot (gazdasági mechanizmust), kevésbé relevánsak a hátrányok.
A két ország felhasználói 90% fölötti mértékben értenek egyet abban, hogy indokolt a sharing economy
platformok kipróbálása és használata.
Romániában és Magyarországon a szolgáltatásokat nyújtók aránya magasabb, mint az EU-28 átlaga.
Romániában a közlekedési és háztartási szolgáltatások a legnépszerűbbek, bár kutatásaink során
háztartási szolgáltatásokat (kertészkedés, javítások, gyermekfelügyelet) hirdető platformokat nem
sikerült feltárnunk. Csak feltételezzük, hogy különböző Facebook-csoportokban vagy online
piactereken történt e szolgáltatásoknak a hirdetése, kiajánlása. Magyarországon a szállásszolgáltatás és
szakmai szolgáltatásokat (informatikai szolgáltatások, könyvelés stb.) nyújtók vannak jelen a
legnagyobb arányban. Eltérő okok miatt vesznek részt közösségi gazdálkodásban a magyar és a román
szolgáltatók. A magyarországi szolgáltatók a fogyasztói elérés, a kapcsolattartás egyszerűségét, a
jövedelem-kiegészítés lehetőségét és a fenntarthatósági indokokat sorolták előre. A romániai
szolgáltatók a rugalmas időbeosztást, a jövedelem-kiegészítést és az egyszerű fogyasztói elérést említik.
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4. Következtetések
A közösségi gazdaság (collaborative economy) egy olyan kereslet elvű gazdasági tevékenység, amelyet
digitális piacokon technológiai társaságok működtetnek, ahol az árukhoz és szolgáltatásokhoz való
azonnali hozzáférés révén elégítik ki a fogyasztói igényeket online internetes platformokon keresztül.
A digitális piacokon a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információt/árut több harmadik
fél biztosítja. Az ügyleteket a piac működtetője (technológiai társaság) dolgozza fel.
A sharing economy típusú vállalkozás segíti az egyént, hogy önállóan vállalkozzon, saját javainak
online közegben történő megosztásán keresztül. A collaborative consumption elvei szerint működő
vállalkozások alternatívái a hagyományos üzleti modell szerint működő vállalkozásoknak, olyan plusz
szempontokkal kiegészülve, mint: növekvő hatékonyság (kisebb input, növekvő output), csökkenő
tranzakciós költségek, fenntarthatóság, környezetvédelem, optimális fel- és kihasználás és állandó
rendelkezésre-állás.
Az eltelt tíz évben számtalan tanulmány látott napvilágot ebben a témában, azonban a mai napig nem
alakult ki egy egységes álláspont a tekintetben, hogy mit is jelent és milyen területek tartoznak a
közösségi gazdaság ernyője alá és talán ezzel magyarázható, hogy a regulációja is várat még magára.
Úgy véljük, hogy a közösségi gazdaság itt megalkotott átfedésektől mentes definíciója egy tisztább
képet ad és egyben lehetőséget a szabályozásra, hiszen a napjainkba küszöbön álló újabb krízishelyzet
ismételten előtérbe helyezte a közösségi együttműködésben rejlő erőket és lehetőségeket, hiszen képes
lehet enyhíteni a válság hatásait, a tevékenység jövedelemkiegészítő jellege folytán.
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1. melléklet: Közösségi platformokon keresztül szolgáltatást nyújtók aránya az EU-28 tagállamaiban
Annex 1: Proportion of service providers via collaborative platforms in EU-28
Forrás: saját szerkesztés
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Absztrakt
A hazai termőföld értéke becsült piaci értéken nagyságrendileg néhány ezermilliárd forintra tehető,
azonban valós természeti és közgazdasági értékének megállapítása összetett módszertani eljárást
igényel. A termőföld értékelésére vonatkozó jelenleg érvényben levő hivatalos, jogszabályban rögzített
módszertani irányelv (54/1997 FM rendelet) a hitelfedezeti értékelés céljából került megalkotásra illetve
meghirdetésre az akkori jelzálog-intézményi követelményeknek megfelelően. Az azóta eltelt időszakban
a társadalmi-gazdasági téren végbement változások szükségszerűvé tették a rendeletben foglalt
módszertani alapok újragondolását, pontosítását helyenkénti módosítását. A szerzők az elmúlt két
évtized tapasztalatainak felhasználásával a nemzetközi irányelvek és hazai jogszabályi alapok
figyelembevételével javaslatokat dolgoztak ki a termőföld-értékelés aktualizálására vonatkozóan a
jogalkotók és a vagyonértékelői szakma számára egyaránt.
Kulcsszavak: földértékelés, földár, jogszabály, értékelési alapelvek
Abstract
The estimated market value of domestic land in terms of scale reach some thousand billions HUF, but
the estimation of the real natural and economical value need a sophisticated methodological approach.
The official methodology laid on legal basis (see decree 54/1997 Min. of Agriculture) was shaped for
collateral valuation fulfilled to requirements of mortgage institutes. In the years since, at the socioeconomical level many things have changed, which therefore made it necessary for re-thinking, accurate
or change of the methods comprised in the mentioned decree. Considering the observations of the last
two decades, accordingly with international guidelines and domestic legislation, the authors try to draw
up recommendations for updating land valuation rules and methods both for legislators and real
appraisal professionals.
Keywords: land valuation, land price, directives, valuation principles
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Bevezetés
A nemzeti vagyon közel 1/5-ét jelentő termőföld (mezőgazdasági terület) jelenlegi piaci értéke több
ezermilliárd forintra tehető, ami a meglévő telepítmények (szőlőültetvények, gyümölcsök), erdők
értékével kiegészítve további néhány ezermilliárd forint többlet-értéket eredményezne. Valós
közgazdasági hasznának vagy értékének meghatározása viszont igen sokrétű, szerteágazó szemlétet és
módszertani eljárást igényel (Marjainé, 2001; Lóczy, 2002; Szűcs - Ugrósdy (2013).
A tanulmányban áttekintjük a hazai termőföld-értékelés módszertani alapjait, jogszabályi környezetét
és az irányadó nemzetközi standardokat. A gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján 10 pontban
összefoglalva javaslatokat teszünk az irányadó jogszabály lehetséges módosítására vonatkozóan,
kiegészítve a témakörben korábban tett megállapításainkat (Buzás - Kiss, 2010). Ugyanitt kívánjuk
megjegyezni, hogy a Rendeletbe foglalt telepítményekre és erdőkre vonatkozó értékelési előírások
szintén felülvizsgálatot igényelnek, viszont ennek taglalása jelen tanulmányunk kereteit meghaladja.

Anyag és módszer
Jelen tanulmány az elmúlt közel két évtized vagyonértékelői tapasztalatainak összegzésére épül. A
megállapítások, észrevételek és javaslatok hitelfedezeti, jogi (peres és büntetőügyi), hatósági és
magánszakértői megbízásokkal kapcsolatos értékelői munkák készítése során felmerült problémákhoz
kapcsolódnak. Az alkalmazott kvalitatív módszertanra épülő vizsgálataink eredményeit az alábbiakban
foglaljuk össze.
A termőföld-értékeléssel kapcsolatos adatok hét nagy adatkörbe sorolhatók: 1. kataszteri nyilvántartási
adatok; 2. a piaci elvű értékeléshez kapcsolódik, ennek keretében pedig három forrás jelölhető meg:
illeték (adó) hivatali-, kifüggesztett hirdetményi- és nyilvános hirdetési adatok. 3. a hozam elvű értékelés
adatait foglalja magában (földjövedelem, haszonbérleti díj, a búza tőzsdei ára, tőkésítéshez alkalmazott
kamatláb); 4. az agrár-szakigazgatási adatok (ld. MEPAR); 5 a földhasználatot befolyásoló adatok
(talajadottság, agropotenciál); 6. helyi építéshatósági, településrendezési adatok;, 7. egyéb, földértéket
befolyásoló adatok (demográfiai, települési adatok stb.). A termőföld értékelése során az összes
adatcsoport figyelembevételét szükségesnek tartjuk, az értékalkotók arányainak mértéke szakértői
mérlegelés alapján megfelelő indokok mellet állapítható meg.

Eredmények
1. A termőföld-értékelés jogszabályi és módszertani alapjai
1.1. Jogszabályi alapok, előzmények
A jelzálog-hitelintézetek megjelenésével egy időben megalkotott 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet „a
termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről” (továbbiakban 54/1997-es,
54-es Rendelet) nemcsak a hazai vagyonértékelés történetében jelentett mérföldkövet, hanem többszintű
nemzetgazdasági és társadalmi kapcsolódása révén a hivatali-, hatósági-, privát- és vállalkozói szféra
érintettjei számára is megalapozott jogszabályként szolgált (ld. Alvincz és mtsai (1996) és Szűcs (1998).
A társadalmi-gazdasági életben történt változásokból eredően viszont a rendelet több helyen
kiegészítésre szorul, módosítást, pontosítást igényel.
A földértékelés módszertanának korszerűsítését célzó kutatások és erre épülő javaslatok már az 50-es60-as években megjelentek. Mérföldkőnek számított Fórizs és mtsai (1971) által közölt talaj-értékszám
meghatározására épülő (100 pontos”) földértékelési rendszer. A 80’-as évek második felére sikerült egy
olyan módszert kifejleszteni, ami a „100 pontos rendszer” eredményeinek felhasználásával adott
feltételek mellett alkalmas lett volna a régi aranykorona-rendszer leváltására (Kelemen, 2007). A
tudományosan megalapozott elméleti háttér ellenére a gyakorlati alkalmazásra mégsem került sor (Szűcs
(1990).
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A rendszerváltást követően új lendületet vett a hazai talajértékelés (Stefanovits, 1999), melynek
eredményeképp egy olyan uniós nyilvántartási normáknak megfelelő parcella alapú földhasználati
tervezési rendszer készült, mely alkalmazható a föld gazdasági értékelésében is (Gaál és mtsai, 2007).
A D-e-Meter rendszernek nevezett földminőségi és földhasználati információs integrált rendszer alapján
Vinogradov (2009) egy olyan módszertani eljárást dolgozott ki, mely a termőföld komplex közgazdasági
értékelését is lehetővé teszi (ld. még: Szűcs és mtsai (2016).
A korszerű informatikai eszközökkel támogatott nagy tömegű értékelések (Automated Valuation)
alapjait már a ’70-es években létrehozták (Rossiter – Wambeke,1997) viszont az alkalmazott
módszertani alapok elég szerteágazóak és csak korlátozott feltételek mellett használhatók fel (Glumac
– Rosiers, 2018). A vagyonértékelői szakmában az utóbbi években egyre elterjedtebb a nagy
adatbázisokat integráló innovatív földértékelési modellek (Innovative Land Valuation Model)
használata (Bencure et al., 2019). A biztató eredmények ellenére azonban a hazai gyakorlatban az eljárás
csak korlátozott feltételek mellett alkalmazható addig, míg nem áll rendelkezésre egy olyan egységes
adatbázis, amelyik a kataszteri adatok mellett a helyi építészeti besorolásokat, közigazgatással
kapcsolatos információkat is magába foglalja.
1.2. Az 54/1997 (VIII. 1.) FM rendelet módszertani alapjai
A jogszabály két érték-meghatározást alkalmaz, a piaci és hozadék elvű módszert. A Rendelet – ahogy
a címe is utal rá – a hitelfedezeti értékelést szolgálja, viszont ennek alapját a forgalmi érték képezi,
melyből a hitelfedezeti érték levezethető (ld.3. § (2)). A rendelet előírja továbbá, hogy lehetőleg mindkét
módszert alkalmazni kell (ld. 4-es pont).


Piaci értékelés: A rendelet nem nevesíti, de a módszer alapjában a páros összehasonlítás
elvére épül, a fontosabb értékalkotó tényezők számbavétele és minősítése révén. Az érték
hasonló, közeli termőföldek ismert realizált adás-vételi vagy hirdetmény-adatai alapján
becsülhető (összehasonlító elemzés, minősítés), majd a fajlagos alapértéket megfelelő
korrekciókkal módosítani kell. Előírás, hogy legalább három összehasonlító adat
felhasználása szükséges.



Hozam/hozadéki elvű értékelés: módszertani szempontból a járadék (földjövedelem)
tőkésítésével történik. A járadékot a normatív földjáradék és az övezetben jellemző
haszonbérleti díj átlagaként kell meghatározni, majd ezt tőkésíteni kell a jelzálogbank által
megadott kamatlábbal. A kg búzában megadott normatív járadék megyei bontásban került
közlésre hivatalosan a 17/2002. (II. 18.) Korm. rendeletben, (2002-ben egy másik
kormányrendelettel ezt hatálytalanították). A haszonbérleti díj megadását a rendelet az
értékelőkre, szakértőkre bízza kg búza/AK mértékegységben. A kapott fajlagos alapértéket
szintén korrigálni kell megfelelő korrekciókkal.
Az alkalmazandó képlet: Fté = (Pj+B) × p / (2 × i) ± k, ahol:
Pj a föld járadék jellegű jövedelme, étkezési búza kg/AK egységben; B: az ingatlan
környezetében jellemző haszonbérleti díj (kg búza/Ak) és az ingatlan saját aranykorona
értékének szorzatából számított földhozadék (étkezési búza kg); p: az étkezési búza előző
évi tőzsdei átlagára (Ft/kg); i: tőkésítési kamatláb



A Rendelet tartalmazza továbbá a telepítmények értékelésére vonatkozó előírásokat is,
azonban ennek részleteivel kapcsolatos állásfoglalásainkat és javaslatainkat külön
tanulmány keretében kívánjuk kifejteni.



A Rendelet a 3. sz. mellékletben röviden kitér a hitelbiztosítéki érték levezetésére, a 4.
számú melléklet pedig az értékelési szakvélemény tartalmi és formai követelményeit
vázolja fel röviden.
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2. A termőföld-értékeléshez kapcsolódó egyéb irányadó jogszabályok
A jogszabályi környezet tanulmányozása keretében a közvetlenül és a közvetetten kapcsolódókat
egyaránt áttekintjük az alábbiak szerint.
2.1. Vagyonértékeléssel kapcsolatos áljogszabályok
A termőföld-értékeléshez legszorosabban kapcsolódó jogszabályt a 25/1997.(VIII.1.) PM rendelet
(mód.: 26/2005.(VIII. 11.) PM r.) jelenti, mely a felépítmények és egyéb vagyoni értékkel bíró eszközök
értékelésének alapját képezi, mely három értékelői módszert javasol: a piaci-, költség- és hozam elvű
értékelést. Fontos megjegyezni, hogy az 54-es rendelettől eltérően a piaci értékelés keretében a
csoportos összehasonlítás elvű módszert írja elő.
Függetlenül attól, hogy hitelfedezeti vagy egyéb célból kerül értékelésre termőföld, fontosnak tartjuk,
hogy a nem hitelfedezeti célból készített szakvélemények tartalmi, formai és megbízhatósági
szempontból az egyéb vagyonelemek értékelésével szemben támasztott feltételeknek ugyanúgy meg
kell feleljenek, melyek a következők:

2.2.



40/2016. (X. 11.) MNB rendelet az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés
prudenciális követelményeiről.



Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek
ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről.



17/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet mellékletének 7/B. §-a.
Földértékeléssel közvetetten kapcsolatos jogszabályok

A hiteles, szakmai szempontból aggálytalan földértékelés alapkövetelményének tartjuk, hogy
értékalkotó tényezők figyelembevételekor mezőgazdasági szakigazgatási vonatkozásban
összhangban álljanak az ingatlan-nyilvántartással, földminősítéssel kapcsolatos előírásokkal
megfelelően dokumentálhatók legyenek. A fontosabb irányadó jogszabályok erre vonatkozóan
alábbiak:
•
•

•
•
•

az
is
és
az

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól (becslőjárások,
osztályozási vidékek, minőségi osztályok és a becslőjárások kataszteri jövedelmeit tartalmazza)
2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (mód. 2016. évi LXI.
Törvény). Az értékelésekben is használt alapfogalmak értelmezése mellett a talajvédelemmel,
használattal tulajdonszerzéssel, földhasználattal, jogokkal kapcsolatos jogszabályi alapot
képezi.
2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről (mód. 2013. évi CLXIX. Törvény). A
termőföld védelmével kapcsolatos alapfogalmak mellett a földvédelemmel, használati móddal,
bírságokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
1997. évi CXLI. Törvény az ingatlan-nyilvántartásról (vhr. 109/1999. (XII. 29.) FVM r.).
Alapelvekről, nyilvántartás rendszeréről, adatszolgáltatás módjáról tartalmaz előírásokat.
2012. évi XLVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről. A fogalomértelmező
rendelkezéseken és definíciókon túl, a földmérés- és kapcsolódó adatbázisok kezelésének,
térképészeti tevékenységnek jogszabályi alapjait rögzíti.

A jogszabályi alapokon túl szükségesnek tartjuk az értékbecslői gyakorlatban tapasztalt esetekről szóló
hivatalos vagy tájékoztató jellegű feljegyzések, esettanulmányok, joganyagok figyelembevételét is mint
pl. Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának egyes kiadványait vagy kapcsolódó szakmai-jogi
tanulmányokat (Marton - Inámi, 2015).
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2.3.

Nemzetközi értékelői irányelvek, szabványok és útmutatók

Uniós csatlakozásunkkal Magyarország számos olyan szabályozást, jogi normatívát vett át
jogrendszerébe és gyakorlatába amelyek nem kötelező jellegűek, de nemzetközi szinten vagy
közösségen belül általánosan elfogadott eljárásokra vagy szabályokra épülnek. Ebbe a kategóriába
sorolhatók a vagyonértékeléssel kapcsolatos szabványok és ajánlások, szakértőkre vonatkozó előírások
(ld. Csirmaz (2012; 2014(b)), az alábbiakban mindössze kiemeljük a legfontosabbakat:
•

Nemzetközi Értékelői Szabványok (IVS - International Valuation Standards) és ezzel
kapcsolatos Tanács (IVSC) Független globális szabványügyi nonprofit testület.

•

Európai Értékelői Szabványok (EVS - European Valuation Standards).az Európai
Eszközértékelők Csoportjának (TEGoVA -The European Group of Valuers’ Associations)
ajánlásai.

•

Minősített Értékelők (Királyi) Intézménye (GB) – (RICS-Royal Institution of Chartered
Surveyors).

•

Hivatásos Értékelők Egységes Szakmai Standardjai (US) - (USPAP - Uniform Standards of
Professional Appraisal Practice).

A fentiekkel összefüggésben hivatkozunk az Európai Parlament és Tanács 2014/17/EU Irányelvének
(26) pontjára, mely rögzíti, hogy az értékbecsléssel kapcsolatos előírások meg kell feleljenek az IVSC,
RICS és a TEGOVA által kidolgozott szempontoknak. Függetlenül attól, hogy az irányelv a
„lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról” szól, az ennek való megfelelést
termőföld esetében is koherensnek tartjuk.
3. A földértékelésről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet problémái
Elöljáróban rögzíteni kívánjuk, hogy a jelzáloghitelezés fedezetértékelésének biztosítása céljából
megalkotott 54-es Rendeletben részletezet módszertani alapelvek megfelelő alapot nyújtanak más
(ingatlanforgalmi, igazságügyi stb.) célú értékeléshez is. A két módszer együttes használata indokolt a
jövőben is, a rendelet egyes részei viszont módosítást vagy kiegészítést igényelnek. Az
értékbecslésekkel kapcsolatos problémák zöme többnyire a pontatlan vagy hiányos leírás és gyakran
szakszerűtlen módszertani alkalmazás illetve a szakértelem hiányából ered.
A Rendelettel kapcsolatos alapvető hiányosságokat, problémákat röviden 10 pontban foglaltuk össze,
az érdemi változtatásokat azonban széleskörű szakmai vita és elfogadtatás mellett tudjuk elképzelni.
Vitaindítónak is tekinthető észrevételeinket az alábbiakban részletezzük.
3.1. Megtévesztő a Rendelet címe, mely úgy szól, hogy „ … a termőföld hitelbiztosítéki értéke
meghatározásának módszertani elveiről ...”. Csak a 3 §.(2) pontjából derül ki, hogy az értékelés
alapját a forgalmi érték jelenti. Annak ellenére, hogy a hitelfedezeti értékelés céljából alkották meg
a jogszabály, az értékelések csak egy viszonylag kisebb része készül ezen célból, java részük
elsősorban a forgalmi értékmeghatározást célozza (ingatlanforgalmi, peres, hatósági stb.
ügyekben).
3.2. A rendelet nem értelmezi illetve határozza meg külön a forgalmi értéket. Megjegyezzük, hogy
a forgalmi érték legalább négy másik jogszabályban (ld. Illeték-, ÁFA-, Adó-, Kisajátítási
törvényben) is megtalálható alapfogalomként, viszont pontos – nemzetközi irányelvekkel
harmonizáló - meghatározása nincs rögzítve egyikben sem (!).
3.3. A Rendelet 1. sz. melléklete röviden tartalmazza a piaci elvű értékelés leírását, ebben viszont
nem nevesíti azt, hogy a módszer a páros összehasonlítás elvére épül. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy a csoportos összehasonlító eljárás célravezetőbb lehet (pl. korlátozott
adattartalom esetén), erről a rendelet nem tesz említést, ami sok esetben jogvitákat eredményezett
elsősorban peres ügyekben, de hitelfedezeti értékelések során is.
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3.4. Amennyiben a körülmények megkívánják az értékelő részéről, a csoportos összehasonlítás
módszerének választása esetén a szakértőknek mérlegelniük kell a korrekciók alkalmazását és ezek
mértékét. Erre vonatkozóan a Rendelet 2. sz. mellékletében találunk leírást, de ez a hozam elvű
értékelésre vonatkozik és részben korlátozottan, adott feltételek mellett alkalmazható a piaci
értékelés keretében használt korrekcióként.
A hozam elvű értékelés (Rendelet 2. sz. melléklete) leírásában említett értékkorrekciók egy része
ill. értékhatárai elavultak és tágak azok az intervallumok, amelyeket a szakértők alkalmazni
szoktak. A Rendelet megalkotását követően számos gazdasági-társadalmi változás történt, mely a
termőföld értékalkotó tényezőinek arányait jelentősen módosította, ezért ezek felülvizsgálatát
célszerűnek tarjuk.
3.5. A hozam elvű értékelés (Rendelet 2. sz. melléklete) során átlagolásra kerül a haszonbérleti díj
és (a 80-as években végzett kutatásokkal megalapozott és megyénként megállapított) normatív
földjáradék. Az így kapott földjövedelem (járadék) adott kamatlábbal való tőkésítésével
határozható meg a fajlagos hozam elvű alapérték (Ft/ha-ra számítva), amit korrekciós tényezővel
módosítani kell adott esetben. A normatív járadékot megyei bontásban a jelenleg hatálytalan
17/2002 (II.18.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza (ld. 1. sz. táblázat). Az értékbecslői
gyakorlatban ezt a járadék-mértéket alkalmazzák az 54-es Rendeletben előírt hozamszámításhoz.
Mivel a jogszabályban nincs részletezve ennek használati feltételei, a problémát az jelenti, hogy az
értékelők zöme (szakmai hibát vétve) az adott megyére ugyanazt a normatív járadékot használja fel
az 5 aranykoronás terület értékeléséhez, mint a 40 aranykoronás „prémium” minőségű szántóhoz.
Ennek eredményeként a hozam elvű érték gyenge földek esetében túlértékelt, jó minőségűek
esetében meg alulértékelt lesz.
1. táblázat: A termőföld normatív földjövedelme megyénként

(The normative land income by county)
Megye

Földjáradék
(kg búza /AK)

Átlagos
földminőség*
(AK/ha)

Baranya
42,7
19,4
Bács-Kiskun
30,4
17,2
Békés
28,3
28,8
Borsod-Abaúj-Zemplén
26,7
15,7
Csongrád
28,3
23,3
Fejér
34,7
23,9
Győr-Moson-Sopron
37,4
25,2
Hajdú-Bihar
30,9
21,2
Heves
30,9
21,2
Jász-Nagykun-Szolnok
30,7
21,3
Komárom-Esztergom
38,3
17,0
Nógrád
25,6
15,2
Pest, Főváros
23,3
19,4
Somogy
37,0
18,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg
13,8
13,3
Tolna
40,1
25,7
Vas
31,8
15,8
Veszprém
31,7
16,2
Zala
21,9
21,7
Forrás: 17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet ill 101/2002. (V. 5.) Korm.rendelet
* Mizseiné (2010) nyomán
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Tapasztalataink szerint a hozam elvű értékelés a hitelintézetek által alkalmazott (4,5% vagy azt
meghaladó) kamatláb mellett a piacihoz képest alulértékelést eredményez főleg a jó minőségű
szántóterületek esetében, a gyengébb minőségű területeknél ez nem számottevő. A kamatláb
hatástól csak részben függően ennek tényét több tudományos vizsgálat is alátámasztotta (Naárné
és mtsai, 2012; Vinogradov, 2009; Kapuszta, 2011). Az okok összetettek, de rávilágítanak arra,
hogy a földárakban a földminőségi hozadék-részen felül egyéb tényezők is értékalkotóként
jelennek meg (támogatások, a helyzeti járadék, fekvés, gazdasági környezet és a spekulációs
motívum is).
3.6. A rendeltben rögzített hozamelvű értékszámítás szakszerű alkalmazásának egyik korlátját a
járadékszámítás „előző évi tőzsdei átlagár”-ra vonatkozó előírása jelenti. Az elmúlt években
előfordult, hogy határidős kontraktus nem született malmi búzára, másrészt a fölhasználati
viszonyokban végbement változások sem indokolják ennek használatát (a haszonbérleti díjakat
minimum 5 évre rögzítik). Külön problémát gerjeszt az is, hogy a haszonbérleti díjakat egyre
elterjedtebben fix forint-összegben állapítják meg és nem kilogramm terményben.
3.7. Az uniós csatlakozást követően a földárak emelkedésében kiemelkedő szerepet játszott a
támogatások növekedése, ezek jelentős mértékben tőkésedtek a földárakban. Gazdálkodási
szempontból a támogatások transzferjövedelemnek minősülnek, amelyre a földhasználó csak akkor
jogosult, ha eleget tesz a megfelelő előírásoknak. Közgazdasági szempontból kvázi adminisztratív
járadékként is lehetne értelmezni, mely valamilyen részben tőkésedett a földárakban (Bíró, 2009).
Ezen okból kifolyólag a hozam elvű értékelés során a támogatások külön figyelembevételét nem
tartjuk indokoltnak.
3.8. A hozam elvű értékelésben alkalmazott kamatlábra vonatkozóan a Rendelet a következőképpen
szól: „ … a tőkésítési kamatláb mértékét a jelzálog-hitelintézet határozza meg, és azt az üzleti
helyiségében történő kifüggesztéssel hozza ügyfelei tudomására. Meghatározásakor figyelembe
kell venni a mezőgazdaság értékelést megelőző naptári évben számított átlagos jövedelmezőségét,
valamint az egyes ágazatok jellemző tőkeigényét…”. Több jelzálogbank fiókjának üzleti helységét
látogattuk meg és sajnos egyetlen esetben sem került kifüggesztésre a kamatláb. A bankok a
partneri körbe tartozó értékbecslők számára megküldik az alkalmazandó kamatlábakat, mely
jelenleg 4,5-9,5% között változnak hitelintézetenként és település-kategóriaként, a számítás
forrásáról, módszertani alapjairól nem sikerült információt kapni. Álláspontunk szerint a közel egy
évtizede változatlan mértékű tőkésítési kamatláb indokolatlanul magas és nem áll összhangban sem
a földpiac közgazdasági sajátosságaival, sem a makrogazdasági fundamentumokkal.
3.9. A piaci értékelésre vonatkozó megállapítások között említésre került az értékelés során
alkalmazandó korrekciók problematikája. Tekintettel kell lenni arra, hogy a piaci és hozam elvű
értékelés eltérő szemléletmódot kíván meg az értékelőtől. Vannak egyezőségek, átfedések az egyes
értékalkotó tényezők tekintetében viszont a két érték között tapasztalt különbségek is mutatják,
hogy egyes korrekciók szintjén a differenciálás szükségszerű. Hozam elvű értékelés során a
földterület elhelyezkedése, fekvése, szűkebb- és távolabbi környezete, öntözési lehetőség,
kerítettség korrekciója nagyobb intervallumú keretek között vehető figyelembe mint a piaci
értékelés esetében, ahol homogénebb képet mutatnak az összehasonlítandó területek jellemzői. A
Rendelet szerinti értékelés során kiindulópontot jelent Szűcs (1998) és Mizseiné (2010) által közölt
korrekció-intervallumok, melyek némely értékalkotó tényezők esetében igen széles határok között
mozognak.
3.10. A Rendelet 3.§ (4) pontja szerint: „ Az értékelést lehetőség szerint mindkét módszerrel el kell
készíteni. Ezt követően az értékek és eltérések értelmezése és elemzése alapján az óvatosság elvét
követve kell az elfogadható hitelbiztosítéki értéket meghatározni’. Nincs konkrét leírás arra
vonatkozóan, hogy milyen szempontok kerüljenek figyelembevételre és hogyan kerüljön
meghatározásra a végleges forgalmi érték. A szakértői gyakorlatban előfordul, hogy csak egy értéket
(jellemzően a piacit) állapítják meg és ezt tekintik forgalmi értéknek, de találkozunk különböző
arányú súlyozással is, ahol nagyobb súllyal veszik figyelembe a piaci értéket.

110

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 1. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/9
Javaslatok
A javaslataink részletezése előtt néhány általános megállapítást, véleményt fontosnak tartunk
megemlíteni, az alábbiak szerint:



Tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi feltételek mellett a hatályban levő
Rendelet megfelelő felülvizsgálat és módosítást követően belátható időtávon belül alkalmas
maradhat a termőföld forgalmi- és hitelfedezeti értékelésére egyaránt.



Megkerülhetetlennek tartjuk, hogy előzetesen megfelelő szakmai egyeztetésre kerüljön sor,
melyen a közvetlen érintettek (Agrárminisztérium, hitel- és jelzálogintézetek, Szakértői
Kamara), szakmai szervezetek (Ingatlanszövetség, Jelzálogbank Egyesület) mellett a Magyar
Nemzeti Bank, az Igazságügyi Minisztérium és Pénzügyminisztérium és nem utolsósorban a
vagyonértékelői szakma valamilyen szintű képviselete is biztosítva legyen.



Kiemelten fontosnak tartjuk az értékbecslést végző szakemberek kompetenciájával,
jogosultságával, minősítésével kapcsolatos jogi és szakmai keretek felülvizsgálatát. A jelenlegi
állapot szinte „tragikusnak” nevezhető a nemzetközileg elfogadott és elterjedt gyakorlattal
szemben (ld. Csirmaz, 2014a; 2014b) továbbá hazai viszonylatban sem tisztázott megfelelően
egyes szakterületek elhatárolása (Tóth, 2018).

A hazai földértékeléssel és az irányadó jogszabállyal kapcsolatos problémák részletezését követően az
alábbiakban 10 pontban összefoglalva javaslatokat teszünk a jogszabályi alapok újragondolására,
aktualizálására vonatkozóan az alábbiak szerint:
4. a földértékelésről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelettel kapcsolatos javaslatok:
4.1. A rendelet címének megváltoztatását javasoljuk a következőképpen: „ … Rendelet a termőföld
forgalmi értéke meghatározásának módszertani elveiről …”. Sokkal tisztább képet nyújtana a
Rendelet céljáról, rendeltetéséről, alkalmazhatóságáról és számos jogvita is megelőzhető lenne
ezzel.
4.2. A vonatkozó hazai jogszabályok legnagyobb hiányossága, hogy nem tartalmazza a forgalmi
érték meghatározását. Ehhez a nemzetközi szinten is elfogadott, IVS-ben vagy ezzel harmonizált a TEGOVA által az EVS (Európai Értékelői Szabványok) 2003 4. számú szabványában rögzített
definíció (MAISZ, 2003) átvételét ill. használatát javasoljuk.
A forgalmi érték meghatározása mellett javasoljuk, hogy a Rendeletben új fogalomként rögzítésre
kerüljön a haszonbérlet értéke és ennek meghatározása az . EVS 2003 S4.11. szabványnak
megfelelően.
4.3. A piaci értékelési módszer vonatkozásában a Rendeletben javasoljuk a két módszertani eljárás
- páros- és csoportos összehasonlítás - együttes nevesítését, értelmezését, használatának
szabályozását. Ugyanitt javasoljuk „A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki
értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről” szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet
1. sz. melléklet 1-6 pontjában leírtak adaptációját a termőföld értékelésre vonatkoztatva, valamint
ugyanezen rendelet 5. sz. mellékletében leírtakat. Megjegyezzük, hogy a két rendeletben rögzített
módszertan nem zárja ki, hanem helyettesítheti vagy kiegészítheti egymást.
Hasonlóképpen alkalmazható a csoportos összehasonlítás módszertana a haszonbérlet értékelésére
is, melynek a Rendeletbe történő belefoglalását a fentiek szerint javasoljuk.
4.4. A piaci értékelés keretében javasoljuk az alkalmazott korrekciók felülvizsgálatát, három vagy
legfeljebb öt korrekció-csoport megalkotását, adott intervallumok között megadott értékekkel, az
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alábbi példák alapján (telepítményekre vonatkozó korrekciók meghatározása nem képezi jelen
tanulmány tárgyát):
Lehetséges korrekció-csoportok termőföld értékeléshez:
 elhelyezkedés, fekvés, alak/forma, megközelíthetőség, útviszonyok
 gazdálkodási/termelési viszonyok (kerítettség, művelést szolgáló vagy korlátozó
létesítmények, kultúrállapot domborzati- és lejtésviszonyok, öntözhetőség, időszakos
vízhatás stb.)
 jogi viszonyok (tulajdonviszonyok, természetvédelmi besorolás, korlátozások stb.)
 környezeti hatások, demográfiai viszonyok, művelési hajlandóság, tradíciók
 településfejlesztési szempontok, övezeti besorolás
Fontosnak tartjuk, hogy a piaci elvű módszer esetében a korrekciók összege együttesen ne haladja
meg a 30%-ot, hiányos alapadatok vagy szabályozási tervvel érintet terület esetén legfeljebb az
50%-ot.
4.5. A hozam elvű értékelés keretében a normatív jövedelem számítása során feltétlenül
szükségesnek tartjuk az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a földminőség szerinti arányosítás
elvégzését, amit a rendeletben is rögzíteni kellene. Így mérsékelhető lenne az eddig előfordult és
szakmai hibának tekinthető alul- és túlértékelés. Hiányos vagy pontatlan adatállomány (pl. ha
nyilvántartástól eltérő földhasználat) esetén a megyei átlagos földjáradékból kiindulva települési
vagy becslőjárási átlagot lehet származtatni (ld.47/2017. (IX. 29.) FM r.) - bizonyos korrekció
alkalmazásával.
4.6. A földjáradék számítása esetében a Rendeletben említett „előző évi tőzsdei átlagár” helyett
javasoljuk az elmúlt 5 évi búza átlagár használatát a KSH vagy az Agrárgazdasági Kutató Intézet
Piaci Árinformációs Rendszeréből átvett, adott paritáson rögzített búzaár használatát.
4.7. Nem tartjuk célravezetőnek a hozamszámítási képlet módosítását, ezért javasoljuk, hogy a
pénzösszegben kifejezett haszonbérleti díj a 4.6. javaslatban említett piaci áron átszámításra
kerüljön kg búza mértékegységre és ennek alapján járadékként figyelembe venni. (Ennek indoka
mindössze abban áll, hogy az eredeti számítási képletet ne kelljen külön módosítani abban az
esetben, ha a haszonbérleti díj nem kg búzában, hanem forint összegben kerül közlésre).
A 4.2. és 4.3. pontokban a haszonbérleti díj meghatározására tett javaslatunkat kiegészítve kívánjuk
megjegyezni, hogy a Rendelet hozam elvű módszere alkalmas a haszonbérleti díj meghatározására
is a tőkésítés „fordított” eljárásával a következőképpen: egy adott földterület piaci elven
meghatározott értékét megszorozva a tőkésítési rátával meghatározható a termőföld kalkulatív
haszonbérleti díja. Javasoljuk, hogy az említett eljárás (és a képlete) a Rendeletben kerüljön külön
feltüntetésre, így a haszonbérlet hozam elvű értékelésének jogszabályi alapja hivatalosan is
lefektetésre kerülhet.
4.8. A tőkésítési kamatláb meghatározására sokféle megközelítés kínálkozik (ld. Szűcs, 1998).
Lehetséges meghatározási módként javasolnánk a 10 éves állampapír-referenciahozam öt éves
átlagából kiindulni vagy 5-10 éves idősor adatából előrejelzéssel (pl. simító eljárással) becslést
végezni, 2-3 évenkénti felülvizsgálat mellett. Másik megközelítés lehetne egy reprezentatív
földhasználati gazdasági modell belső megtérülési rátájából levezetni az eszközjáradék előzetes
levonását követően. Ehhez szélesebb körű szakmai egyeztetést feltétlenül szükségesnek tartunk.
4.9. A korrekciók meghatározására vonatkozóan a helyzeti járadék, a környezeti adottságok
(infrastruktúra, öntözés, gazdasági jellemzők, övezeti besorolás) értékmódosító hatása erőteljesebb
lehet a piacinál, az alkalmazott korrekciók összege viszont ne haladja meg az 50%-ot. Amennyiben
ez mégis szükségszerűvé válna, akkor nem az 54-es Rendelet szerinti módszertan, hanem a 25/1997
PM rendelet szerint kell értékelni a területet (termőföldtől eltérő hasznosítás szempontja szerint).
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Javasoljuk továbbá ebben az esetben is maximum 5 korrekciócsoportot alkotni. A helyzeti járadék
értékelése során javasoljuk Nagy (1988) és Naárné - Szűcs (2004) kutatási eredményeinek
figyelembevételét.
4.10. A végleges forgalmi érték meghatározása során a piaci és hozam elven levezetett érték
egyszerű átlagolását elfogadhatónak tartjuk, amennyiben a két érték közötti különbség nem haladja
meg a 10%-ot, 11-30%-os eltérésnél 1/3 hozam – 2/3 piaci arányú súlyozást, 31% fölött a piaci érték
1/1 arányú elfogadását javasoljuk. A hozam elvű értékelés alkalmazását mindenféleképpen
indokoltnak tartjuk egyrészt gazdálkodási- és hitelfedezeti szempontból, másrészt a jogszabálynak
való megfelelés szempontjából is (ld. Kúria, 2015).

Összefoglalás
A földértékelés hazai jogszabályi megalapozása minisztériumi rendeletben történt meg 1997-ben
kifejezetten a föld alapú jelzáloghitelezés egyik alapfeltételeként. Az 54/1997-es FM rendelet
módszertani alapjai javarészt megfelelnek a nemzetközi irányelvekben leírtaknak, a módszertan
alkalmazási specifikumai viszont a Rendeletben nem kellően tisztázottak, továbbá az eltelt több mint
két évtizedben végbement gazdasági-társadalmi változások az értékelési jogszabály egyes részeinek
felülvizsgálatát, pontosítását igénylik.
A tanulmány keretei között a szerzők 10 pontban összefoglalva rávilágítottak az 54/1997. (VIII. 1.) FM
jelentős problémáira, hiányosságaira és további 10 pontban javaslatokat tettek a módosításokra
vonatkozóan. Kiemelten fontosnak és hiánypótlónak tartjuk, hogy a Rendeletben a haszonbérlet
értékelésére vonatkozó előírások is rögzítésre kerüljenek. A szerzők egyetértenek abban, hogy a
Rendelet módosítása csak széleskörű szakmai egyeztetéssel valósítható meg.

Irodalomjegyzék
Alvincz J., - Balogh Á., - Spitálszky M. - Szűcs I. (1996): A földjelzálog tárgyát képező mezőgazdasági
termőföld és objektum értékelésének módszere. Szakértői tanulmány. Budapest. In. Szűcs I: (1998): A
föld ára és bére. Agroinform Kiadó. Budapest. p.191.
Bencure J.C., Tripathi N.K., Miyazaki H., Ninsawat S., Minsun K.S. (2019): Development of an
Innovative Land Valuation Model for Mass Appraisal Application in Sub-Urban Areas Using AHP:
An Integration of Theoretical and Practical Approaches. Sustainability 2019, 11. pp. 1-17.
Bíró Sz. (2009): A földjelzálog-hitelezés intézményrendszere és alkalmazási lehetőségei a magyar
mezőgazdaságban. PhD doktori értekezés. SZIE. Gödöllő. 181 p.
Buzás F.–Kiss S. (2012): A termőföldértékelés tapasztalatai - Javaslatok a vonatkozó jogszabályi háttér
átdolgozásához. Magyar Ingatlanszövetség – Szakmai konferencia. Budapest.
http://www.vagyonertekeles.hu/en/publikaciok/28-a-termofold-ertekeles-tapasztalatai?showall=1
Csirmaz L. (2012): Értékelési szabványok. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara részére készített
tanulmány.
http://ingatlan-ertekeles.eu/wp-content/uploads/2017/04/rtekelesi_szabvanyok.pdf
Csirmaz L. (2014a): Az igazságügyi ingatlan és termőföld-értékbecslő szakterületek képesítési
követelményeiről. A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban (Tanulmányok a szakértői bizonyítás
témaköréből). Kúria Joggyakorlat-Elemző Csoport . Budapest, 2014. december 19. pp. 88-101.
Csirmaz L. (2014b): A szakvélemény elkészítésének főbb szabályai és a módszertani levelek problémája.
Összefoglaló Vélemény - A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban (Tanulmányok a szakértői

113

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 1. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/9
bizonyítás témaköréből) Kúria Joggyakorlat - Elemző Csoport. Budapest, 2014. december 19. pp.158169.
Magyar Ingatlanszövetség (2003): European Valuation Standards. MAISZ - Füti Omega Kft.. Budapest.
ISBN 072820414 2. pp. 1-425.
Fórizs J.né – Máté F. – Stefanovits P. (1971): Talajbonitáció-földértékelés. Agrártudományi
Közlemények. 2. sz. pp. 359-378.
Gaál Z., - Toth G., - Debreceni B.né, - Hermann T., - Kuti L., Mako A., - Máté F., Németh T., - Nikl I.,
Speiser F., - Szabó B., - Szabóné Kele G., - Szakadát I., - Tóth Z., - Vass J., - Várallyai Gy. (2007): De-Meter? Földminősítés a XXI. században! Konferencia kiadvány. Keszthely, 2007. november 22-23.
MTA-TAKI. Budapest.
Glumac B., - Des Rosiers F. (2018): Real estate and land property automated valuation systems:
A taxonomy and conceptual model.ISER. Working Paper. Luxembourg. pp. 1-25.
Kapuszta Á. (2011): A szántóföldek árát befolyásoló tényezők elemzése Magyarországon. Doktori (PhD)
értekezés. SZIE-Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI.. Gödöllő. pp.1-174.
Kelemen K. (2007): „Fából – vaskarika” Kísérletek a földpiac-földár pótlására 1945-től az
ezredfordulóig Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés. PPKE-BTK, Történettudományi DI.
Budapest.
Kúria (2015): A kisajátítási perek gyakorlata. Összefoglaló vélemény. Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium- Kisajátítási Joggyakorlat-elemző Csoport 2014.El.II.F.1/7. pp. 87-107
Lóczy D. (2002): Tájértékelés, Földértékelés. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. pp. 155-268
Marjainé Sz. Zs. (2001): A természeti erőforrások pénzbeni értékelése. Közgazdasági Szemle. XLVIII
évf. febr. pp. 114-129.
Marton I., - Inámi B.K. (2015): Az ingatlanok értékének meghatározása a kisajátítási perekben,
szakértői módszerek és megközelítési módok..[Bszi. 29-30.§] Közigazgatási - Munkaügyi Kollégium
Kisajátítási Joggyakorlat-elemző Csoport 2014.El.II.F.1/7. Budapest. pp. 87-107.
Mizseiné Ny.J. (2010): Földminősítés és ingatlan-értékelés-5. FIÉ5 modul. A termőföld értékelése, a
földértékelés jelenlegi helyzete. NyME - Geoinformatikai Kar. Székesfehérvár. p. 10.
Nagy L. (1988): A fekvési járadék és a földértékelés kapcsolatáról. Tér és Társadalom 2. évf. 1988/1.
pp. 3-18.
SZIE - Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Gödöllő.
Naárné T.Zs, Baranyai Zs., Vinogradov Sz. (2012): A szántóföld árának és közgazdasági értékének
összefüggései Magyarországon. LV. Gerogikon Napok. Keszthely. ISBN 978-963-9639-52-2. pp. 310317.
Naárné T.Zs., - Szűcs I. (2004): A helyzeti járadék számbavételének módszertani problémái.
Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az Európai Uniós adottságok között Kutatási
jelentés NKFP-2004-4/015. pp. 1-7.
Rossiter D.G., Wambeke A.R. (1997): Automated Land Evaluation System ALES Version 4.65 User’s
Manual. Cornell University. Ithaca. pp.1-285.

114

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 1. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/1/9
Stefanovits P. (1999): Mit kell tenni a termőföld minőségének jobb megismerése és értékelése
érdekében? in: Stefanovits P. szerk. (1999): A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi
alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége „Magyarország az Ezredfordulón” Stratégiai Kutatások.
MTA–Agrártudományok Osztálya. Budapest.
Szűcs I. (1998): A föld ára és bére. Budapest: Agroinform Kiadó, 199 p.
Szűcs I. (1990): Verseny és rendszerszemlélet a földhasznosításban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest. p. 128.
Szűcs, I., Szép, K., Laczkó, I. (1990): Kísérlet a Magyar mezőgazdaság érték- és járadéktermelő
képességének számítására, Cobb-Douglas függvények segítségével. Gazdálkodás. 36 (3). 67-76 p.
Szűcs I., Farkasné F.,Vinogradov Sz. (2016): Kísérlet egy automatizált komplex földértékelési rendszer
kidolgozására. Gazdálkodás. 60. Évf. 6 sz. pp. 496-505.
Szűcs I., Ugrósdy Gy. (2013): Természeti erőforrások vagyonértékelése. (Témaösszefoglaló). SZIEGazdaság- és Társadalomtudományi Kar. TÁMOP 4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003. pp. 1-84.
Tóth N.P. (2018): Értekezés a mező- és erdőgazdálkodási területen bejegyezhető „termőföldértékbecslés” szakterületnek a lakásügyi területen bejegyezhető „ingatlan-értékbecslés” szakterülettől
való elkülönültségéről. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara „a 9/2006. (II. 27.) IM szakanyag.
https://miszk.hu/files/szakmai-tagozatok/4.tagozat/Ertekezes_termofold_ertekbecsles_kompetenciarol.pdf.

Vinogradov Sz. (2009): Szántóföldek komplex közgazdasági értékelése Magyarországon. PhD.
disszertáció. Szent István Egyetem - Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Gödöllő.
pp.1-151.
Rendeletek és jogszabályok
54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani
elveiről
254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának,vagyonkezelésének
és hasznosításának részletes szabályairól
17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és
hasznosításának részletes szabályairól
25/1997.(VIII.1.) PM rendelet (mód.: 26/2005.(VIII. 11.) PM r.) „a termőföldnek nem minősülő
ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről
40/2016. (X. 11.) MNB rendelet az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális
követelményeiről.
Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal
összefüggő kockázatainak kezeléséről.
47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (mód. 2016. évi LXI. Törvény).
2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről (mód. 2013. évi CLXIX. Törvény)
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2012. évi XLVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről.
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